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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten zuiden van Haarlem, in de gemeente Bloemendaal, ligt Bennebroek. 

Aan de noordkant van de dorpskern bevindt zich aan de Binnenweg 27 een bedrijfslocatie met 

daarop een 1-laags bedrijfsgebouw. De bedrijfsvoering is gestaakt en men is voornemens om 

op het betreffende perceel en een naastgelegen perceel woningen te realiseren.   

 

In 2018 is het geconsolideerd bestemmingsplan ‘Bennebroek 2016’ vastgesteld.  

Op dit moment speelt een nieuwe ontwikkeling. HollandMaakt B.V. wil op de locatie graag  

drie grondgebonden woningen met bijbehorende bergingen realiseren. De woningen worden als 

een 3 onder 1 kap uitgevoerd. Deze voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de kaders van 

het vigerend bestemmingsplan. 

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een aanvraag om een Omgevingsvergunning 

ingediend voor de activiteit bouwen én (afzonderlijk) het afwijken van het bestemmingsplan voor 

het wijzigen van het gebruik. Bij een dergelijke aanvraag moet een Ruimtelijke onderbouwing 

worden ingediend (artikel 2.1 onder c Wabo en artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3). Dit document 

is deze Ruimtelijke Onderbouwing. 

 

1.2 Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt aan de noordrand van Bennebroek, ten oosten van de Herenweg (N208). 

Het gebied wordt ontsloten door de Binnenweg. 

 

 

Afbeelding - Globale ligging projectgebied 
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Afbeelding - Ligging plangebied (kadastrale percelen 4053 en 4935) 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied ligt in het vigerende bestemmingsplan ‘geconsolideerd bestemmingsplan 

‘Bennebroek 2016’ en heeft daarin de enkelbestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Tuin’ en ‘Groen. Over een 

het plangebied ligt tevens de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3. 

 

 

Afbeelding - Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

De beoogde ontwikkeling past niet rechtstreeks binnen deze bestemmingen. De percelen zullen 

worden ingericht ten behoeve van de bestemming ‘Wonen’. Hiertoe zullen de woningen, 

bijgebouwen, tuinen en ontsluitingen planologisch mogelijk moeten worden gemaakt. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de voorgenomen ontwikkeling en 

aangegeven op welke onderdelen het nodig is van het bestemmingsplan af te wijken. In 

hoofdstuk 3 wordt het relevante beleidskader op verschillende niveaus beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling beoordeeld aan de hand van verschillende relevante 

milieuaspecten. Hoofdstuk 5 gaat in op de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 Voorgenomen ontwikkeling 

2.1 Beschrijving ontwikkeling 

Zoals al aangegeven, worden op de projectlocatie drie grondgebonden woningen met 

bijbehorende bergingen gerealiseerd. De omvang van de percelen bedraagt 1.470 m2; hiervan 

wordt slechts 15% bebouwd tot een oppervlak van ca. 230 m2. De woningen zullen als 3 onder 

1 kap worden uitgevoerd met de toegangen richting het voetpad tussen de Binnenweg en de 

Van Verschuer Brantslaan. Achter de woningen zullen in de tuin, op ongeveer 20 meter van de 

woningen 3 bergingen worden gerealiseerd.  

 

 

Afbeelding - Toekomstige situatie plangebied 
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2.2 Beschrijving strijdigheden bestemmingsplan 

De vigerende bestemmingen, te weten ‘Bedrijf’, ‘Tuin’ en ‘Groen’ laten de realisatie van de drie 

geplande woningen met bijbehorende voorzieningen (tuinen, bergingen en ontsluiting) niet toe. 

De geplande woningen liggen binnen de huidige bestemming Tuin. Op de gronden waar de 

bergingen dienen te komen vigeert de bestemming Bedrijf en de ontsluitingen van de percelen 

zijn gelegen op gronden met de bestemmingen Groen en Bedrijf.  

 

Dit betekent dat deze Ruimtelijke Onderbouwing niet alleen gaat over de locatie van de drie 

woningen, maar ook over het gebruik van de rest van de gronden ten behoeve van de 

bestemming ‘Wonen’ en de ontsluiting daarvan.  

 

  



 

 

11/42 — SBA011742 — Ruimtelijke Onderbouwing — RAP01 — 30 juni 2021 - versie 2 

3 Relevant beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (verder: 

SVIR) vervangt o.a. de Nota Ruimte. “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig” is 

de subtitel van deze Structuurvisie en dat is ook waar het Rijk naar streeft op de middellange 

termijn (2028). Om deze ambities te verwezenlijken formuleert het Rijk drie hoofddoelen: 

1. Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. Verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

3. Waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor deze drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee 

geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten 

deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

De juridische doorwerking van de Structuurvisie infrastructuur en Ruimte is opgenomen in het 

Besluit en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. Het gaat onder meer om nationale 

belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, Natuurnetwerk Nederland, Erfgoederen van 

uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, 

Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen en Primaire 

waterkeringen. Geen van de belangen spelen een rol in het geval van de beoogde ontwikkeling.  

 

3.1.2 Ladder duurzame verstedelijking 

In de SVIR is ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’ geïntroduceerd. Het doel is een goede 

ruimtelijke ordening te bereiken door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden en daarnaast ondersteunt het gemeente en provincie in de vraaggerichte 

programmering van hun grondgebied. Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio, de 

beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting. 

Vraaggerichte programmering en realisering van verstedelijking door provincies, gemeenten en 

marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te anticiperen op stagnatie en krimp regio’s 

leefbaar te houden. Ook dient de ruimte zorgvuldig te worden benut en overprogrammering te 

worden voorkomen. Om beiden te bereiken is de kaderstellende ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. 
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De ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning die een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, moet volgens deze ladder een beschrijving bevatten van de 

behoefte aan die ontwikkeling.  

Als de omgevingsvergunning die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 

gebied, moet worden gemotiveerd waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 

behoefte kan worden voorzien.  

 

De ontwikkeling voorziet in de ontwikkeling van 3 grondgebonden woningen binnen de kern van 

Bennebroek. Deze ontwikkeling is conform jurisprudentie niet aan te merken als een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling voorziet niet in een woningbouwlocatie of andere 

stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i Bro. Artikel 

3.1.6, tweede lid, Bro is dan ook niet van toepassing. 

 
Conclusie 

De ‘Ladder-onderbouwing’ is op de voorliggend ontwikkeling niet van toepassing omdat er geen 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef 

en onder i Bro.  
 

3.1.3 Nationaal Waterplan 2016 - 2021 

Op 22 december 2015 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan 2016 - 2021 vastgesteld. Het 

plan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van 

het nationale ruimtelijke beleid, waaronder waterveiligheid en 

overstromingsrisicobeheerplannen. Het Nationaal Waterplan verankert het nieuwe beleid voor 

de komende zes jaar met een vooruitblik richting 2050. In het Nationaal Waterplan staan vijf 

ambities centraal: 

• Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld 
door onze veiligheidsnormen tegen overstroming te vernieuwen; 

• een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 
medicijnresten, microplastics) zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er 
genoeg zoetwater is; 

• Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Bijvoorbeeld met verdiepte pleinen 
in een stad die bij veel regenval volstromen met water; 

• Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement en –innovaties. Dat is gunstig 
voor onze economie en ons verdienvermogen; 

• Nederlanders leven waterbewust. Schoon, veilig en voldoende water zijn niet 
vanzelfsprekend. 

 

Deze ambities moeten gezamenlijk ingevuld worden door iedereen die werkt aan de ruimtelijke 

inrichting van Nederland: alle overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet. Op basis 

van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de 

status van structuurvisie.  
 
Conclusie 
Er is geen belemmering voor de ontwikkeling vanuit het nationale Waterbeleid.  
 
Conclusie 

De ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van het relevante Rijksbeleid.  
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie NH2050 

De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische 

groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én 

dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame 

economische ontwikkeling een voorwaarde voor het kúnnen investeren in een prettige 

leefomgeving. Omdat het leefbaar houden van de provincie ook vraagt om grote investeringen 

in bijvoorbeeld het landschap, natuurontwikkeling en de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding. 

 

Men probeert kansen te benutten die zich bij veranderingen voordoen. Economische kansen 

bijvoorbeeld van energietransitie, ingegeven door de gunstige ligging van Noord-Holland. 

Kansen voor mooie aanvullende woonmilieus en aansprekende landschappen, om de mensen 

die hier wonen, werken en op bezoek komen in een prettig leefbare provincie te verwelkomen. 

Kansen ook om nieuwe mobiliteitsconcepten uit te proberen in een gebied met 

bereikbaarheidsopgaven. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van circulaire economie door 

slimmer om te gaan met de al aanwezige grondstoffen. En uitdagingen om in een drukker 

wordende provincie oplossingen te bedenken waardoor het hier leefbaar blijft. 

 

Deze Omgevingsvisie pretendeert daarbij niet te kunnen voorspellen hoe de wereld en Noord-

Holland in het bijzonder er in 2050 uitziet. Wel probeert men met de visie, vanuit de bestaande 

kwaliteiten en de kansen die veranderingen met zich meebrengen, een richting uit te zetten om 

houvast te bieden naar die onzekere toekomst. Die richting bestaat uit het benoemen van een 

aantal bewegingen naar de toekomst toe, een aantal ontwikkelprincipes die ons moeten helpen 

om in samenhang naar ontwikkelingen te kijken. En uiteindelijk ook een aantal 

randvoorwaarden waar soms ook gewoon regels bij horen om iedereen duidelijkheid te geven 

over de letterlijke en figuurlijke ruimte die er is om de veranderingen die op ons afkomen in 

goede banen te leiden. Bovenal beoogt de visie een uitnodiging te zijn aan onze inwoners, 

maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden om samen de tocht richting 

toekomst vorm te geven. 
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Afbeelding - Kaart bij Omgevingsvisie 

 

Wonen en werken worden zoveel mogelijk binnenstedelijk gerealiseerd en 

geconcentreerd 

De metropool ontwikkelt zich snel. De vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven houdt aan, 

evenals de ruimtevraag voor recreatie en andere functies. Tegelijkertijd wil men de 

landschappen in de metropool sparen. De bebouwingsopgave moet dan ook zoveel mogelijk 

binnen de bestaande kernen plaatsvinden, met een voorkeur voor knooppunten van openbaar 

vervoer. Verdichting vraagt steeds meer inventiviteit en bestuurskracht. De bebouwde 

omgeving wordt steeds intensiever gebruikt, de plancapaciteit binnenstedelijk blijkt door een 

andere kijk op stad en stedelijkheid een stuk groter te zijn dan men lang heeft gedacht. En 

zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw moet worden ingezet op besparing van energie, een 

klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting en bij nieuwbouw ook op circulair bouwen. Dit alles moet 

samengaan met de verdere verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij wordt 

onderkend dat verdichting in de kernen leidt tot toenemende druk op het landschap. 
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Wonen en werken worden binnenstedelijk geconcentreerd (transformeren, bundelen, 

verdichten). Hierbij houdt men oog voor behoud en versterking van de leefbaarheid in 

bestaande en nieuwe gebieden. Er wordt ook een vinger aan de pols gehouden voor wat betreft 

de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de vraag. Zo zorgt men ervoor dat regionale 

afspraken over stedelijke ontwikkelingen bij de vraag blijven aansluiten. Hierbij wordt tevens de 

bestaande voorraad woningen betrokken. 

 

Relatie met Omgevingsvisie en –verordening 

de juridische doorwerking van het beleid in de omgevingsvisie gebeurt via de 

omgevingsverordening. De provincie werkt aan een integrale Omgevingsverordening, de 

Provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, die in conceptontwerp-versie 

beschikbaar is. 

 

3.2.2 Provinciale Ruimtelijk Verordening Noord-Holland  

De provincie beschikt over de vastgestelde omgevingsvisie NH2050. Daarmee is de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 komen te vervallen. De provinciale omgevingsverordening 

2020 is in voorbereiding maar nog niet vastgesteld. Derhalve wordt in deze paragraaf de 

vigerende Provinciale ruimtelijke verordening (geconsolideerd), vastgesteld 3 september 2019 

beschreven, maar ook gekeken naar het toekomstig provinciaal beleid uit het concept-ontwerp 

Provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. 

 

Provinciale ruimtelijke verordening (geconsolideerd), vastgesteld 3 september 2019 

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 staat dat de provincie inspeelt op de ruimtelijke 

vraagstukken door mee te veranderen waar nodig en door bestaande kwaliteiten verder te 

ontwikkelen. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal 

concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. 

Deze visie is verder uitgewerkt langs drie provinciale hoofdbelangen:  

1. Klimaatbestendigheid; 

2. ruimtelijke kwaliteit; 

3. duurzaam ruimtegebruik.  

In de PRV heeft de provincie regels gesteld om deze belangen juridisch te borgen. Gemeenten 

moeten bij het maken van ruimtelijke plannen deze regels in acht nemen. De PRV is daarmee 

een kaderstellend instrument van de provincie voor gemeenten. 

 

De PRV is geen statisch document. Beleid van Rijk en provincie kan veranderen om in te 

kunnen spelen op ontwikkelingen met ruimtelijke impact. Met het wijzigende beleid moet de 

PRV mee veranderen. De meest recente wijziging van de PRV is door Provinciale Staten op 12 

december 2016 vastgesteld en is op 1 maart 2017 in werking getreden. Deze wijzigingen 

hadden betrekking op de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, het beleid Wonen-Vliegen, 

jaarrond strandbebouwing en aardkundige monumenten. 
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Provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (concept-ontwerp) 

Ruimte voor regionaal maatwerk 

Eén van de ontwikkelprincipes uit de Omgevingsvisie NH2050 is dat wonen en werken zoveel 

mogelijk binnenstedelijk worden gerealiseerd en geconcentreerd. Aan de gemeenten wordt wel 

daar waar nodig meer ruimte gegeven voor kleinschalige woningbouwontwikkelingen aan de 

rand van kernen of linten. In lijn met het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken biedt men deze 

ruimte in Noord-Holland Noord. Daar zijn de regionale afspraken tussen gemeenten over wonen 

ook van toepassing verklaard op kleinschalige woningbouw (11 woningen of minder). Daarmee 

biedt men de gemeenten in Noord-Holland Noord meer ruimte voor dit soort kleinschalige 

woningbouwontwikkelingen in het landelijk gebied. In de MRA is er voor kleinschalige 

woningbouwontwikkelingen geen ruimte in landelijk gebied. Voor dergelijke kleine 

ontwikkelingen is binnenstedelijk voldoende ruimte te vinden. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van het vigerend en toekomstig Provinciaal 

beleid. 

 

3.2.3 Waterbeheerplan 2016-2021 

Het Hoogheemraadschap Rijnland stelt elke zes jaar in een Waterbeheerplan vast welke 

maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te 

voeren. Op 14 maart 2016 is het Waterbeheerplan 2016-2021 in werking getreden. 

'Waardevol Water, Samen met onze partners werken we aan droge voeten en schoon water, 

tegen zo laag mogelijke kosten' is de slogan van het nieuwe waterplan.  

Het Hoogheemraadschap zet daartoe in de komende planperiode in op: 

• Waterveiligheid: bescherming tegen overstromingen vanuit zee en de rivieren met 

behulp van de primaire en regionale waterkeringen door te werken aan preventie, 

gevolgbeperking en het goed voorbereid zijn op een calamiteit. 

• Voldoende Water: waterpeilen moeten kloppen, er is een goed watersysteem, de 

gevolgen van wateroverlast zijn beperkt en er is voldoende zoet water. 

• Schoon en gezond water: Rijnlands water is schoon, zodat de mens, de natuur en 

economie er optimaal gebruik van kunnen maken. Er is minder watervervuiling, het 

watersysteem is ecologisch en zwemwaterlocaties zijn schoon en veilig. 

• Waterketen: het afvalwater wordt optimaal gezuiverd en de grondstoffen hergebruikt. 

 

Keur en Beleidsregels 

Per 1 juli 2015 is de Keur Rijnland in werking getreden. De Keur is een verordening van de 

waterbeheerder met wettelijke regels (gebods- en verbodsbepalingen) voor: 

• waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 

• watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken); 

• andere waterstaatwerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en 

gemalen). 

 

De Keur maakt het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als 

waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Het bevat verbodsbepalingen voor 

werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde waterstaatswerken. Er kan een 
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ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland 

daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een watervergunning op grond van de Keur. De Keur 

is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening het watersysteem op orde te 

houden of te krijgen. Bij de Keur horen uitvoeringsregels waarin de voorwaarden voor 

werkzaamheden bij water en dijken zijn opgenomen. 

 

Leggers 

Het Hoogheemraadschap geeft in verschillende leggers aan hoe breed en diep alle wateren 

moeten zijn en voor alle waterkeringen hoe hoog en hoe breed. Ook staat erin wie waar voor 

welk onderhoud verantwoordelijk is. Voor Bennebroek is onderstaande uitsnede gemaakt op 

basis van de interactieve kaart. Hierin is te zien dat De Leidse Trekvaart en Bennebroekervaart 

primaire watergangen zijn, dat het plangebied enkele duikers heeft en dat veel watergangen 

een kernzone zijn (centraal gedeelte van de waterkering) en een beschermingszone hebben. 

Voor beschermingszones geldt dat deze beperkingen kunnen hebben voor bouwen of slopen 

van werken. 

 

 

Afbeelding – Uitsnede interactieve kaart legger Hoogheemraadschap 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Bloemendaal 

De structuurvisie geeft op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de 

gemeente aan. Daarnaast worden ruimtelijke uitgangspunten beschreven, die de 

karakteristieken van het grondgebied verder vorm moeten geven. Bloemendaal staat bekend 

om haar goede ruimtelijke kwaliteit. Dit wil de gemeente zo houden en waar mogelijk 
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versterken. Bij alle ontwikkelingen en veranderingen zal kritisch gekeken moeten worden of het 

een verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit.  

Duurzaamheid is aangewezen als speerpunt van beleid. Bij alle projecten moeten duurzame 

oplossingen worden gevonden. De bevolking krimpt, maar een evenwichtige verdeling is 

belangrijk. Dit betekent meer huisvestingsmogelijkheden voor jonge huishoudens. De huidige 

werkgelegenheid moet behouden blijven. Ook het voorzieningenniveau in de dorpskernen en de 

gemeente als geheel moet behouden en zo mogelijk versterkt worden. Regionale 

ontwikkelingen, zoals de woningproductie van de Haarlemmermeer, worden meegenomen bij 

bepaalde keuzes. 

 

 

Afbeelding - Uitsnede visiekaart Structuurvisie met legenda 

 

Visie op hoofdlijnen  

De landschappelijke en cultuurhistorische hoofdstructuur is bepalend voor het ontstaan en de 

beleving van Bloemendaal. Deze structuur is daarom leidend voor de visie op de toekomst. In 

de visie worden drie zones onderscheiden als kapstok om ruimtelijke keuzes te kunnen maken 

en beleid te concretiseren. De drie zones lopen naast elkaar van noord naar zuid, evenwijdig 

aan de kust en lopen door in noordelijke richting op Velsens grondgebied. Deze zones zijn: 

• Zone 1: Kust en Duinzone (Duinlandschap) 

• Zone 2: Landgoederenzone (Landgoederen, villaparken, strandvlakten en groene 

             zoom) 

• Zone 3: Dorpenzone (Dorpen aan de westelijke stadsrand). 
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Afbeelding - Drie ontwikkelingszones van de structuurvisie 

 

Zone 3: Dorpenzone  

Bennebroek ligt in deze zone. In 2008 is in de aanloop naar de fusie tussen Bennebroek en 

Bloemendaal het dorpskernenbeleid opgesteld. Dit is erop gericht om het eigen, authentieke 

karakter van ieder dorp te behouden en te versterken. Aandacht moet worden besteed aan het 

accentueren van historische structuren in de dorpen. Omdat deze voor een belangrijk deel de 

ruimtelijke identiteit van de dorpskernen vormen, mogen ze niet verloren gaan.  

Het uitgangspunt van beleid is het behoud en zo mogelijk de versterking van het 

voorzieningenniveau in de dorpskernen en de gemeente als geheel. 

Hiermee kunnen ruimtelijke ontwikkelingen worden opgevangen binnen de dorpenzone, zodat 

de landgoederenzone en kust- en duinzone groen en open kunnen blijven. 

Binnen de dorpenzone wordt gezocht naar mogelijke woningbouw- en herontwikkelingslocaties. 

Deze laatste kunnen gebouwen of terreinen zijn waar de oorspronkelijke functie is verdwenen, 

maar waar wel al bebouwing aanwezig is. In de buurt van spoorwegstations wordt gezocht naar 

mogelijkheden voor nieuwe functies. Woningbouw rond stations mag een hogere dichtheid 

bevatten dan woningbouwlocaties verder weg van stations. Ook zijn er plekken waar een 

ruimtelijke kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden. Dit kan door het toevoegen van extra groen, 

het opknappen van de publieke ruimte of het stellen van kaders waarbinnen interessante 

architectonische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.  
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Woningbouwplannen moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de ‘Woonvisie 

Bloemendaal 2018-2022’ als vastgesteld door de gemeente. 

 

Kernkwaliteiten gericht op individuele dorpen:  

Bennebroek is een compact, volwaardig en veelzijdig forensendorp met een rijke en bewogen 

geschiedenis; tot 2009 was het een zelfstandige gemeente. Het dorp wordt duidelijk begrensd 

door grote structuren zoals Haarlemmermeer, het bollengebied van Zuid-Holland en de Leidse 

Vaart en het spoor. Bennebroek geniet landelijke bekendheid door speeltuin Linnaeushof. 

 

VII. THEMA: LEVEN, BOUWEN EN WONEN 

 

 

Afbeelding - Uitsnede kaart thema: Leven, bouwen en wonen 

 

Algemeen  

Bij alle bouw- en verbouwprojecten in Bloemendaal zijn duurzaamheid, beperking van het 

energiegebruik en kwaliteit belangrijke voorwaarden. Hierbij gelden de ambities zoals benoemd 

in het hoofdstuk uitgangspunten. Voor Duurzaam Bouwen wordt een nieuw beleidskader 

ontwikkeld, dat is afgeleid van het begrip Duurzame Ontwikkeling. De gemeente telt een relatief 

groot deel vooroorlogse bebouwing, waarvan 295 panden een monumentenstatus hebben. 

De historische structuren en kenmerken en de individuele monumentale objecten worden als 

een zeer belangrijke factor beschouwd van de identiteit van Bloemendaal. In de nabije toekomst 

zullen losse objecten en complexen de status krijgen van gemeentelijk monument. Ook 

naoorlogse objecten kunnen worden aangewezen als monument. Het streven is om alle 

historische boven- en ondergrondse elementen in kaart te brengen, te benoemen, te 
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beschrijven en te beschermen. De archeologische waarden moeten worden beschermd door 

bepalingen in bestemmingsplannen op te nemen. Voor het beschermen van streekgebonden 

historische waarden, kan een regionale samenwerking een meerwaarde betekenen. In dit kader 

wordt beleid opgesteld in de vorm van een verwachtingskaart, een beleidskaart en een 

beleidsnota archeologie. De gemeente heeft de ambitie om de opgebouwde kwaliteit, met het 

grote aantal monumenten, voort te zetten in nieuwen verbouwplannen. Deze moeten bovendien 

goed verweven worden met de bestaande bebouwing. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie Bloemendaal. 

 

3.3.2 Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 

Het belangrijkste doel van de woonvisie is om de woningvoorraad, voor nu en in de toekomst, 

zo veel mogelijk af te stemmen op de woonwensen van de Bloemendaalse inwoners. In deze 

woonvisie wordt er op onderdelen concrete invulling gegeven aan de kaders vanuit de regionale 

opgave. Bloemendaal heeft een unieke positie binnen de Metropool Regio Amsterdam, niet al-

leen door haar fysieke verschijningsvorm. Zo is er binnen de gemeente een relatief laag 

percentage sociale huurwoningen. Het grootste deel van de woningvoorraad bevindt zich in het 

dure segment en er is binnen de grenzen maar zeer beperkt ruimte om woningen toe te 

voegen. De woonvisie, met de daarin uitgewerkte ambitie, vormt een basis voor de 

prestatieafspraken die in het kader van de Woningwet jaarlijks met de toegelaten instellingen 

worden vastgelegd. De woonvisie geeft ook sturing op het te ontwikkelen woningbouwpro-

gramma 

 

Bestaande woningvoorraad  

Driekwart van de woningen in de gemeente grondgebonden woningen zijn. Van de 

grondgebonden woningen is het grootste deel een rijwoning. Wanneer deze typologie van 

woningen vergeleken wordt met de inwoners (leeftijdscategorieën en huishoudensvormen) is dit 

een logisch beeld. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Bloemendaal is  

€ 651.200,-- waar het landelijke gemiddelde uitkomt op € 254.000,--. De totale woningvoorraad 

bestaat uit 9.894 woningen, die voor 29,6% in de huursector vallen en 70,4% uit koopwoningen 

bestaan. Binnen de kernen grote verschillen zijn in het percentage koopwoningen. Voor alle 

kernen geldt dat van alle woningen de meeste woningen particulier bezit zijn.  

 

Bouwprogramma  

Nieuwbouw is een belangrijk instrument om beleidsdoelen te realiseren. De opgave voor het 

aantal nieuw te bouwen woningen is gebaseerd op de provinciale woningbehoefteprognose 

voor de periode 2015 – 2040. Deze bedraagt voor de regio Zuid-Kennemerland 19.100 

woningen. Uitgaande van een evenredige verdeling over de regiogemeenten is de 

Bloemendaalse woningbehoefte 83 woningen per jaar. Dit komt overeen met de Bloemendaalse 

bouwopgave van de afgelopen jaren. De totale Bloemendaalse bouwopgave uit het RAP 2011 – 

2015 en het RAP 2016 – 2020 bedraagt (263 + 590 =) 853 woningen. Dit is gemiddeld 85 

woningen per jaar. De gemeente Bloemendaal streeft ernaar om onze bijdrage te leveren in de 

regio.  
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Het voorgenomen bouwprogramma voor de periode 2018 t/m 2022 omvat in totaal 571 

woningen. Dit betekent dat er in de periode 2018-2022 bijna 100 woningen per jaar kunnen 

worden gebouwd. De ambitie van 85 woningen per jaar lijkt daarom haalbaar voor de looptijd 

van dit Uitvoeringsprogramma. Door de lange voorbereidingstijd van woningbouwontwikkelin-

gen, is het raadzaam om constant een portefeuille van ongeveer 500 woningen in voorbereiding 

te hebben. Bij de verdeling van het bouwprogramma over de dorpskernen is vooral de 

beschikbaarheid van bouwlocaties leidend. De nadruk ligt daarbij op de sociale huursector en 

bij voorkeur op de middendure sector. Dit zijn de segmenten waar een mismatch (tekort) is 

tussen de voorraad en de (toekomstige) vraag. 

 

Het plan 

Midden in een woonwijk is nog een voormalige bedrijfslocatie aanwezig. Op deze gronden zal 

door worden drie ruime grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd. Deze woningen 

zullen in het koopsegment zullen worden aangeboden met een verkoopprijs van ongeveer 

€ 550.000,--. Hiermee ligt die prijs van de woningen onder de gemiddelde WOZ-waarde van  

€ 651.200,--. Hoewel de woningen niet in het segment vallen waar een tekort aan is zullen deze 

wel voor een opwaardering van het binnengebied van de woonwijk en een verbetering van het 

woon- en leefklimaat in de kern van Bennebroek zorgen. De drie woningen passen daarmee in 

de ambitie voor de jaarlijks te realiseren woningen en zullen in beperkte mate gaan bijdragen 

aan de gewenste doorstroombeweging.  

 
Conclusie 
De ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van de gemeentelijk woonvisie.  

 

3.3.3 Waterplan Bennebroek 

In 2009 is de gemeente Bloemendaal gefuseerd met de gemeente Bennebroek. In 2011 is een 

miniwaterplan voor de kern Bennebroek opgesteld als aanvulling op het bestaande waterplan 

voor Bloemendaal. Het miniwaterplan is voor de onderdelen ruimtelijke ordening, grondwater, 

oppervlaktewater, waterkwaliteit en waterketen op enkele punten aangepast/toegespitst. Voor 

de visie voor beheer, onderhoud en samenwerking en het beleidskader wordt verwezen naar 

het Waterplan Bloemendaal. 

Voor elk van de onderdelen (RO, grondwater, oppervlaktewater, waterkwaliteit en waterketen) 

beschrijft het plan een visie tot 2050 en zijn er knelpunten en kansen geïdentificeerd. Op basis 

daarvan zijn weer streefbeelden en doelstellingen tot en met 2020 gedefinieerd.  
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Afbeelding - Legger oppervlaktewateren  

 

Riolering 

De riolering van Bennebroek bestaat grotendeels uit een gemengd rioolstelsel. Er zijn vier 

overstorten die lozen op het stedelijke watersysteem. Het hoofdrioolgemaal van Bennebroek is 

in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De riolering van het gebied 

Meerwijk loost middels een rioolgemaal in het hoofdbemalingsgebied (zie onderstaande 

afbeelding). 

 

Afbeelding - Grafische weergave riolering Bennebroek   
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Het Hoogheemraadschap geeft de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, 

mits dit doelmatig is. Zij volgt hierbij de voorkeursvolgorde, waarbij het voorkomen van het 

ontstaan van afvalwater voorop staat. Wanneer dit niet (verder) mogelijk is, dient verontreiniging 

van het afvalwater zoveel mogelijk beperkt te worden en als laatste optie is het waar mogelijk 

scheiden van afvalwaterstromen. 

 

Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt voor de behandeling van hemelwater de 

zorgplicht. Het te lozen hemelwater mag geen significante verslechtering van de kwaliteit van 

het ontvangende oppervlaktewater veroorzaken. Voorbeelden om dit te bereiken zijn duurzaam 

bouwen, infiltratie, het toepassen van berm- of bodempassage en (straat)kolken met extra 

zand- slibvang of zakputten.   
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4 Sectorale aspecten 

In de volgende paragrafen worden de relevante milieu- en andere aspecten, voor zover  van 

belang voor het plangebied, beschreven.  

 

4.1 Bodem 

In het kader van een ruimtelijke onderbouwing moet worden beoordeeld of de bodem geschikt 

is voor de toekomstige functie. Derhalve is voor de aankoop en de aanvraag van een 

omgevingsvergunning (bouw) in 2017 een verkennend bodemonderzoek1 (zie bijlage 2) 

uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit en het beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming 

(wonen met tuin). 

 

Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 

voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 

 

Bevindingen 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Binnenweg 

27 is vastgelegd. De gestelde hypothese, dat verhogingen aan minerale olie en vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen kunnen worden verwacht in verband met de voormalige 

bedrijfsactiviteiten (autoreparatiewerkplaats), is niet bevestigd.  

Er zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Over het algemeen zijn in de bovengrond matig 

verhoogde gehalten aan lood en zink (en plaatselijk koper) aangetroffen, en zijn licht verhoogde 

gehalten aan overige zware metalen, PAK en PCB vastgesteld. In de ondergrond van het 

noordelijk deel (inrit) is een licht verhoogd gehalte aan lood vastgesteld, op het overig deel van 

het terrein zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten vastgesteld. 

 

In de bovengrond van de bodem zijn matig verhoogde gehalten (lood, zink) vastgesteld. Strikt 

genomen kan dit aanleiding geven tot nader bodemonderzoek. Aangezien sprake is van een 

homogeen voorkomen van dergelijke matig verhoogde gehalten, lijkt het niet zinvol aanvullend 

onderzoek uit te voeren. In de puinverhardingslaag (boorlocatie 4) is asbest aangetroffen, 

echter overschrijden de vastgestelde gehalten de toetswaarde voor nader onderzoek niet. 

 

Eind 2020 is een zeving van de bodem uitgevoerd, waardoor het verzoek tot aanvullend 

onderzoek volgens NEN 5707 vervalt. 

 

Conclusie: 

De resultaten vormen geen probleem voor de afgifte omgevingsvergunning en de beoogde 

woonbestemming. 

 

 
1 Grondslag, Verkennend bodemonderzoek, Binnenweg 27 te Bennebroek, d.d. 18 april 2017 
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4.2 Asbest 

Omdat het aanwezige bedrijfspand volledig wordt gesloopt is in 20172 een asbestinventarisatie 

onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 3).  

Na optische analyse bleken de materiaalmonsters geen asbestvezels te bevatten. Op basis van 

de onderzoeksresultaten bestaat er bij ons geen reden om direct sanerende of isolerende 

maatregelen te treffen. 

 

Conclusie: 

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie en de afgifte van de 

omgevingsvergunning van toepassing. 

 

 

4.3 Water 

Deze waterparagraaf is gebaseerd op beschikbare gegevens, waarbij het beleid rondom water 

uit het vigerend bestemmingsplan Bennebroek 2016 als uitgangspunt is genomen en waarvan 

is aangenomen dat de daarin gehanteerde uitgangspunten nog steeds van kracht zijn. 

 

Situatie plangebied 

In het kader van een ruimtelijke onderbouwing is het noodzakelijk een beschrijving te geven van 

de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van de ontwikkeling voor de 

waterhuishouding. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op 

een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

In het plangebied is nu een één laags bedrijfsgebouw aanwezig met een oppervlak van 

ongeveer 170m2. Daar omheen is parkeerruimte en terreinverharding aanwezig richting de 

bestaande in-/uitrit die tussen de Binnenweg 9 en 35 uitkomt.  

De ontwikkeling voorziet in 3 aaneengeschakelde woningen met een totaal oppervlak van 

ongeveer 220 m2 en 3 bergingen van ongeveer 30 m2. De woningen zijn niet voorzien van een 

kelder. Bij de woningen zal ook met grote waarschijnlijkheid verharding in de tuinen worden 

gerealiseerd. Het parkeren wordt (eventueel middel half verharding) ingericht achter de 

bergingen en de ontsluiting vindt plaats middels de bestaande in-/uitrit.  

Per woning/gemiddeld huishouden houdt het waterschap rekening met 3 vervuilingseenheden. 

Voor het overige is relevante informatie opgenomen in de samenvatting van de digitale 

watertoets (Bijlage 4).   

 

Het waterschap adviseert om:  

- Hemelwater afvoeren af te koppelen van het rioolstelsel;  

- Hemelwater (tijdelijk) te bergen op eigen terrein;  

- Of hemelwater af te voeren op de aanwezige watergang;  

- Het betreft een overige watergang, waarvan het onderhoud berust bij de eigenaar; 

- Overige-/vuilwater aan te sluiten op het gescheiden rioolstelsel.  

 
2 Klaver asbestinventarisatie en advies, d.d. 13 december 2017 
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Afbeelding – Ligging overige watergang 

 

In het plangebied is een watergang aanwezig. Het betreft een overige watergang, waarvan het 

onderhoud berust bij de eigenaar. De verantwoording hierover zal na de realisatie van de 

woningen worden overgedragen aan de toekomstige bewoners. 

 

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft er geen bezwaar tegen als het water wordt gedempt, 

mits de demping volledig wordt gecompenseerd binnen (of nabij) het perceel. Demping zal 

kleinschalig zijn en compensatie is reeds opgenomen in de nieuwe plannen.  

Tevens is de bestaande duiker is nu eigenlijk al te lang en is verlengen niet wenselijk. Bij de 

nieuwe plannen is echter geen sprake van het verlengen of het aanbrengen nieuwe duikers. 

 

Als de sloop en nieuwbouw leidt tot een toename van het verhard oppervlak van 500 m2 of 

meer moet er 15% van de toename aan oppervlaktewater worden aangelegd. Omdat het plan 

voorziet in een nieuw verhard oppervlak van slechts 216m2 hoeft niet te worden voorzien in 

extra oppervlaktewater en is een beroep op de Berging Rekening Courant is niet van 

toepassing. 

 

Conclusie: 

De ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van goed waterbeheer. 

Het aspect water vormt derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling en het verlenen van 

de omgevingsvergunning.  
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4.4 Ecologie 

4.4.1 Gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming bevat regels voor het beschermen van bijzondere gebieden, zoals 

Natura 2000-gebieden en gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 

plangebied heeft geen status als beschermd Natura 2000-gebied en maakt geen deel uit van 

het NNN.  

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Kennemerland-Zuid, op ca. 2 kilometer van het 

projectgebied. Gezien de afstand tussen de planlocatie en het genoemde Natura 2000-gebied 

is alleen het aspect stikstofdepositie relevant. Verstoring als gevolg van bijvoorbeeld geluid of 

licht is niet aan de orde. 

Er is een stikstofberekening3 (zie bijlage 5) uitgevoerd. Hierin is gekeken wat de maximale 

emissie in het plangebied kan zijn, om te voorkomen dat een toename van depositie op een 

Natura 2000-gebied optreedt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de bouwfase en de 

gebruiksfase. 

 

Als tijdens de bouwfase een emissie van maximaal 24,3 kg NOx op jaarbasis optreedt, ontstaat 

geen toename van de depositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden (0,00 mol/ha/jaar). Bij 

een dergelijke maximale emissie (die kan worden vertaald in: circa 129 draaiuren op jaarbasis 

bij gebruik van STAGE IIIa motoren, 200 transporten met vrachtwagens per jaar en 1.000 

transporten licht verkeer per jaar) kan het bouwproces zonder meer worden uitgevoerd.  

 

Voor de gebruiksfase van de 3 nieuwbouwwoningen is berekend dat de stikstofemissie als 

gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling niet leidt tot een toename 

van stikstofdepositie op relevante nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

 

4.4.2 Soortenbescherming 

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden bepaalde beschermde planten- en 

diersoorten te verstoren. In dit geval kunnen de bouw en het gebruik leiden tot verstoring. Er is 

een quick scan4 uitgevoerd om te bepalen of de kans bestaat dat beschermde soorten in het 

plangebied voorkomen. In het geval de kans aanwezig is, is nader onderzoek nodig om vast te 

stellen of de beschermde soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn en of er risico bestaat op 

verstoring. Op basis van het bureauonderzoek en het oriënterend veldbezoek, uitgevoerd in het 

kader van de quick scan, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

Vleermuizen 

• Het plangebied maakt mogelijk deel uit van het foerageergebied van vleermuizen. Met de 

geplande herinrichting blijft echter de bestaande open structuur gehandhaafd, waardoor er 

geen verlies van het foerageergebied is; 

• wel dient tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden in de actieve periode van 

vleermuizen (van april/mei tot  oktober/november) rekening te worden gehouden met de 

vleermuizen door werkzaamheden bij daglicht uit te voeren; 

 
3 Lievense, SBA011742.NOT001_stikstofdepositie:Onderzoek stikstofdepositie i.h.k.v. aanvraag 
  Omgevingsvergunning 

 
4 Geo- en Milieutechniek b.v. quick scan wet natuurbescherming Binnenweg 27 te Bennebroek 

   d.d. 31 maart 2020. 
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• eventuele werkzaamheden bij schermer en in het donker mogen enkel worden uitgevoerd  

mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende 

groenstructuren optreedt. 

 

Reptielen en amfibieën 

• Het centrale en zuidelijke deel van het terrein is geschikt voor de rugstreeppad; 

• om kolonisatie van de rugstreeppad tegen te gaan dient te worden voorkomen te worden 

dat gedurende het voortplantingsseizoen (globaal van april t/m juli) geen langdurige sprake 

is van ondiepe plassen en poelen (in bijvoorbeeld bandensporen). 

• tevens dient te worden voorkomen dat de rugstreeppad zich in de winterperiode kan 

ingraven in langdurig aanwezige kale grond- en zandhopen.  

 

Vogels 

• Het plangebied maakt mogelijk deel uit van een foerageergebied van algemene 

vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 5. Echter gezien de beperkte 

omvang van het plangebied en gelijkwaardige, zo niet betere foerageeralternatieven in de 

directe omgeving wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel 

uitmaakt van een foerageergebied; 

• Omdat geen bomen worden gekapt en na herinrichting van het plangebied nog voldoende 

alternatieven in de directe omgeving van het plangebied kunnen dienen als broedplaats 

voor vogelsoorten uit de categorie 5, zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5. 

 

Op basis van de quickscan wordt aanbevolen: 

• De werkzaamheden tussen zonsopkomst en – ondergang uit te voeren om verstoring van 

nacht actieve dieren zoveel mogelijk te beperken; 

• De werkzaamheden uit te voeren conform zorgplicht;  

• De verlichting tijdens de werkzaamheden en de gebruikssituatie aan te passen zodat 

rekening wordt gehouden met soorten die gevoelig zijn voor licht; 

• Tijdens de werkzaamheden plasvorming voorkomen zodat het plangebied ongeschikt blijft 

voor de (vaak voorkomende) rugstreeppad; 

• Vanuit de Wet natuurbescherming zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. 

Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk 

nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met 

broedvogels in het algemeen. Geadviseerd wordt met de start van de sloop- en 

nieuwbouwwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter 

aan te vangen. 

 

Conclusie: 

De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling en de 

verlening van de omgevingsvergunning hiervoor.  
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4.5 Bedrijven en milieuzonering 

Bij de voorgenomen planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de kwaliteit van 

het woon- en leefklimaat enerzijds en anderzijds moet bedrijven voldoende zekerheid geboden 

worden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen blijven 

uitvoeren.  

 

Beoordelingssystematiek VNG-publicatie 

Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. 

Ook zorgt dit ervoor dat de bestaande bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden 

geschaad. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van 

de VNG5. 

 

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening in situaties waar woningen dicht bij bedrijven worden voorzien. 

In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente versie uit 2009. De VNG-

publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een 

aantal milieuaspecten, met name geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden gelden tussen 

de grens van de bestemming die bedrijven toelaat en de uiterste situering van een woning die 

volgens het bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is. Indien deze afstanden 

worden gerespecteerd is er sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een 

goede ruimtelijke ordening. Indien één van deze afstanden niet wordt gerespecteerd is nader 

onderzoek noodzakelijk om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch 

verantwoorde situatie. 

 

Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt aan de hand 

van de in de publicatie genoemde richtafstanden en het omgevingstype. Indien woningen op 

kleinere afstand zijn gelegen dan de richtafstanden kan voor het betreffende plandeel in stap 2, 

3 of 4 gemotiveerd worden afgeweken van de richtafstanden. 

 

Richtafstanden inrichtingen (stap 1) 

De richtafstanden voor verschillende bedrijfscategorieën worden vermeld in hoofdstuk 1 (lijst 1) 

van de VNG-publicatie. De richtafstanden die in de lijst zijn opgenomen gelden voor het 

gebiedstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. 

 

Milieucategorie Richtafstand [m] 

Rustige woonwijk/ 

rustig buitengebied 

Richtafstand [m] 

Gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

 
5  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 
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4.2 300 200 

5.1 500 300 

5.2 700 500 

Tabel 4.6.1 Richtafstanden rustige woonwijk/rustig buitengebied 

 

Nabijgelegen bedrijven 

Volgens het ‘bestemmingsplan Bennebroek 2016’ liggen de volgende bedrijven of inrichtingen 

in de directe omgeving van het plangebied: 

1. Regentenkamer bejaardenwoningen  Van Verscheur Brantslaan 11 

2. Tennisvereniging Bennebroek   Binnenweg 63 

3. Nederlands Hervormde Kerk   Binnenweg 67 

4. Speeltuin Linnaeushof    Rijksstraatweg 4 

Afbeelding - Ligging van omliggende bedrijven 

 

Een overzicht van de richtafstanden op basis van de bedrijfsactiviteiten is opgenomen in tabel 

4.6.2. 

 

Nr.

* 

SBI-

2008 

Omschrijving Afstanden [m] Werkelijke 

afstand [m] 
Geur Stof  Geluid Gevaar Grootste afstand 

    rustige 

woonwijk 

gemengd 

gebied 

1 

4 

2 

3 
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1 9609 Persoonlijke 

dienstverlening n.e.g 

0 0 10 0 10 -- 55 

2 931 Tennisbanen (met 

verlichting) 

0 0 50 0 50 -- 55 

3 9491 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 -- 170 

4 931 Niet overdekt 

zwembad1 

30 0 200 10 200 1002 120 

4a 931 Golfbanen 0 0 10 0 10 02 95 

4b 9321 Recreatiecentra, vaste 

kermis e.d. 

30 10 300 10 300 2002 290 

Tabel 4.6.2 Overzicht richtafstanden per inrichting 

1 In de VNG zijn geen richtafstanden opgenomen voor speeltuinen in de openlucht. De hinder van een natuurspeeltuin 

   is wellicht het best vergelijkbaar met de hinder vanwege een openlucht zwembad. 

2 In het geldende bestemmingsplan ‘Bennebroek 2016’ is omschreven dat de speeltuin is gelegen aan de  

  Rijksstraatweg en daardoor in een gebied ligt met een mix aan functies. Bij de beoordeling van het 

   beschermingsniveau voor de directe omgeving van de Linnaeushof dient dus rekening gehouden te worden 

   met een gemengde omgeving. 

 

Op grond van bovenstaand overzicht kan geconstateerd worden dat voor alle inrichtingen, met 

uitzondering van de tennisvereniging Bennebroek, wordt voldaan aan de richtafstanden uit de 

VNG-publicatie. De ontwikkeling voldoet, voor wat betreft deze inrichtingen, zonder meer aan 

het principe ‘een goede ruimtelijke ordening’.  

 

Voor de tennisvereniging Bennebroek wordt niet voldaan aan de richtafstand conform de  

VNG-publicatie. Derhalve is voor de ontwikkeling een ‘Onderzoek bedrijven en milieuzonering 

tennisvereniging Bennebroek’ uitgevoerd en een toetsing aan de richtwaarden uit stap 2 en  

stap 3 van de VNG-publicatie, te weten: 

Richtwaarden stap 2 VNG-Publicatie: 

- grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 40 dB(A)  in de  

avondperiode; 

- grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau van 60 dB(A) in de avondperiode. 

Richtwaarden stap 3 VNG-Publicatie:  

- grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) in de 

dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode; 

- grenswaarde voor het maximale geluidniveau van 70 dB(A) in de dagperiode en  

65 dB(A) in de avondperiode. 

De uitgangspunten en rekenresultaten van dit onderzoek6 zijn in bijlage 7 bij deze 

onderbouwing opgenomen. 

 

Op basis van de rekenresultaten in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat is voldaan aan de 

richtwaarden uit stap 3 van de VNG-publicatie. Op basis hiervan is gemotiveerd dat sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor zijn de volgende argumenten aangereikt: 

 
6 Lievense | WSP: Onderzoek bedrijven en milieuzonering voor tennisvereniging Bennebroek 
   d.d. 7 april 2020. 
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- Cumulatie met de overige tennisvelden is indicatief beschouwd en leidt tot een niet-

significante toename van ten hoogste 1 dB. De geluidbelasting vanwege omliggende 

wegen worden bij de betreffende woningen, als niet relevant beschouwd;  

- Op basis van de te realiseren kwaliteit van de gevelgeluidwering, wordt geconcludeerd 

dat in de woningen een goed akoestisch binnenklimaat wordt verwacht; 

- De buitenruimten van de woningen zijn gesitueerd aan de geluidluwe zijde; 

- Bestaande woningen zijn op gelijke of kortere afstand van de tennisvelden gesitueerd. 

Door de Omgevingsdienst is aangegeven dat tot op heden geen geluidklachten of 

overtredingen zijn geconstateerd. 

 

Conclusie: de ontwikkeling is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

Omliggende bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt en bij de woningen kan een 

goed woon- en leefklimaat worden geboden. 

 

4.6 Geluid: wegverkeerslawaai 

In het kader van de aanvraag om een Omgevingsvergunning voor onder andere het afwijken 

van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek7 (zie bijlage 8) uitgevoerd naar 

wegverkeerslawaai inclusief een toets aan de Wet geluidhinder.  

De ontwikkeling is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Binnenweg, de Glipperweg 

en de Swartsenburgerlaan. Tevens is de ontwikkeling gelegen in de nabijheid van de niet-

geluidgezoneerde Van Verschuer Brantslaan. Het doel van het onderzoek wegverkeerslawaai is 

het bepalen van de optredende geluidbelastingen vanwege deze wegen en het toetsen van de 

berekende waarden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Uit dit akoestisch onderzoek 

is gebleken dat de geluidbelasting als gevolg van alle wegen ten hoogste 40 dB bedraagt 

inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. De geluidbelasting wordt bijna volledig bepaald door de 

Binnenweg. Deze waarde blijft ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 

geluidhinder. Op basis van deze geluidbelasting kan het woon- en leefklimaat met betrekking tot 

het wegverkeerslawaai verder als zeer goed worden bestempeld. 

 

Conclusie: 

De ontwikkeling voldoet, voor wat betreft wegverkeerslawaai, aan de eisen van de Wet 

geluidhinder en ter plaatse van de woningen geldt voor dit onderdeel een goed woon- en 

leefklimaat. 

 

4.7 Luchtkwaliteit 

Niet in betekenende mate 

Bij de besluitvorming op de omgevingsvergunning dient het bevoegd gezag de 

luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met de ontwikkeling in acht te nemen. Dit betekent 

dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit die samenhangen met de nieuwe functies getoetst 

dienen te worden aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Ingevolge de systematiek 

van deze wet vormen de luchtkwaliteitseisen in ieder geval geen belemmering voor een 

 
7 Lievense | WSP: Onderzoek bedrijven en milieuzonering voor tennisvereniging Bennebroek 
   d.d. 7 april 2020. 
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ontwikkeling indien deze niet in betekenende mate (hierna NIBM) bijdraagt aan de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit is het geval indien aan één van de volgende 

voorwaarden is voldaan:  

• er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  

• een project leidt - al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;  

• een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan een verslechtering van de 

luchtkwaliteit, hetgeen inhoudt dat door het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% 

verslechtert;  

• een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of 

binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

De 3%-grens van een project dat ‘niet in betekenende mate bijdraagt’, is ook omgezet in een 

getalsmatige grens. Als deze getalsmatige grens (hieronder) niet wordt overschreden, wordt 

deze 3%-grens gerespecteerd. 

• kantoorlocaties: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m2 bruto 

vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen. (voorschrift 3A.1)  

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 

ontsluitingswegen (voorschrift 3A.2) 

 
In dit geval worden slechts 3 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit valt ruim onder de hiervoor 
vermelde drempel, wat inhoudt dat het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% verslechtert. 

De nieuwe woningen dragen niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de 

luchtkwaliteit. De Wet Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling en verlening 

van de omgevingsvergunning.  

 

Goed woon- en leefklimaat 

Vanuit een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook worden aangetoond dat het verantwoord 

is om te bouwen in deze omgeving van het projectgebied en dat de toekomstige bewoners een 

goed leefklimaat wordt geboden. 

De luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied wordt bepaald door de luchtparameters 

stikstofdioxide, fijn stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5). Op basis van de NSL-monitoringstool 

(monitoringsronde 2019) blijkt dat de concentraties ter plaatse van deze parameters ruim lager 

zijn dan de van toepassing zijnde wettelijke grenswaarden. Voor NO2 en PM10 is bovendien ook 

voldaan aan de WHO advieswaarde. Tevens is een dalende trend zichtbaar voor PM2,5, 

waardoor wordt verwacht dat deze in de toekomst ook zal voldoen aan de WHO advieswaarde.  

Gezien de concentraties van de luchtkwaliteitsparameters lager zijn dan de van toepassing 

zijnde grenswaarden kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat. 

 

Conclusie: 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling. 
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4.8 Verkeer 

De Rijksstraatweg (N208) vormt de voornaamste regionale autoverbinding met Haarlem en 

Leiden. Naast de doorgaande functie heeft de Rijksstraatweg ook een belangrijke recreatieve 

functie, vooral tijdens het bollenseizoen. Een andere belangrijke ontsluitingsweg die evenwijdig 

aan de Rijkststraatweg loopt is de Binnenweg, die na het kruispunt met de Bennebroekerlaan 

overgaat in de Schoollaan.  

 

 

Afbeelding - Overzicht van de verkeersstructuur 

 

De ontwikkeling maakt de realisatie van 3 woningen mogelijk. De gemiddelde norm voor auto’s  

per woning/huishouden is  twee auto’s per woning/huishouden. Hiermee zouden 6 auto’s 

gebruik maken van de bestaande in-/uitrit waarvan het voormalig bedrijf gebruik maakte. 

 

Conclusie: 

De verkeersaantrekkende werking is beperkt. Het aspect verkeer zal geen belemmering vorm 

voor de ontwikkeling en de te verlenen omgevingsvergunning. 

 

4.9 Archeologie 

Volgens het vigerend bestemmingsplan ligt  de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 

over het plangebied. In de bouwregels horende bij deze dubbelstemming is het volgende 

opgenomen: 

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een 

oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 30 cm, een rapport te overleggen waarin de 
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archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, 

naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

 

De ontwikkeling voorziet in drie grondgebonden en aaneengebouwde woningen met een 

oppervlakte van circa 220m2. Hiermee overschrijdt de ontwikkeling niet het aangegeven 

oppervlak van 250m2. Derhalve is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk voor de 

verlening van de omgevingsvergunning.  

 

Conclusie:  

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling en de te verlenen 

omgevingsvergunning. 

 

4.10 Niet gesprongen explosieven 

Het plangebied heeft tot nu toe dienst gedaan als bedrijfslocatie met de daarop nu reeds 

aanwezige bebouwing. Gelet hierop en de ligging binnen de kern van Bennebroek wordt 

verwacht dat zich op het perceel geen explosieven (meer) bevinden. 

Zekerheid hierover kan enkel middels de uitvoering van een onderzoek worden verkregen. 

Gelet op de ligging en de huidige bestemming van de locatie wordt er vooralsnog vanuit gegaan 

dat het aspect ‘niet gesprongen explosieven’ geen belemmering vormt voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. 

 

4.11 Externe veiligheid 

Ongevallen gevaarlijke stoffen 

Algemeen 

Externe veiligheid beschrijft de grootte van het overlijdensrisico als gevolg van activiteiten met 

gevaarlijke stoffen. De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 

Plaatsgebonden risico:  risico op een plaats buiten een inrichting, een transportroute of een 

buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting, op 

die transportroute of met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof 

betrokken is. 

 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is vastgesteld op ten hoogste 1 x 10-6 per jaar 

voor kwetsbare objecten. 

 

Groepsrisico:  cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 

invloedsgebied van een inrichting, een transportroute of een buisleiding 

en een ongewoon voorval binnen die inrichting, op die transportroute of 

met die buisleiding waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
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Het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde: 

• 10-5 per jaar voor 10 dodelijke slachtoffers  

• 10-7 per jaar voor 100 dodelijke slachtoffers  

• 10-9 per jaar voor 1000 dodelijke slachtoffers  

 

De oriëntatiewaarde is het ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden naar 

maatschappelijk aanvaardbare grenzen. Een toename van het groepsrisico dient dan ook 

verantwoord te worden. 

 

Voor sommige risicobronnen, waaronder inrichtingen waar meer dan 10.000 kg 

consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen, gelden vaste 

veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten die gerespecteerd moeten worden. Het 

Vuurwerkbesluit kent geen groepsrisico. 

 

Risicobronnen in de omgeving 

Op basis van de publieke risicokaart zijn de aanwezige risicobronnen geïnventariseerd.  

In de onderstaande afbeelding is de situering van het plangebied ten opzichte van deze 

risicobronnen grafisch weergegeven. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn een 

tweetal externe veiligheidsrisicobronnen gesitueerd. 

 

Afbeelding - Risicobronnen ten opzichte van het plangebied (zwart omcirkeld) 

 

  

1 

2 
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De dichtstbijzijnde risicobronnen zijn nader beschouwd in relatie tot het planvoornemen. Het 

betreft (nummering conform weergave in Afbeelding - Risicobronnen ten opzichte van het 

plangebied): 

1. Vuurwerkbewaarplaats Intratuin Cruqius - Spaarneweg 251 

2. Benzineservicestation M. Barnhoorn B.V. - Leidsevaartweg 17 

 

Vuurwerkbewaarplaats Intratuin Cruqius – Spaarneweg 251 

Toetsing veiligheidsafstand  

De veiligheidsafstand is de afstand tussen een inrichting waar vuurwerk wordt opgeslagen of 

een onderdeel van een zodanige inrichting en een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object. 

 

De inrichting Intratuin Cruqius heeft in totaal 3 bewaarplaatsen en 1 bufferbewaarplaats waar in 

totaal meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is. De veiligheidsafstand per 

bufferbewaarplaats bedraagt 20 tot 42 meter. De veiligheidsafstanden per bewaarplaats zijn 

weergegeven in onderstaande afbeelding (geel). De afstand van de grens van de inrichting tot 

de grens van het plangebied bedraagt circa 2 kilometer en dus ruim meer dan de grootste 

veiligheidsafstand. Geconcludeerd wordt dat de veiligheidsafstanden het plangebied niet 

overlappen. Deze bron levert daarmee geen belemmering op voor het planvoornemen. 

 

Afbeelding - Veiligheidsafstanden bewaarplaatsen vuurwerk (gele vlakken) t.o.v. plangebied 

(zwart omcirkeld)  

 

Benzineservicestation M. Barnhoorn B.V. - Leidsevaartweg 17 

Analyse plaatsgebonden risico 

De inrichting M. Barnhoorn B.V. aan de Leidsevaartweg 17 is gelegen op een afstand van circa 

1 kilometer ten noordwesten van het plangebied. Volgens de openbare risicokaart geldt er voor 

deze inrichting een risicocontour van maximaal 110 meter. Deze risicobron vormt bijgevolg 

geen belemmering voor de realisatie van de nieuwe woningen. 
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Analyse groepsrisico 

De inrichting M. Barnhoorn B.V. beschikt over een vulpunt voor LPG. Volgens de openbare 

risicokaart geldt hier een veiligheidsafstand van 150 meter. Gezien de afstand van circa 1 

kilometer tussen de inrichting en het plangebied, is verder onderzoek met betrekking tot het 

groepsrisico voor deze inrichting niet noodzakelijk. 

 

Conclusie: 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen risicobronnen die een 

belemmering vormen voor de nieuw te realiseren woningen. 

 

4.12 Hoogspanningsleidingen en zendmasten 

Hoogspanningsleidingen 

De magneetveldzones rond het bovengrondse hoogspanningsnet zijn door het RIVM 

vastgelegd in de Netkaart. Deze Netkaart bevat de breedte van de indicatieve 

magneetveldzone. Indien de indicatieve zone een bestemmingsplan overlapt moet nader 

onderzoek plaatsvinden. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat de dichtstbijzijnde 

hoogspanningslijnen ten zuidoosten van het plangebied liggen.  

 

Afbeelding - Ligging hoogspanningslijn ten opzichte van het plangebied (zwarte cirkel) 
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De indicatieve zone voor de hoogspanningslijnen bedraagt maximaal 70 meter aan 

weerszijden. Het plangebied ligt buiten deze indicatieve zone, waardoor de 

hoogspanningslijnen geen risico op leveren voor de nieuw te bouwen woningen.  

 

Zendmasten 

Uit het Antenneregister blijkt dat de meest nabij gelegen zendmasten op een afstand van groter 

dan 350 meter liggen. Dit betreffen zendamateurs, GSM-masten, LTE-masten, narrowband IoT, 

vaste verbindingen, GSM-masten en UMTS-masten. 

 

Afbeelding - Ligging zendmasten ten opzichte van het plangebied (zwarte cirkel) 

Agentschap Telecom, toezichthouder op het gebruik van elektromagnetische velden, voert 

jaarlijks door heel Nederland steekproefsgewijs veldsterktemetingen uit om na te gaan of de 

blootstellingslimieten worden overschreden. Uit geen enkele van de veldsterktemetingen blijkt 

dat de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland worden 

overschreden. 

 

Conclusie: 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen hoogspanningsmasten en 

zendmasten die een belemmering vormen voor de nieuw te realiseren woningen. 
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4.13 Parkeren 

Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan ‘Bennebroek 

2016 geconsolideerd’ vastgesteld. In dit plan zijn ook de regels omtrent het parkeren en de 

‘Voorwaardelijke verplichting parkeren en laden/lossen’ opgenomen. 

 

Uitgangspunt is dat bij ontwikkelingen (nieuwbouw of functiewijziging) er voldoende 

parkeerplaatsen en ruimte voor laden en lossen op eigen terrein beschikbaar moeten zijn. 

Hiermee wordt voorkomen dat een nieuwe ontwikkeling te veel nadelige gevolgen voor de 

omgeving oplevert. Om te beoordelen wat 'voldoende' parkeerplaatsen zijn hanteert de 

gemeente de richtlijnen voor parkeren van het CROW. Deze richtlijnen worden op gezette tijden 

geactualiseerd. Voor toetsing van bouwplannen hanteert de gemeente de meest recente versie 

van de CROW-publicatie. 

 

De ontwikkeling maakt 3 grondgebonden woningen mogelijk aan de rand van de kern.  

Onderdeel van Bijlage 5 ‘Stikstof depositie’ is de ‘CROW Rekentool Verkeersgeneratie & 

Parkeren’. Hieruit blijkt dat voor de 3 woningen een minimaal 5 parkeerplaatsen noodzakelijk 

zijn. Daarom zijn in het plan, achter de bergingen, met ontsluiting op de bestaande in-/uitrit  

5 parkeerplaatsen opgenomen. 

 

Conclusie: 

Het aspect parkeren zorgt niet voor een belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Op eigen 

terrein worden ruim voldoende parkeerplaatsen voorzien. 
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Kostenverhaal en economische uitvoerbaarheid 

In beginsel is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen voor gronden 

waarop een bouwplan is voorgenomen. In een exploitatieplan wordt opgenomen welke kosten 

met de uitvoering van het bouwplan gemoeid zijn en wie welke kosten voor zijn of haar rekening 

gaat nemen. Dit is opgenomen in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.  

Deze verplichting geldt niet als het 'verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het 

plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd zijn', aldus lid 2 van dit artikel.  

Voor dit project zijn de kosten anderszins verzekerd. De initiatiefnemer dragen de kosten van 

het project. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten, waarin het 

kostenverhaal (inclusief planschade en leges) is geregeld. Hierdoor is het kostenverhaal voor 

de gemeente volledig verzekerd. 

 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage 

gelegd. Eenieder kan een zienswijze indienen. Na afloop van deze periode wordt een definitief 

besluit genomen, waarin de eventuele zienswijzen zijn betrokken.  
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Transactie en aanvraag omgevingsvergunning (bouw) 

Doel: Vastleggen milieuhygiënische situatie bodem (grond en grondwater)  

Opzet: NEN 5740 (VEP + ONV-NL) 

Locatie: Binnenweg 27 te Bennebroek  

Kadastraal: Gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 4053 

Oppervlakte:  1.143  m² 

Terreingebruik: Bedrijfsmatig 

Terreingebruik in omgeving: Wonen 

Hypothese: De locatie is, als gevolg van de voormalige activiteiten (garagebedrijf) verdacht op het 
voorkomen van minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) in de 
bodem 

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen: 

10 2 

Bodemopbouw: vanaf maaiveld tot 3 m-mv zand 

Grondwaterstand: 1,5 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen over het algemeen zwakke bijmengingen met baksteen, noordzijde / zuidzijde 
bedrijfspand puinverharding, waarbij in zuidzijde bijmenging met asbesthoudend 
materiaal 

Resultaten grond: maximaal matig verhoogde gehalten (koper, lood, zink) en licht verhoogde gehalten 
overige zware metalen, PAK en PCB.  
 
Daarnaast is in de puinverharding asbesthoudend materiaal aangetroffen, de 
concentraties blijven beneden de toetswaarde voor  nader onderzoek.  

Resultaten grondwater: geen verhoogde concentraties 

Conclusies: Hypothese is niet bevestigd 

De aangetoonde verhoogde gehalten vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van 
een nader bodemonderzoek 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de voorziene aankoop, wel dient rekening 
te worden gehouden met extra kosten in verband met verwijdering van 
asbesthoudend materiaal 
 
De resultaten geven ons inziens geen probleem voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning (bouw) en de beoogde woonbestemming  
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1 INLEIDING EN DOEL 

 
Door PMI PROJECTS B.V. is op 22 maart 2017 aan Grondslag opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op het perceel Binnenweg 27 te Hoofddorp.  
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aankoop en de 
aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw).  Het doel van het onderzoek is het vastleggen 
van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het beoordelen of de bodem geschikt is voor de 
beoogde bestemming (wonen met tuin).  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
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2 TERREINGEGEVENS 

 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  

 
Het perceel Binnenweg 27 is kadastraal bekend als gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 
4053. De x- en y-coördinaten van het perceel zijn 101476-482157. Het perceel heeft een 
oppervlakte van 1.143 m².  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit het gehele perceel Binnenweg 27. De begrenzing van de 
onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 

 

 
 
Het terrein is deels bebouwd met een leegstaand bedrijfspand. Een deel van de locatie (inrit) 
is verhard met stelcon, een deel is verhard met een grind/puinverharding (nabij noord- en 
zuidgevel). Het overig deel van de locatie is onverhard.  
 
Het perceel is gelegen in een woongebied ten noordoosten van de dorpskern van Bennebroek.  
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  

 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- opdrachtgever 
- omgevingsdienst IJmond (OD IJmond)  
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 
- www.edugis.nl 

 
  
 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.edugis.nl/
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Historisch kaartmateriaal  
 

  
1850 1900 

  
1950 1980 

 
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie zich bevind in een gebied dat al voor 1850 
bebouwd is geweest. De ontwikkeling naar vernieuwende woningbouw heeft plaatsgevonden 
vanaf 1945.  
 
De huidige bebouwing, in het verleden onderdeel geweest van perceel Binnenweg 37, is 
vermoedelijk gebouwd in 1948. Vanaf die tijd is het terrein in gebruik geweest als 
autoreparatiebedrijf (o.a. ‘modern motors’, autoreparatiebedrijf Pols en meest recent door 
H.V. Hardenveld B.V.).  
De reparatiewerkzaamheden zijn voornamelijk inpandig uitgevoerd op een betonverharding. 
Uitpandig was een olievatenopslag aanwezig; de exacte locatie hiervan is niet bekend. Op het 
buitenterrein werden met name auto’s gestald en onderdelen opgeslagen.  
 
In de nabije omgeving zijn geen verdachte locaties of activiteiten bekend. Op afstand van circa 
100 m zijn twee ondergrondse HBO-tanks (Kerklaan 6 en Schoollaan 72a) bekend, deze zijn 
beide inmiddels verwijderd.   
 
Er zijn op het perceel, voor zover bekend, geen bestrijdingsmiddelen en/of 
ontsmettingsmiddelen gebruikt. Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel 
afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen 
(grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem 
aanwezig. 
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Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
De locatie bevindt zich binnen zone 2 en 4 van de bodemkwaliteitskaart van de 
Omgevingsdienst IJmond. In de bovengrond van deze zone overschrijden enkele zware 
metalen de 95-percentielwaarde van de (generieke) achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn 
geen verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld.  
 

2.4 Voorgaand onderzoek 

 
Op de locatie zijn drie (bodem)onderzoeken bekend: 
 
Tabel 2.1: overzicht relevante rapporten  
Ref Titel Door Kenmerk Datum kopie in 

Bijlage V 

1 Grondonderzoek voormalige 

olie-vatenopslag Binnenweg 27 

Het milieulab 69778 (analyserapport) 1992 nee 

1 Grondonderzoek voormalige 

olie-vatenopslag Binnenweg 27  

Omegam B.V. 11028696 24-07-1995  ja  

2 Historisch onderzoek 

Binnenweg 37 

Gemeente Bennebroek AA037200204 26-7-2004 ja 

           
 
Uit de bodemonderzoeken uit 1992 en 1995 blijkt dat in 1992 een verhoogd  gehalte aan 
minerale olie is vastgesteld. Dit verhoogde gehalte is deels afkomstig van de aanwezigheid 
van smeerolie, maar betreft is ook deels veroorzaakt door de aanwezigheid van natuurlijke 
verbindingen. In 1995 is eveneens een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen, 
maar dit betreft in zijn geheel verbindingen van natuurlijke herkomst.  
 

2.5 Toekomstige situatie 

 
Na overdracht van de locatie zal herontwikkeling plaatsvinden ten behoeve van woningbouw. 
Nadere gegevens omtrent deze herontwikkeling zijn nog niet bekend. 
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  

 
Ter plaatse van het bedrijfspand kunnen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige 
aromaten worden verwacht. Deze deellocatie wordt beschouwd als verdacht voor deze 
parameters. Het onderzoek volgt op deze locatie "Onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)" 
van de NEN 5740. 
 
Op het buitenterrein volgt de opzet de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740. Deze onderzoeksopzet is voldoende om 
eventueel aanwezige licht verhoogde gehalten aan minerale olie als gevolg van mogelijk 
gebruik van het terrein als parkeerplaats / stalling van auto’s en opslag van onderdelen te 
bevestigen.  
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Tijdens het onderzoek wordt visueel gelet op de aanwezigheid van asbest. Indien visueel 
asbestverdacht materiaal op of in de bodem wordt aangetroffen, kan indicatief onderzoek naar 
asbest op basis van NEN5707 noodzakelijk zijn.  
 
Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. De analyses worden uitgevoerd door 
een RvA-geaccrediteerd laboratorium, conform AS3000.  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 

 
3.1 Uitvoering 

 
Het verrichten van de boringen heeft plaatsgevonden op 24 maart 2017 door de heer J.A. Booij.  
 
Tegelijkertijd met het plaatsen van de boringen zijn twee peilbuizen geplaatst. Ten tijde van 
monstername (4 april 2017, door de heer R.B. Hager) bleken beide peilbuizen door vandalisme 
onbruikbaar te zijn geraakt. Daarom zijn op 4 april 2017 deze peilbuizen opnieuw geplaatst en 
direct bemonsterd.  
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie tien boringen verricht (nrs. 1 t/m 10). De 
volgende boringen/ peilbuizen zijn op specifieke locaties verricht: 
- boringen 2, 3, 4 en 10 rondom het bedrijfspand, waarbij boring 2 is afgewerkt met een 

peilbuis; 
- boring 1 in de inrit (stelconplaat) en derhalve voorafgegaan door een betonboring; 
- de overige boringen zijn op het achterterrein geplaatst, waarbij boring 9 is afgewerkt met 

een peilbuis.  
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 1 t/m 4, 7, 
9 en 10 zijn doorgezet tot minimaal 0,5 m beneden grondwaterniveau (minimaal 1,5 m-mv).  
 
In verband met het aantreffen van asbestverdacht materiaal ter plaatse van boorlocatie 4 is 
conform NEN5707 een inspectiegat gegraven. Een inspectiegat is minimaal 30 x 30 cm breed, 
tot maximaal 0,5 meter in de verdachte laag. De boring is doorgezet tot in de onverdachte laag, 
De monsterneming is handmatig uitgevoerd met behulp van een schep.  
 
De locatie van de boringen, de peilbuizen en het inspectiegat is weergegeven in bijlage I. 
  

3.2 Resultaten  

 
3.2.1 Grond  

 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. 
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
De zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in tabel 3.1 
 
Tabel 3.1: overzicht zintuiglijke waarnemingen  
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 2,00 0,12 - 0,60 Zand sterk baksteenhoudend 

02 3,00 0,00 - 0,90 Zand zwak baksteenhoudend 

03 2,00 0,00 - 0,90 Zand sporen baksteen 

04 1,70 0,00 - 0,30 puinverharding uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak 

asbesthoudend, 30x30x30, 50g 50f, 14st avm 

  0,30 - 0,80 Zand sporen baksteen 

-vervolg tabel pag 7- 
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-vervolg tabel 3.1-  
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

05 0,50 0,00 - 0,50 Zand 1st avm 

06 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

07 1,70 0,00 - 0,60 Zand sporen baksteen 

09 2,90 0,00 - 1,20 Zand sporen baksteen 

  1,20 - 1,40 Zand sterk baksteenhoudend 

10 1,00 0,05 - 0,20 puinverharding sterk kolengruishoudend 

  0,20 - 0,50 puinverharding uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend 

 
Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat over het algemeen in de bovengrond zwakke 
bijmengingen met puin aanwezig zijn. Ter plaatse van boorlocatie 01 (inrit) is in de 
bovengrond een sterke bijmenging met baksteen aangetroffen. In boorlocatie 9 is op een diepte 
van 1,2 m-mv een sterk baksteenhoudende laag waargenomen met een dikte van circa 20 cm.  
 
In boorlocatie 4 en 10 (zuid- en noordzijde bedrijfsgebouw) is een puinverhardingslaag met 
een dikte van maximaal 0,5 m vastgesteld. In deze verhardingslaag bij boorlocatie 4 is 
asbestverdacht materiaal (avm) aangetroffen. Voorts is in boorlocatie 5 eveneens een stukje 
asbestverdacht materiaal vastgesteld.  
 

3.2.2 Grondwater  

 
In onderstaande tabel 3.2zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.2: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 

grondwaterstand  

(m-mv) 

pH EC  

(mS/cm) 

Troebelheid  

(NTU) 

02 2,00 - 3,00 1,47 7,1 730 119 

09 1,90 - 2,90 1,35 7,1 660 60 

 
De gemeten troebelheid in het grondwater is met name bij peilbuis 02 aan de hoge kant. De 
troebelheid wordt mogelijk veroorzaakt door in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes in het 
grondwater ten tijde van de bemonstering. Als gevolg van de verhoogde troebelheid kunnen 
de concentraties van de onderzochte stoffen mogelijk verhoogd zijn. 
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4 CHEMISCHE ANALYSES 

 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader 

 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 
gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-
/streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 
opgenomen in bijlage III.  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een 
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van 
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij 
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging 
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
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4.2 Analysestrategie grond 

 
In het laboratorium zijn uit de verschillende grondmonsters enkele grondmengmonsters 
samengesteld. Het mengmonsterschema is opgenomen in tabel 4.1 
 
Tabel 4.1 Mengmonsterschema 
Analyse 

monster 

Traject 

(m -mv) 

deelmonsters motivering grondsoort  waarnemingen Analysepakket 

BG1 0,00 - 0,80 

02 (0,00 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 

04 (0,30 - 0,80) 

bovengrond  

bedrijfspand 
zand 

baksteen+ 

 
NEN-grond 

BG2 0,00 - 1,00 

06 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,50 - 1,00) 

bovengrond  

overig terrein 
zand  baksteen+ NEN-grond 

BG3 0,12 - 0,60 
01 (0,12 - 0,60) bovengrond,  

specifiek 
zand baksteen+++ NEN-grond 

OG1 0,90 - 1,70 

01 (1,20 - 1,50) 

02 (0,90 - 1,40) 

03 (0,90 - 1,40) 

04 (1,20 - 1,70) 

ondergrond  

noordzijde 
zand - NEN-grond 

OG2 1,10 - 1,90 
07 (1,10 - 1,60) 

09 (1,40 - 1,90) 

ondergrond  

zuidzijde 
zand - NEN-grond 

OG3 1,20 - 1,40 
09 (1,20 - 1,40) ondergrond 

specifiek  
zand baksteen+++ NEN-grond 

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
NEN-grond : zware metalen, PAK, PCB en minerale olie (inclusief bepaling lutum en organische stof) 

 
4.3 Analysestrategie grondwater  

 
In tabel 4.2 is een overzicht weergegeven van de geselecteerde grondwatermonsters en 
bijbehorende analyses. 
 
Tabel 4.2: Laboratoriumonderzoek grondwater 

peilbuis filterstelling 

(m-mv) 

grondwaterstand  

(m-mv) 

waarnemingen 

 

motivatie analysepakket 

02 2,00 - 3,00 1,47 - 
bepalen mate olie en vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen 
minerale olie en VAK1 

09 1,90 - 2,90 1,35 - bepalen algemene kwaliteit standaard NEN-pakket2 

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
1 : BTEXN: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen 
2 : zware metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL) en minerale olie 
 
 

4.4 Analysestrategie asbest  
 
In tabel 4.3 is een overzicht weergegeven van de geselecteerde grondmonsters en bijbehorende 
analyses. 
 

Tabel 4.3 Mengmonsterschema 
Analyse 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters grondsoort  waarnemingen Analysepakket 

04-1 0,00 - 0,30 04 (0,00 - 0,30) puin Asbestverdacht materiaal Asbest puin Verzamel 

04-5 0,00 - 0,30 04 (0,00 - 0,30) puin Asbestverdacht materaal Asbest puin NEN5897 < 26kg 
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4.5 Analyseresultaten grond   

 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.4. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.4: Overschrijdingstabel grond 
Ref diepte (m-mv) Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

BG1 0,00 - 0,80 baksteen+ NEN-grond1 cadmium, kobalt, 
kwik, PAK, PCB koper, lood, zink - 

BG2 0,00 - 1,00 baksteen+ NEN-grond1 kobalt, koper, 
kwik, PAK lood, zink - 

BG3 0,12 - 0,60 baksteen+++ NEN-grond1 
cadmium, kobalt, 

koper, kwik, 
minerale olie, 

PAK, PCB 

lood, zink - 

OG1 0,90 - 1,70 - NEN-grond1 lood - - 

OG2 1,10 - 1,90 - NEN-grond1 - - - 

OG3 1,20 - 1,40 baksteen+++ NEN-grond1 - - - 
ref : referentie op analysecertificaat  
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK-verbindingen  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovenlaag van de bodem over het algemeen licht 
verontreinigd is met enkele zware metalen, PAK en PCB. Daarnaast is de bovenlaag matig 
verontreinigd met voornamelijk lood en zink.  
 
In grondmonster BG3 (sterk baksteenhoudende laag boorlocatie 1) is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie vastgesteld. Uit de oliefractieverdeling en bijbehorend 
oliechromatogram (zie analysecertificaat bijlage IV) blijkt dat dit verhoogde gehalte 
veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van PAK-verbindingen.  
 

In de ondergrond van het noordelijk deel (inrit) is een licht verhoogd gehalte aan lood 
vastgesteld, op het overig deel van het terrein zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.  
 

4.6 Analyses grondwater  

 
De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.5. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.5: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 

Analyse-

parameters 

Overschrijding 

>S >T >I 

02 2,00 - 3,00 minerale olie + VAK - - - 

09 1,90 - 2,90 NEN-gw - - - 

 
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.   
 
 
 
 
 
 



  Project 27026 
 
 
 
 

 
 
 

11 

4.7 Analyses asbest   
 
Grove fractie  
Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
Tijdens de visuele inspectie van de opgegraven grond is in het inspectiegat (boorlocatie 4) 
asbestverdacht materiaal > 2 cm aangetroffen dat is samengevoegd tot één verzamelmonster 
(ref. 04-1). Dit mengmonster is geanalyseerd op asbest, als worst case monster. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage IV.  
 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.6. 
 
Fijne fractie 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is een mengmonster (ref. 04-5) samengesteld en 
geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage IV. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.6. 
 
Totaalresultaat 
Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 
opgeteld. De rekentabel voor de bepaling van het asbestgehalte zijn opgenomen in bijlage III. 
In tabel 4.6 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven, alsmede het 
totaalgehalte.  
 
Tabel 4.6: resultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds 
Ref Gat (monster m-mv) Verzamelmonster (> 2 cm), 

gemeten waarde (g) 

Grond(meng)monster (< 2 cm), 

gemeten waarde 

Totaalgehalte, 

gewogen (g)# 

 

(afgerond) serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

04-1 04 (0,00 - 0,30) 34,125(h) -   87  

04-5 04 (0,00 - 0,30)   - - - 

Ref  referentie op analysecertificaat 
-   niet aangetroffen 
blanco niet geanalyseerd 
serpentijn chrysotiel (in geval ref 04: 10 – 15%) 
amfibool amosiet, crocidoliet, actionoliet, anthophyliet en tremoliet 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
**  het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
 
Ter plaatse van de inspectiegat 4 is asbesthoudend (hechtgebonden) materiaal in de grove 
fractie aangetroffen. In de fijne fractie is geen asbest aangetoond.  
De toetswaarde voor nader onderzoek (≥ 100 mg/kgds) wordt niet overschreden.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Binnenweg 
27 is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat verhogingen aan minerale olie en vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen kunnen worden verwacht in verband met de voormalige bedrijfsactiviteiten 
(autoreparatiewerkplaats), is niet bevestigd. Er zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Over het algemeen zijn in de bovengrond matig verhoogde gehalten aan lood en zink (en 
plaatselijk koper) aangetroffen, en zijn licht verhoogde gehalten aan overige zware metalen, 
PAK en PCB vastgesteld. In de ondergrond van het noordelijk deel (inrit) is een licht verhoogd 
gehalte aan lood vastgesteld, op het overig deel van het terrein zijn in de ondergrond geen 
verhoogde gehalten vastgesteld.  
 
In de bovengrond van de bodem zijn matig verhoogde gehalten (lood, zink) vastgesteld. Strikt 
genomen kan dit aanleiding geven tot nader bodemonderzoek. Aangezien sprake is van een 
homogeen voorkomen van dergelijke matig verhoogde gehalten, lijkt het ons inziens niet 
zinvol aanvullend onderzoek uit te voeren. 
 
In de puinverhardingslaag (boorlocatie 4) is asbest aangetroffen, echter overschrijden de 
vastgestelde gehalten de toetswaarde voor nader onderzoek niet.  
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmering voor de voorziene aankoop. 
Wel dient rekening te worden gehouden met extra maatregelen en kosten in verband met 
verwijdering van het asbesthoudende materiaal. 
 
Daarnaast vormen de resultaten ons inziens geen probleem voor de toekomstige afgifte 
bouwvergunning en de beoogde woonbestemming.  
 
 



                         
 
                    
 

BIJLAGE I 

 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 27026/AS

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BENNEBROEK A 4053
Binnenweg 27, 2121 GV BENNEBROEK
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 27026/AS

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 maart 2017
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.

BENNEBROEK
A
4053

0 m 5 m 25 m

55
53

51
4143

45

27

22

20

18

16

14

12

10

8

6

1

5

34
3

Va
n 

Ve
rs

ch
ue

r B
ra

nt
sl

aa
n

1
32

28

30

26

24

4869

4939

5012

5061

4240

4137

4989

4817

4854

1476

4990

1477

4926
4935

4934

4598

4816

45
33

5013

5024

4135

4535

4534

4368

4418

4740

5060

4925

4053

5023

3651

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4869&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5012&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5061&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4240&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4137&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4817&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4854&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=1476&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=1477&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4926&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4935&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4934&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4598&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4816&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4533&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5013&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5024&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4535&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4534&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4368&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4418&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4868&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5060&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4925&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4053&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=5023&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=3651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 27026/AS

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BENNEBROEK A 4053
Binnenweg 27, 2121 GV BENNEBROEK
CC-BY Kadaster.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: BENNEBROEK  A  4053 13-4-2017
 Binnenweg 27  2121 GV BENNEBROEK 9:36:06
Uw referentie: 27026/AS
Toestandsdatum: 12-4-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BENNEBROEK A 4053
 Grootte: 11 a 43 ca
 Coördinaten: 101476-482157
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) ERF - TUIN
 Locatie: Binnenweg  27   
 2121 GV  BENNEBROEK
 Ontstaan op: 22-7-1986
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75371     d.d. 28-7-2014 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er kan vanuit de Landelijke Voorziening WKPB geen informatie over gemeentelijke

beperkingen van de gemeente Bloemendaal worden geleverd. Neem contact op met
de gemeente Bloemendaal.

 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Mevrouw Sara Petronella van der Meer
 Dr. J.R. Thorbeckelaan  76   
 2104 XL  HEEMSTEDE
 Geboren op: 31-05-1933
 Geboren te: BENNEBROEK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  1518/100  reeks HAARLEM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BENNEBROEK  A  4053

 Recht ontleend aan: HYP4  3121/1  reeks HAARLEM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BENNEBROEK  A  4053

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer G J Timmerman
 Dr. J.R. Thorbeckelaan  76   
 2104 XL  HEEMSTEDE
 Ontleend aan: BSA  506/17008  reeks

AMSTERDAM   d.d. 13-6-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNB00&sectie=A&perceelnummer=4053&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=170850404&subjectnummer=1601601068&voornaam=Sara Petronella&voorvoegsel=van der&naam=Meer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=1518&nummer=100&reeks=HLM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3121&nummer=1&reeks=HLM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=171617275&subjectnummer=1604132408&voornaam=G J&voorvoegsel=&naam=Timmerman&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
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BIJLAGE II 

 
 



Projectnummer: 27026Projectnaam: Binnenweg 27 te Bennebroek

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01

Datum: 24-03-2017
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Boring: 02

Datum: 24-03-2017
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Zand, matig fijn, grijs
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Boring: 03

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, sporen baksteen, 
bruin
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Zand, matig fijn, grijsbeige
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Boring: 04

Datum: 24-03-2017
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Uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend, 
zwak asbesthoudend, matig zandhoudend, 
30x30x30, 50g 50f, 14st avm-30

Zand, zeer fijn, matig humeus, sporen baksteen, 
bruin

-80

Zand, matig fijn, beige

-120

Zand, matig fijn, grijs
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Boring: 05

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, grijsbruin, 1st avm
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Boring: 06

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, sporen baksteen, 
grijsbruin
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Projectnummer: 27026Projectnaam: Binnenweg 27 te Bennebroek

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 07

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, sporen baksteen, 
grijsbruin
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Zand, matig fijn, grijs
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Boring: 08

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, grijsbruin
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Boring: 09

Datum: 24-03-2017
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Zand, zeer fijn, matig humeus, sporen baksteen, 
grijsbruin

-120

Zand, zeer fijn, sterk humeus, sterk 
baksteenhoudend, donkerbruin-140

Zand, matig fijn, zwak humeus, beigegrijs

-190

Zand, matig fijn, grijs

-290

Boring: 10

Datum: 24-03-2017
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grind0
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Sterk kolengruishoudend-20

Uiterst baksteenhoudend, zwak betonhoudend, 
zwak zandhoudend-50

Zand, matig fijn, beige

-100



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

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Toetsdatum: 27 maart 2017 09:59BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

656112Certificaten

27026-Binnenweg 27 te BennebroekProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 (0-80)Monsteromschrijving

1279355Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.1% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.584.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@28071mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6>AW0.750.52mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515>AW164.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540>T12066mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15>AW1.20.84mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050>T410280mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-238mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>T490230mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-12076mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.740.74mg/kg dsfenantreen

0.270.27mg/kg dsanthraceen

2.42.4mg/kg dsfluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.21.2mg/kg dschryseen

0.750.75mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.620.62mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.670.67mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW8.88.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00160.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0110.007mg/kg dsPCB - 138

0.00660.004mg/kg dsPCB - 153

0.00660.004mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02>AW0.0300.018mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 (0-100)Monsteromschrijving

1279356Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

251.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.586.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@26067mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.450.29mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515>AW164.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540>AW5428mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15>AW1.10.81mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050>T300200mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>T450200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 57< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.380.38mg/kg dsfluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.240.24mg/kg dschryseen

0.160.16mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.20.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.160.16mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW1.71.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00230.001mg/kg dsPCB - 138

0.00230.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0130.006mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG3 (12-60)Monsteromschrijving

1279357Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@37095mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6>AW0.950.58mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515>AW164.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540>AW10052mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15>AW2.31.6mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050>T430280mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>T460200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190>AW440140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.150.15mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.420.42mg/kg dsfluoranteen

0.260.26mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.350.35mg/kg dschryseen

0.280.28mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.430.43mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.50.5mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.50.5mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW3.03mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00310.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0380.012mg/kg dsPCB - 138

0.0220.007mg/kg dsPCB - 153

0.0280.009mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02>AW0.0970.031mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 (90-170)Monsteromschrijving

1279358Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.187.1%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050>AW6843mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG2 (110-190)Monsteromschrijving

1279359Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.879.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.070.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG3 (120-140)Monsteromschrijving

1279360Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@70.570.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.3< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.120.09mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-1913mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-124mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 38< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00750.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

> Achtergrondwaarde>AW

> Tussenwaarde>T
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Toetsdatum: 12 april 2017 15:51BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

658352Certificaten

27026-Binnenweg 27 te BennebroekProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

02 (200-300)Monsteromschrijving

1476664Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 1476664:

Pagina 1 van 2
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

09 (190-290)Monsteromschrijving

1476665Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-5.2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3.8µg/lnikkel (Ni)

800432.565-21µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 1476665:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-
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Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 27026
Inspectiegat/sleuf: 4

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 0,3 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 45 liter
Volume geïnspecteerd 45 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 50 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 89 %
Massa droge stof geïnspecteerd 72,1 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)

Soort 1 14 chrysotiel 12,5 H 6,25 86,70 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 86,70 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 86,70 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 86,70

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 2,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,50 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,50
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 86,70 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 86,70 mg/kg ds

  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 87 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 110 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 69 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool

** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

50
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer A. van Steenderen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Ons kenmerk : Project 656112
Validatieref. : 656112_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,5 86,5 87,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,1 4,3 3,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 1,5 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 71 67 95
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,52 0,29 0,58
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,5 4,5 4,6
S koper (Cu) mg/kg ds 66 28 52
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,84 0,81 1,6
S lood (Pb) mg/kg ds 280 200 280
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 8 6 6
S zink (Zn) mg/kg ds 230 200 200

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 76 < 35 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,74 0,12 0,15
S anthraceen mg/kg ds 0,27 < 0,05 0,06
S fluoranteen mg/kg ds 2,4 0,38 0,42
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,1 0,17 0,26
S chryseen mg/kg ds 1,2 0,24 0,35
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,75 0,16 0,28
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,0 0,20 0,43
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,62 0,16 0,50
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,67 0,16 0,50

S som PAK (10) mg/kg ds 8,8 1,7 3,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,007 0,001 0,012
S PCB -153 mg/kg ds 0,004 0,001 0,007
S PCB -180 mg/kg ds 0,004 < 0,001 0,009

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,018 0,006 0,031

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656112
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1279355 = BG1 (0-80)
1279356 = BG2 (0-100)
1279357 = BG3 (12-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Startdatum : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Monstercode : 1279355 1279356 1279357
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,1 79,8 70,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8 0,9 6,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08 0,05 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 43 < 10 13
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656112
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1279358 = OG1 (90-170)
1279359 = OG2 (110-190)
1279360 = OG3 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Startdatum : 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017
Monstercode : 1279358 1279359 1279360
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : BG1 (0-80)
Monstercode : 1279355

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : BG3 (12-60)
Monstercode : 1279357

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656112
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1279355
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Uw referentie : BG1 (0-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 55 %
3) fractie C29 - C35 34 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 76 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1279357
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Uw referentie : BG3 (12-60)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 48 %
3) fractie C29 - C35 38 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1279355 BG1 (0-80) 02 0-0.5 2403194AA
03 0-0.5 2403209AA
04 0.3-0.8 2402564AA

1279356 BG2 (0-100) 06 0-0.5 2402567AA
07 0-0.5 2402574AA
08 0-0.5 2402571AA
09 0-0.5 2402572AA
10 0.5-1 2402550AA

1279357 BG3 (12-60) 01 0.12-0.6 2403201AA

1279358 OG1 (90-170) 02 0.9-1.4 2403202AA
03 0.9-1.4 2403208AA
01 1.2-1.5 2403193AA
04 1.2-1.7 2402561AA

1279359 OG2 (110-190) 07 1.1-1.6 2402568AA
09 1.4-1.9 2402558AA

1279360 OG3 (120-140) 09 1.2-1.4 2402554AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656112
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656112
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLUU-XWIJ-FVBO-QXOU Ref.: 656112_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer A. van Steenderen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Ons kenmerk : Project 656117
Validatieref. : 656117_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IOEB-CDSY-QGED-EGXL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 1279371
Uw referentie : 04-1 (0-30)

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 24-03-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5897 (2005).

Massa aangeleverde monster : 305,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 273,0 g
Percentage droogrest : 89,24 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 273,0 hecht chrysotiel 10-15 13 34125,0 0,0
cement, vlakke

plaat 2 0,0 0,0

Totaal 273,0 15 34125,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 34000 0,0 34000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 34000 0,0

Totaal massa asbest: 34000 mg

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656117
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: IOEB-CDSY-QGED-EGXL Ref.: 656117_certificaat_v1



Monstercode : 1279372
Uw referentie : 04-5 (0-30)

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 29-03-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5897 (2005) (Q).

Massa aangeleverde monster : 7930 g
Droge massa aangeleverde monster : 6431 g
Percentage droogrest : 81,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 4216,0 68,1 16,8 0,40 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 203,5 3,3 54,9 26,98 0 0,0
1-2 mm 228,5 3,7 63,5 27,79 0 0,0
2-4 mm 343,4 5,5 175,3 51,05 0 0,0
4-8 mm 479,0 7,7 479,0 100,00 0 0,0
8-16 mm 648,7 10,5 648,7 100,00 0 0,0
>16 mm 68,8 1,1 68,8 100,00 0 0,0
Totaal 6187,9 100,0 1507,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <2,5 0,0 2,4 <2,5 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <2,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656117
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: IOEB-CDSY-QGED-EGXL Ref.: 656117_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 04-5 (0-30)
Monstercode : 1279372

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5897
(2005).

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656117
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOEB-CDSY-QGED-EGXL Ref.: 656117_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1279371 04-1 (0-30) 04 0-0.3 0070406EE

1279372 04-5 (0-30) 04 0-0.3 0236187DD

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656117
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOEB-CDSY-QGED-EGXL Ref.: 656117_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5897 (2005)

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 656117
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOEB-CDSY-QGED-EGXL Ref.: 656117_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer A. van Steenderen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Ons kenmerk : Project 658352
Validatieref. : 658352_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LIZU-QYGL-DRDG-DSFT
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 658352
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1476664 = 02 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 04/04/2017
Startdatum : 04/04/2017
Monstercode : 1476664
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: LIZU-QYGL-DRDG-DSFT Ref.: 658352_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 5,2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,8
S zink (Zn) µg/l 21

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 658352
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1476665 = 09 (190-290)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 04/04/2017
Startdatum : 04/04/2017
Monstercode : 1476665
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: LIZU-QYGL-DRDG-DSFT Ref.: 658352_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 658352
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LIZU-QYGL-DRDG-DSFT Ref.: 658352_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1476664 02 (200-300) 02 2-3 0263839YA

1476665 09 (190-290) 09 1.9-2.9 0272983YA
09 1.9-2.9 0187674MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 658352
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LIZU-QYGL-DRDG-DSFT Ref.: 658352_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 658352
Project omschrijving : 27026-Binnenweg 27 te Bennebroek
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LIZU-QYGL-DRDG-DSFT Ref.: 658352_certificaat_v1
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Uittreksel bodeminformatie
 Binnenweg_27

  

Geselecteerde locatie Hbb locaties

25-meter contour Ondergrondse tanks

Perceelgrenzen Bodemlocaties

Locatiecontouren Rapport

Rapportcontouren

Omgevingsdienst IJmond - Pagina 1 van 13 - 21-03-2017



Welke informatie vindt u in dit rapport

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste

pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het bodeminformatiesysteem

(bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst voor de gemeenten Beemster,

Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer,

Noordwijkerhout,  Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Indien er van het

perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken, Besluiten (Wet bodembescherming) of ondergrondse tanks

in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 

De informatie kan onder anderen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van

bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN

5707(verkennend asbestonderzoek) en de norm NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) in een straal van 25 meter

rondom de onderzoekslocatie alle milieu-informatie worden verzameld. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare

informatie. Heeft u vragen over dit rapport of behoefte aan een advies, dan kunt u bellen met één van de milieuadviseurs

bodem van de Omgevingsdienst. U kunt ook mailen naar: info@odijmond.nl. 

 

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. Dit

hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken

die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of in het kader van de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek

op bedrijfsterreinen). Het is namelijk niet verplicht deze onderzoeken naar de gemeente te sturen. Wij beschikken wel

over onderzoeken in het kader van de vergunning tot bouw, de milieuvergunning, bestemmingswijzigingen en de Wet

bodembescherming (Wbb). 

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of

een bodemsanering. 

 

Locaties Wet bodembescherming (Wbb) 

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreinigingen

aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wet bodembescherming (op termijn) gesaneerd

worden, als er spraak is van onaanvaardbare risico's. 

 

Ondergrondse tanks bij particulieren 

Het tankenbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is

niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een

registratieplicht bestond niet. Van bovengrondse tanks bij particulieren zijn geen gegevens beschikbaar. 

Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze

gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met

olieproducten. 

 

Historisch bodembestand (Hbb) 

In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens

blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden Bodembedreigende activiteiten hoeven

niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat

bodemverontreiniging is opgetreden. 

Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is. 

 

Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de

bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor de onverdachte delen van

een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de

website:  www.odijmond.nl. 

 

Directe omgeving van de locatie 

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen in de directe omgeving van het geselecteerde adres. Een

bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor

het gebied 25 meter rondom het geselecteerde adres. 

Omgevingsdienst IJmond - Pagina 2 van 13 - 21-03-2017

mailto:info@odijmond.nl
http://www.odijmond.nl


Informatie over geselecteerd perceel

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

22 Woningcomplexen
 

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

NZ037700039 22 Woningcomplexen Bennebroek

NZ037700299 Van Verschuer Brantslaan
en omgeving

Van Verschuer
Brantslaan

6 2121EZ Bennebroek

NZ037700078 Binnenweg 37 Binnenweg 37 2121GV BENNEBROEK

Locatiecode NZ037700039

Locatienaam 22 Woningcomplexen

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam Bennebroek

Beoordeling verontreiniging Ernstig, niet urgent

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

uitvoeren SO

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

31-01-1995 Woningcomplexen 2b en 16 Heidemij 633/WA95/A709/
24074

Geen actuele risico's beide
locaties; sanering niet urgent.

17-08-1995 Woningcomplex 18 633/WA95/4948/
25404

04-11-1994 Woningcomplexen 2b,9,16 en
18

Heidemij 633/WA94/H661/
23272

Uitvoeren NO ter plaatse van
(deel) complex 2b en 16.

01-07-1994 22 woningcomplexen Heidemij 633/WA94/F295/
23272

7 complexen verdacht: 2b, 9, 16,
18, 20, 21 en 22. Complexen
20,21 en 22 zijn al gegevens van
bodemonderzoek bekend, deze
vallen af voor verkennend
onderzoek.
Complexen 2b, 9, 16 en 18
worden verkennend onderzocht.
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  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

 Van Verschuer Brantslaan en omgeving

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Adres Plaats Soort Product Inhoud (l.) Status

Kerklaan 6 BENNEBROEK huisbrandolie 5000 verwijderd

Schoollaan 72 A BENNEBROEK huisbrandolie 5000 verwijderd

Contourtype Overschr.
Grenswaarde

Oppervlakte Stof Bovenkant Onderkant

Grond T

Grond T

Grond I 200

Locatiecode NZ037700299

Locatienaam Van Verschuer Brantslaan en omgeving

Straatnaam Van Verschuer Brantslaan

Huisnummer 6

Postcode 2121EZ

Plaatsnaam Bennebroek

Beoordeling verontreiniging Pot. verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus Verdacht op basis van UBI-code, sign.kaart of andere info

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

15-03-2010 Asbestinventarisatie - Van
Verschuer Brantslaan en
omgeving

Terrascan T.09.5557-3

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

transportbedrijf 1929 1984
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 - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

 Binnenweg 37

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

 

Locatiecode NZ037700078

Locatienaam Binnenweg 37

Straatnaam Binnenweg

Huisnummer 37

Postcode 2121GV

Plaatsnaam BENNEBROEK

Beoordeling verontreiniging niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus Onverdacht

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

26-04-2004 Binnenweg 37 CSO BB04

24-07-1995 Vml. olievatenopslag Omegam 11028696

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

opslag van alifatische koolwaterstoffen Onbekend Onbekend

autoreparatiebedrijf 1948 Onbekend Ja

motorenrevisiebedrijf 1948 Onbekend Ja
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 - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

  Overzicht tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet
ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet
ingevoerd.
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Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

Centrumplan / Tennispark
 

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

NZ037700026 Centrumplan / Tennispark Binnenweg 2121GV BENNEBROEK

NZ037700036 Binnenweg 57-57A Binnenweg 57 -57A 2121GW BENNEBROEK

NZ037700081 Binnenweg 61 Binnenweg 61 2121GW BENNEBROEK

NZ037700059 Plan Dageraad Van Verschuer
Brantslaan

6 -36 2121EZ BENNEBROEK

NZ037700029 Binnenweg 3-7 Binnenweg 3 -7 2121GV BENNEBROEK

Locatiecode NZ037700026

Locatienaam Centrumplan / Tennispark

Straatnaam Binnenweg

Huisnummer

Postcode 2121GV

Plaatsnaam BENNEBROEK

Beoordeling verontreiniging Niet ernstig

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

uitvoeren NO

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

20-06-1989 Centrumplan / Tennispark Gewestelijk
Milieubureau

R.89.06.281/38

19-09-1995 Burg. Van Lieroppark Onbekend
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 - Zorgcontouren
 

 Binnenweg 57-57A

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

 Binnenweg 61

  - Bodeminformatie
 

Locatiecode NZ037700036

Locatienaam Binnenweg 57-57A

Straatnaam Binnenweg

Huisnummer 57 -57A

Postcode 2121GW

Plaatsnaam BENNEBROEK

Beoordeling verontreiniging Pot. verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

27-04-1987 Binnenweg 57-57A Gewestelijk
Milieubureau

0.87.04.186/38

Locatiecode NZ037700081

Locatienaam Binnenweg 61

Straatnaam Binnenweg

Huisnummer 61

Postcode 2121GW

Plaatsnaam BENNEBROEK
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  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

 Plan Dageraad

  - Bodeminformatie
 
 

Beoordeling verontreiniging Pot. ernstig, niet urgent, niet spoedeisend

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

uitvoeren NO

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus Onverdacht

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

26-04-2004 Binnenweg 61 CSO BB05

22-06-2007 Binnenweg 61 Grontmij 307014

Kenmerk besluit Soort besluit Datum besluit

Geen vervolg (geen adm Nazorg) 2008-14575 07-03-2008

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1961 Onbekend Ja

Locatiecode NZ037700059

Locatienaam Plan Dageraad

Straatnaam Van Verschuer Brantslaan

Huisnummer 6 -36

Postcode 2121EZ

Plaatsnaam BENNEBROEK

Beoordeling verontreiniging Pot. ernstig, niet urgent, niet spoedeisend

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

opstellen SP

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus
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 - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

 Binnenweg 3-7

  - Bodeminformatie
 
 

  - Rapportinformatie 

  - Besluiten bij locatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

31-08-1992 Plan Dageraad Omegam 10673

Plan Dageraad Onbekend

Contourtype Overschr.
Grenswaarde

Oppervlakte Stof Bovenkant Onderkant

Waterbodem K3

Locatiecode NZ037700029

Locatienaam Binnenweg 3-7

Straatnaam Binnenweg

Huisnummer 3 -7

Postcode 2121GV

Plaatsnaam BENNEBROEK

Beoordeling verontreiniging Pot. verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

11-01-2000 Binnenweg 3, 5 en 7 Tjaden M 99.1322/DV

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht
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  - Activiteiten uit Historisch bodembestand
 

  - Tanks 

  - Verontreinigingscontouren
 

  - Saneringscontouren
 

  - Zorgcontouren
 

  Overzicht tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

transportbedrijf 1929 1984

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet
ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet
ingevoerd.
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Disclaimer

 
Deze rapportage geeft de situatie weer zoals bekend bij de omgevingsdienst op de datum van afdrukken.  

 

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst IJmond beschikbare gegevens. 

Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst staat niet

garant voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade of gevolgschade voortkomend uit het verstrekken van deze informatie, schade ten gevolge van

nalaten gebaseerd op deze informatie mede inbegrepen. 

 

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bijvoorbeeld

adviesbureaus, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als

het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse

brandstoftanks. 

 

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een

onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit deze rapportage is niet conform

de norm NEN 5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie om te worden gebruikt bij de

aanvraag om een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom

grondverzet. Bij een aanvraag voor een vergunning tot bouw dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te

worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de

bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. 

Inhoudelijke vragen en vragen over de werking van de website kunt u stellen door ons (info@odijmond.nl)

een mail te sturen naar.” 

 

Voor informatie over waterbodems kunt u het beste contact opnemen met het betreffende waterschap. Zij

zijn hiervoor ook het bevoegd gezag. 

 

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeentes Beemster, Edam-

Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Purmerend ook desbetreffende gemeente te raadplegen

voor bodeminformatie. Deze gemeenten beheren ook een eigen bodeminformatie-systeem waar mogelijk

nog aanvullende bodeminformatie aanwezig is. 

Voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeente Noordwijkerhout wordt geadviseerd om ook het

bodemloket www.bodemloket.nl te raadplegen. Op het bodemloket is informatie te vinden van locaties waar

de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. 
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Bijlage

 

Immobiel Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging

blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht.

Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel Een verontreiniging in de bodem die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft

dus niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het

grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of

stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort

referentiewaarde voor Omgevingsdienst ODIJmond.

Tussenwaarde De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden

gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet

bekeken worden hoeveel grond boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Geval van ernstige
bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de

interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat

100 m3.
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Legenda

  

 

Wbb Wet bodembescherming

BKK Bodemkwaliteitskaart

HO historisch onderzoek

VO verkennend onderzoek

OO oriënterend onderzoek

NO nader onderzoek

SO saneringsonderzoek

SP saneringsplan

SE saneringsevaluatie

EUT ernst en urgentie

AP04 partij-keuring

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten

> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon"

(S-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde).

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde).

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater

waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen

zijn verminderd.

Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn.

Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden

vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie (ARN). In zijn algemeenheid kan gesteld

worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen

met tuin. De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slecht ? (klein) deel van de

onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze

locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater

concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet

BodemBeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van

een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer

vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-

procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van

aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Onbekend Niet van toepassing / Gebruikte code is geen officiele benaming / niet onderzocht dan wel

geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem Voor een verdere toelichting van

de omschrijvingen zie de bijlage.





loc Į ^ ^ \ M o3^-ioO|53 

Gemeente: Bennebroek 
Historisch Onderzoek tbv Oriënterend Onderzoek Nieuwe Stijl 
Adres : Binnenweg 37, Bennebroek 
Locatie: BB04 
Datum : 26-7-04 

RESULTAAT ARCHIEFONDERZOEK: 
Hinderwetarchieven: 
streekarchief Haarlem: 
Dossier/Vergunningnummer: 898, Binnenweg 37 
(oud) adres: Binnenweg 37 
Naam aanvrager: Derlagen, J.C. 
Datum: 1948-onbekend 
Vergunning voor: Autoreparatìebedrij f 
Tekening aanwezig: nee 
Bijzonderheden: Alleen indexkaart, betreft revisiebedrijf voor motoren 

Hinderwetarchieven: 
Gemeentehuis: 
Dossier/Vergunningnummer: Binnenweg 37 
(oud) adres: Binnenweg 37 
Naam aanvrager: J.C. Derlagen "modern motors" 
Datum: 1948-onbekend 
Vergunning voor: autoreparatìebedrij f 
Tekening aanwezig: nee 
Bijzonderheden: in 1958 zijn de Binnenweg 35 en 37 samengevoegd. 

Wet Milieubeheer: 
(oud) adres: niet aanwezig 

Bouwarchief (Streekarchief of Gemeente) 
Dossier/Vergunningnummer: Binnenweg 37 
(oud) adres: Binnenweg 37 
Datum: 1948, 1958 en 1976 
Tekening aanwezig: ja(3x) 
Bijzonderheden: 

Tankarchief 
Geen informatie aangetroffen. 

Voorgaand bodemonderzoek: 
Op de Binnenweg 27 (zie de terreininspectie) is in 1995 (Omegam; project 11028696) een 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een voormalige opslag van olievaten. Hierbij zijn licht 
verhoogde gehalten aan minerale olie in grond aangetoond. Het grondwater is niet onderzocht. 

Geveļfoto's 

In bijlage 2 zijn foto's van de locatie bijgevoegd. 

Terreininspectie a\d. 01-06-2004: 
Op het adres Binnenweg 37 staat een kleine arbeiderswoning uit de vorige eeuw. Uit navraag met 
omwonende bleek dat de locatie van het motorrevisiebedrijf zich achter de Binnenweg 37 bevindt. 
Deze locatie is geadresseerd als Binnenweg 27 en wordt momenteel gebruikt door een 
autoreparatiebedrijf (van de Pols). Waarschijnlijk heeft de eigenaar gewoond op de Binnenweg 37. 



SAMENVATTING I CONCLUSIES 
Van 1948 tot circa 1976 was op de locatie een motorrevisiebedrijf gevestigd. Uit de gevelinspectie 
blijkt dat het betreffende pand aan de Binnenweg 27 is gelegen. Ter plaatse is nog steeds een 
autoreparatiebedrijf gevestigd. De locatie bleek in 1995 niet verontreinigd ten gevolgde van de 
bedrijfsactiviteiten. 

Tabel: Mogelijke bronnen van verontreiniging op de locatie 

Bron 
verontreiniging Periode UBI-code NSX-

score klasse Verdachte stoffen 
(volgens UBI-model) hypothese opmerkingen 

autoreparatiebedrijf 1948-
onbekend 

501044 111 5 minerale olie, vak, PAK, 3 actueel bedrijf 
aanwezig 

Hypotheses: 1 homogeen, bekende plaats van voorkomen 
2 homogeen, onbekende plaats van voorkomen 
3 heterogeen verdeelde verontreiniging met bekende plaats van voorkomen 
4 heterogeen verdeelde verontreiniging met onbekende plaats van voorkomen 

Op de locatie dient geen bodemonderzoek uitgevoerd te worden omdat het een actueel bedrijf betreft. 

In bijlage 3 is een overzicht van de locatie bijgevoegd. 



Bijlage 1 
Kopieën uit archieven 
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GRONDONDERZOEK TER PLAATSE VAN 
EEN VOORMALIGE OLIEVATENOPSLAG 
BINNENWEG 27 TE BENNEBROEK 

Project: 11028696 

Opgesteld door : drs. M.R. Hanraads 

Opdrachtgever : Service-station P. v.d. Pols 

Datum : 24 juli 1995 

H.J.B. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 
Postbus 94685, 1090 GR Amsterdam 
Telefoon algemeen 020-5976.666, Telefax 020-5976.777 
Telefoon Bodem-Milieu 020-5976.770 



OMEGAM 
QUALIFIED 
BY STERLAB 
RHCi.X" I (1X6 

Projectleider: 
Project: 
Locatie: 

drs. M.R. Hanraads, tel. 020-5976603 
11028696 
Binnenweg 27 te Bennebroek 

Historie: voormalige olievatenopslag; in 1992 is uit een 
ter plaatse uitgevoerd grondonderzoek (opdracht- 
gever Gew. Milieubureau; analyserapport 69778, 
Het milieulab) gebleken dat de bodemlaag rond het 
grondwaterniveau een verhoogd gehalte aan minera- 
le olie bevat (1.150 mg/kg), olie - indicatie: 
smeerolie 
{De fractie aan koolstofketens > C30 is echter 
zodanig hoog dat het vermoeden bestaat dat de 
oliewaarde voornamelijk wordt bepaald door 
verbindingen van natuurlijke herkomst.) 

Doel onderzoek: het opnieuw vaststellen van het gehalte aan 
minerale olie in de bodemlaag rond het grond- 
waterniveau 

Datum bemonstering: 

Bemonsterd door: 

Veldwerkzaamheden: 

Zintuiglijke waar- 
nemingen : 

19 juni 1995 

OMEGAM (in aanwezigheid van de opdrachtgever) 

3 boringen tot m.v. - 1,5 m 

geen 

Aantal mengmonsters: van de drie boringen is uit het verzamelde 
materiaal van de bodemlaag net boven het grondwa- 
terniveau één mengmonster samengesteld (MM) 

Grondsoort (geschat): licht humus en puinhoudend grof zand 

Het mengmonster is onderzocht op minerale olie. Daarnaast zijn het gloei- 
verlies en het gehalte aan droge stof bepaald. 
De uitkomsten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Toetsing 
Het vastgestelde gehalte aan minerale olie is getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden (S- en I-waarden) zoals vermeld in de toetsingstabel 
behorende bij de Circulaire Interventiewaarden bodemsanering, d.d. 9 mei 
1994 van het Ministerie van VROM. De toetsingstabel is opgenomen als bij- 
lage 2 . 

Uit de toetsing blijkt dat het gehalte aan minerale olie net boven de S- 
waarde ligt (4S). Het vastgestelde gehalte wordt voornamelijk bepaald 
door verbindingen van natuurlijke herkomst (zie oliechromatogram, bijlage 
1.3) 

1995-07-24/MH/MH 

Controle/ I 

/MH/MH 

P 
Grondonderzoek voormalige olievatenopslag Binnenweg 27 te Bennebroek 

Rapport 11028696/V01 

Hoofd FPO/ Afdeling Bodem-Milieu Pgn. 1 van 2 



OMEGAM 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 

QUALIFIED 
B\ STERLAB 
Ki c.v i im 

Bijlage : 1.1 

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code : HANRAA 11028696 

Project omschrijving : BINNENWEG 27 TE BENNEBROEK 

Bemonsteringsdatum 

Monstercode 

Re f er ent i enumner 

Monsterdiepte m-mv 

20/06/95 

MM 

2550135 

0,5-1,0 

Diverse parameters 

Q droogrest 

Q gloeiverlies 

Q minerale olie 

Opmerking 

in grond 

% 

% 

mg/kg ds 

80 

5,3 

110 4S 

**** : Zie voor opmerking(en) de laatste bijlage van deze 

: De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB 

analyseresultaten. 

gecertificeerd. 



rid OMEGAM 
Ql AUFIF.n 
BY STERLAB 

RI-:C1X‘'[ ORfi 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Bijlage : 1.2 

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code : HANRAA 11028696 

Project omschrijving : BINNENWEG 27 TE BENNEBROEK 

Opmerking algemeen 

De toetsing is gebaseerd op de circulaire INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING van 9 mei 1994 /Nr. DBO/07494013 

Directoraat-Generaal Milieubeheer / Directie Bodem/Afdeling Waterbodems en kwaliteit. 

Verklaring S -> streefwaarde 

T -> (streefwaarde + interventiewaarde)/2 

I -> interventiewaarde 

» S betekent >=100 en < 1000 streefwaarde 

>»S betekent >=1000 streefwaarde 



- "WW' OMEGAM 
AnaLytisch-Cheaisch Laboratoriua 

H.J.E. Wenckebachweg 120 1096 AR Amsterdam 
Telefoon: 020-5976.666 Telefax : 020-5976.777 

Bijlage: 1.3 

OLIE-ONDERZOEK VAN KOUSTER *: 28696-2550135 (grond) 

OLIEOlRpHATOGRAH mengmonster MM 

h- 1 —^  2  ^  3  ^  4  i  5 — 

 > oliefractieverdeling 

0LIEFRACTIEVERDELIN6 

1) c8 en c9 : 1 X 
2) clO t/m cl8 : < 1 % 
3) c20 t/m c28 : 28 X 
4) c30 t/m c34 : 44 X 
5) c36 t/m c40 : 26 X 

Totaal minerale olie gehalte : 110 (mg/kg d.s.) 

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerking grond : Extractie volgens VPR C85-19 
Voorbewerking water : NEN 6675, freon extract ingedampt tot 1 ml. 
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie 
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Variabele schaal indeling.) 

*) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven in het STERLAB register voor laboratoria onder nr. L086 voor de gebieden zoals nader omschreven 
in de erkenning. 

Si 
[ri

l 



Bijlage : 2.1 

TOETSINGSTABEL VOOR DE BEOORDELING VANDE CONCENTRATIENIVEAUS VAN DIVERSE VERONTREINIGINGEN INDE BODEM 
EN GRONDWATER 

tabel 1. Streef(S)- en interventiewaarden(I) voor microverontreinigingen voor eens standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). 
Grond/sediment in mg/kg, grondwater in ^g/1; tenzij anders vermeld 

Stof 

Componenten/niveau 

Grond/sediment (mg/kg droge stof) 

S (S+I)/2 I 

I. Metalen: 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
cobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 
tin (Sn) 

29 
200 

0,8 
100 

20 

36 
0,3 

85 
10 
35 

140 
20 

42 
412.5 

6,4 
240 
130 
113 

5,15 
307.5 
105 
122.5 
430 

55 
625 

12 

380 
240 
190 

10 

530 
200 

210 
720 

II. Anorganische verontreinigingen 
cyanide-vrij 1 

cyanide-complex (pH<5) 5 
cyanide-complex (pH>5) 5 
thiocyanaten (som) 

10.5 
327,5 

27.5 
10 

20 

650 
50 
20 

III. Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
fenol 
cresolen (som) 
tolueen 
xyleen 
catechol 
resorcinol 
hydrochinon 

0,05(d) 
0,05(d) 
0,05(d) 

0,05(d) 
0,05(d) 

0,53 
25.03 
20.03 

2,5 
65.03 
12,53 
10 

5 
5 

1 

50 
40 

5 
130 
25 
20 

10 

10 

IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
PAK (somlO)2 11 1 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluorantheen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluorantheen 
indeno( 1,2,3 -cd)pyreen 

20,5 

V. Gechloreerde koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan 
dichloormethaan 
tetrachloormethaan 
tetrachlooretheen 
trichloormethaan 
trichlooretheen 
vinylchloride 
chloorbenzenen (som)311 

monochloorbenzenen 
dichloorbenzenen (som) 
trichloorbenzenen (som) 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
chloorfenolen (som)411 

monochloorfenolen (som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentrachlooifenol 
chloomaftaleen 
polychloorbifenylen (som)5 

EOH 

(d) 
0,001 

0,01 

0,001 

0,001 

(d) 
0,01 

0,01 

0,01 

0,0025 
0,0025 

0,0025 
0,003 
0,001 

0,001 
0,002 

0,02 
5,5 

2 
10 

0,5 
2 

5 
30 

0,05 
15 

4 
20 

1 

4 
10 

60 
0,1 

30 

2,5 
5 
0,51 

10 

5 
10 

1 

Grondwater Otg/I) 

S (S+I)/2 I 

10 

50 
0,4 
1 

20 

15 
0,05 

15 
5 

15 
65 
10 

35 
337.5 

3,2 
15,5 
60 
45 
0,18 

45 
152.5 
45 

432.5 

60 
625 

6 
30 

100 

75 
0,3 

75 
300 

75 
800 

5 
10 

10 

752,5 
755 
755 
750 

1500 
1500 
1500 
1500 

0,2(d) 
0,2(d) 
0,2(d) 

(d) 
0,2(d) 
0,2(d) 

(d) 

15.1 
75.1 

1000,1 
100 

500,1 
35.1 

625 
300 
400 

30 
150 

2000 

200 

1000 

70 
1250 
600 
800 

0,1 

0,02 

0,02 
0,005 
0,002 

0,002 

0,001 
0,0002 
0,001 
0,0004 

35,05 
2,51 
0,5 
0,5 
0,25 
0,025 
0,025 
0,005 
0,025 
0,025 

70 
5 
5 
1 

0,5 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 

0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,01(d) 
0,25 

0,08 
0,0025 
0,01 

0,02 

0,01(d) 

200 

500 
5 

20 

200 

250 
0,35 

90 
25 

5 
1,25 
0,50 
0,25 

50 

15 
5 
5 
1,51 
3 
0,01 

(mg/kg)12 

BAGA-besluit 

400 
1000 

10 

40 
400 
500 

0,7 

180 
50 
10 

2,5 
1 
0,5 

100 

30 
10 

10 

3 
6 
0,01 

50 
20.000 

50 
50/5.000 

5.000 
5.000 

50 
5.000 
5.000 
5.000 

20.000 

50/5.000 

50 
50 
50 
50 

50 
20.000 

5.000 
5.000 

20.000 
20.000 

50 
50 
50 
5013) 

5013) 

5013) 

5013) 

5013) 

5013) 

5013) 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

t 



Bijlage : 2.2 

tabel 1 (vervolg) 

Stof 

Com ponenten/niveau 

Grond/sediment (mg/kg droge stof) 

S (S+I)/2 I 

Grondwater (jigli) 

S (S+I)/2 1 
(mg/kg)u 

BfiGAhAi 

VI. Bestrijdingsmiddelen 
DDT/DDE/DDD6 

drins7 

aldrin 
dieldrin 
endrin 
HCH-verbindingen8 

a-HCH 
ß-HCH 
y-HCH 
carbaryl 
carbofuran 
maneb 
atrazin 

0,0025 

0,0025 
0,0005 
0,001 

0,0025 
0,001 
0,05ng/kg 

0,05ng/kg 

2,5 
1 

17,5 
3 

5 
2 

35 
6 

(d) 

(d) 
0,02 ng/1 

(d) 

(d) 
(d) 

0,2ng/l 
0.01(d) 
0,01(d) 

(d) 
0,0075 

0,005 
0,05 

0,5 

0,05 
0,05 
0,05 

75 

0,01 

0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

150 

50 
50 
50 
50 
30 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

50 
50 

5.000 
5.000 

VII. Overige verontreinigingen 
cyclohexanon 
ftalaten (som)9 

minerale olie10 

pyridine 
s try een 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 

0,1 

0,1 

50 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 

135 
30 

2.525 
0,5 

50 
0,25 

45 

270 
60 

5.000 
1 

100 

0,4 
90 

0,5 
0,5 

50 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

7.500 
2.75 
325 

1,75 
150 

0,75 
15 

15.000 
5 

600 
3 

300 
1 

30 

50.000 
20.000 
50.000 
20.000 

20.000 

50.000 
20.000 

d= detectielimiet 

Voetnoten bij tabel 1 

kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden. 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen. 

di-, tri-, tetra-, en pentachloorbenzeen). 

tri-, tetra-, penta- en hexachloorfenol). 

5. Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. De streefwaarde geldt voor de 
som zonder PCB 118. 

6. Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE. 

Onder drins wordt verstaan: som van aldrin, dieldrin, en endrin. 

8. Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: de som van a-HCH, ß-HCH, y-HCH en 8-HCH. 

Onder ftalaten (som) wordt de som van van alle ftalaten verstaan. 

10. Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
enzme of hmsbrandohe) dan dient naast het alkaangehaite ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald 

te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. 
Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 

11. De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in grond/sediment geldt voor de totale concentratie 
van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien een verontreiniging slechts één verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde als 
mterventiewaarde voor de betreffende verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. 
Voor grond/sediment zijn effecten direct optelbaar (d.w.z. 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1 mg stof B) en kan aan een somwaarde getoetst worden 
door optelling van de concentraties voor de betreffende verbindingen (zie voor nadere informatie over additiviteit bijvoorbeeld Technische Commissie 
Bodembescherming (1989). Voor grondwater zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (d.w.z. 0 5x 
mterventiew aarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). 

1. Zuurgraad: pH (0,01 M CaCL,). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH 

2. Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, 
fluorantheen, indeno (1,2,3-cd) pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 

3. Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, 

4. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, 



Bijlage : 2.3 

Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake 
van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen in grondwater indien: 

E_ conc. i 
li ü 1, waarbij 

conc.i = gemeten concentratie van een stof uit de betreffende groep, 
li = interventiewaarde voor de betreffende stof. 

12. BAGA: Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afvalstoffen (stb. 1993, 617). 
13. De aangeduide waarden mogen ook opgeteld niet boven de 50 mg/kg uitkomen. 

Differentiatie naar grondsoort 
Anorganische verbindingen - De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn evenals de streefwaarden afhankelijk 
van het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij de beoordeling van de kwaliteit van een bodem worden de waarden voor een standaardbodem 
omgerekend naar waarden voor de betreffende bodem op basis van gemeten gehalten aan organische stof (het gewichtspercentage gloeiverlies betrokken op 
het totale drooggewicht van de grond en aan lutum (het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2pm betrokken op het totale 
drooggewicht van de grond). Hiertoe worden relevante gemiddelde waarden van het lutum- en het organische- stofgehalte bepaald. De omgerekende waarden 
kunnen vervolgens met de gemeten metaalgehalten in de bodem vergeleken worden. Bij de omrekening kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypecorrectieformule: 

~ 
x A + B x % lutum + C x % orst' stof _ , . 

A + B x 25 + C x 10 { ' 

Ib = Interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg) 
I* = Interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg) 
%lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem 
%org.stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem 

A, B en C = constanten afhankelijk van de stof (tabel 2) 

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in formule (1) interventiewaarde (^ en I*) vervangen door streefwaarde, 

tabel 2. 

Stof B 

barium1 

cadmium 
chroom 
cobalt1 

koper 
kwik 
lood 
molybdeen2 

nikkel 
zink 

15 
30 
0,4 

50 
2 

15 
0,2 

50 

10 
50 

0,4 
5 
0,007 
2 
0,28 
0,6 

0,0034 
1 
0 
1 
3 

0,4 
0 

0,021 

0 
0 

0,6 
0,0017 
1 
0 

0 
1,5 

De constanten voor barium en cobalt zijn ontleend aan het rapport Achtergrondgehalten van negen sporen metalen in oppervlaktewater, grondwater en 
grond van Nederland, J.H.M. de Bruijn en C.A.J. Denneman (1992). Publicatie reeks bodembescherming 1992/1. 

2 Voor molybdeen wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd. 

Indien zich meetproblemen met lage gehalten organische stof of lutum voordoen kan van percentages van 2% organische stof of lutum uitgegaan worden. 
Bij verbetering van meetmethoden zal dit overbodig worden. 
Voor de overige anorganische verbindingen (tabel 1, onder II) zijn de interventiewaarden niet gerelateerd aan bodem karakteristieken. Dit betekent dat voor 
alle bodems dezelfde interventiewaarde en streefwaarde van kracht is. 
Organische verbindingen - De interventie- en streefwaarden voor organische verbindingen zijn gerelateerd aan het organische stofgehalte van de bodem. Bij 
de beoordeling van de kwaliteit van een bodem worden de waarden voor een standaardbodem gedeeld door 10 en vermenigvuldigd met het gemeten 
organische stofgehalte. De op deze wijze omgerekende waarden kunnen vergeleken worden met de gemeten gehalten aan organische verbindingen. 

De omrekening in formule: 

%org.stof 
10 

(2) 

waarin: 
I,, = interventiewaarde geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg) 
I* = interventiewaarde standaardbodem (mg/kg) 
%org. stof = gemeten percentage organische stof in de bodem. 

Voor bodems met gemeten organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% 
aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in formule (2) interventiewaarde (^ en 1,*) vervangen door streefwaarde. 
Grondwater - Voor grondwater zijn de interventie- en streefwaarden voor zowel anorganische als organische verbindingen onafhankelijk gesteld van de 
grondsoort. 







                         
 
                    
 

BIJLAGE VI 
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Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.  
 
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit: Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten 
gehalten getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke 
kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: 
 

- kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’  
- kwaliteitsklasse ‘Wonen’ 
- kwaliteitsklasse ‘Industrie’ 

 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -
Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-Wonen niet overschrijden. 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet 
overschrijden. Bij overschrijding van de MW-Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1). 
 
Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan:  
 

1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en 
2. de functieklasse van de ontvangende bodem. 

 
Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste 
eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit 
van de ontvangende bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als 
toepassingseis.  
 
Grond die voldoet aan de MW-Industrie en de emissietoetswaarden mag worden verwerkt in een grootschalige 
toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend uitloogonderzoek nodig.  
 
1) In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan 
alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.  
 
Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek. 
Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De 
maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een 
termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een 
langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). 
Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn 
is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van 
monstername. 
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Bijlage 3 
Asbestinventarisatie 

  



 

 

 

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa 
Bedrijfspand zijnde een geheel bouwwerk. 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST 
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Titelblad 

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa. 

Bedrijfspand zijnde een geheel bouwwerk. 

Opdrachtgever Naam Asbest Totaal Herstel 

 Contactpersoon Dhr. R. Ruessink 

 Adres Duitslandweg 7 

 Postcode/plaats 2411 NT Bodegraven 

 Telefoonnummer 085-4895840 

 E-mailadres info@asbesttotaalherstel.nl 

 Rapportagedatum 13 december 2017 

 Referentie opdrachtgever N.v.t. 

 LAVS-nummer INVENTARISATIE-0612775 
 

Bedrijf en certificaatnummer: Klaver Asbestinventarisaties B.V. (SCA-07-D070067.01) 

Naam uitvoerende DIA en SCA: J.W. van Stralen (DIA code 04E-120815-140302) 

Projectnummer: KLA-2017-4131 
Status/revisie rapport: Definitief, versie 1.0 

 

De geschiktheid van dit rapport: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Reikwijdte onderzoek: 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

 Bouwwerk of object en het gebied rondom bouwwerk of object (ca 5m uit de bron) 

 Uitsluitend het gebied rondom bouwwerk of object 

Risicobeoordeling 

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015) 

Monstername en analyses: aantal monsters: 5 stuks 
 

 Deskundige inventariseerder asbest Technisch verantwoordelijke 

Naam en certificaatnr. DIA J.W. van Stralen 
(04E-120815-140302) 

R. van Dijk 
51E-210617-411147 

 

Handtekening 

 
  

Datum 5 december 2017 13 december 2017    * 

*De geldigheidsduur van de rapportage is 3 jaar vanaf de datum van de interne autorisatie, indien het 

rapport ouder is, is actualisatie noodzakelijk. 
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Aan Klaver Asbestinventarisaties B.V. is de opdracht verstrekt door Asbest Totaal Herstel om in Bennebroek 

gelegen aan de Binnenweg 27 een asbestinventarisatie uit te voeren aan een bedrijfspand zijnde een 

geheel bouwwerk. De opdracht omvat het volledig inventariseren van het benoemde object. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. is in het bezit van het procescertificaat met het certificaatnummer 07-

D070067 SCA-registratienummer 07-D070067.01 bij de certificerende instelling Normec. Hiermee toont 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. aan te voldoen aan de huidige eisen zoals beschreven in Bijlage XIIIa van 

de arbeidsomstandighedenregeling' 

Alleen de in rood vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt (bijlage 

4.5) vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

NB. Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in 

kleur wordt aangeboden. Bij een zwart wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren. 

Overzicht asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen 

Codering Materiaal Locatie Omschrijving Hoeveelheid Risicoklasse 

1 Pakking Kantoor Pakking in 
gevelkachel 

1 x 1 stuk(s) Geen asbest 
aangetroffen 

2 Koord Kantoor Koord achter 
gevelkachel 

1 x 1 stuk(s) Geen asbest 
aangetroffen 

3 Stopverf Garage Stopverf kozijnen 
achtergevel 

1 x 26 m1 Geen asbest 
aangetroffen 

4 Bitumen Entree/kantoor Bitumen op dak 1 x 40 m2 Geen asbest 
aangetroffen 

5 Bitumen Garage/opslag Bitumen op dak 1 x 100 m2 Geen asbest 
aangetroffen 

De monsters zullen door middel van een kleurencodering geclassificeerd worden. De gebruikte kleuren 

hebben de volgende betekenis: 

Rood: Asbesthoudende materialen 

Blauw: Asbestvrije materialen 

Naast de kleurencodering zullen de monsters een lettercode krijgen, waaruit opgemaakt kan worden wat 

voor soort monster het betreft. De lettercodering heeft de volgende betekenis: 

M: Materiaalmonster (geanalyseerd volgens NEN 5896, Polarisatie Licht Microscopie) 

K: Kleefmonster 

V: Visuele verwijzing naar identiek materiaal (er heeft hier dus geen monstername plaatsgevonden) 

VI: Visuele verwijzing vanuit het Intechnium handboek asbest 

NB. Genoemde hoeveelheden en afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden 

ontleend. 
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Na optische analyse bleken de materiaalmonsters geen asbestvezels te bevatten.  

Dit rapport, of een kleurenkopie, dient een onderdeel uit te maken van het werkplan van het 

asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerk in complete 

vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk 

te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden. Indien er geen asbest is aangetroffen 

dient dit rapport, of een kleurenkopie, op de werkplek aanwezig te zijn zodat men kan aantonen dat een 

asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen. Het rapport is geen bestek voor 

sloop of asbestverwijdering, de in het rapport opgeven hoeveelheden zijn ter indicatie. Deze zijn daardoor 

niet geschikt voor het maken van de prijsvorming. De actuele situatie en ter indicatie gegeven 

hoeveelheden, dienen in het werk gecontroleerd te worden. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld conform de 

eisen die te stellen zijn aan goed vakmanschap en heeft hierbij naar het beste inzicht gehandeld. 

Desondanks blijft de kans bestaan dat er toch asbest geconstateerd kan worden tijdens renovatie en/of 

sloop. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade hiervan (zie 

de leveringsvoorwaarden RVOI 2001). Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke 

asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet 

aansprakelijk voor gemaakte schade welke kan ontstaan tijdens de inventarisatie door gebruik van (licht) 

destructieve handelingen. 

Geschiktheid rapportage 

Het rapport is geschikt voor: ' volledige renovatie of totaalsloop, dit onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen sloop van het bedrijfspand . Deze rapportage wordt zodanig geschikt 

aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage 

opnieuw beoordeeld te worden. 

Reikwijdte onderzoeksgebied 

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: ' Gehele bouwwerk of gehele object '. 
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1 Inleiding 

1.1 Revisie beheer 

In de volgende tabel is het versienummer van de rapportage aangegeven: 

Versie Datum Rapport nummer Wijziging(en)/opmerkingen 

1.0 13-12-2017 KLA-2017-4131 Geen wijzigingen, dit betreft de eerste uitgave van het rapport 
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2 Resultaten 

2.1 Desk- en Fieldresearch 

Het doel van het onderzoek is het systematisch opsporen van alle asbestverdachte materialen die gelden 

voor het object of gedeelte van het object dat onderzocht is, met behulp van eventueel licht destructief 

onderzoek. Daarnaast zal worden aangegeven met welke beschermende maatregelen deze verdachte 

materialen gesaneerd dienen te worden. 

Hierbij verklaart Klaver Asbestinventarisaties B.V. een onafhankelijk onderzoek te hebben verricht ten 

opzichte van de opdrachtgever en/of eigenaar. Bij het aannemen van het werk is er in de offerte gevraagd 

naar bouwkundige tekeningen en/of informatie welke betrekking hebben op het te onderzoeken gebouw 

of object. 

De opdrachtgever heeft de volgende informatie/documenten verstrekt ten behoeve van de 

asbestinventarisatie: 

Titel Informatie 

Bagviewer Bagviewer is geraadpleegd en het bouwjaar is 1969 

Het betreft pakking, koord, stopverf en bitumen waarvan nader onderzoek noodzakelijk is. 

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Het betreft een inventarisatie van een bedrijfspand, gelegen in de bebouwde kom. 

De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. De bouwgeschiedenis van het onderzochte object 

is als volgt te beschrijven.  

Het pand is gebouwd in: 1969 

Verbouwingen hebben plaatsgevonden in: Onbekend 

Mogelijk is er asbest verwerkt in: Pakking, koord, stopverf en bitumen. 

Plannen voor toekomst: Asbest verwijderen  

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. 

Zover bekend zijn er op de locatie niet recent asbestsaneringen uitgevoerd. 

Globale indruk van het bouwwerk en/of object voorafgaand aan de inventarisatie. 

(Directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijk): 

 Pakking, koord, stopverf en bitumen. 

Van alle asbestverdachte toepassingen zijn totaal 5 stuks monsters genomen en aan het laboratorium ter 

analyse aangeboden. Deze zijn geregistreerd onder de nummers zoals ze in de tabel in 2.2 zijn 

weergegeven. 

Een overzicht hiervan is weergeven in de bronbladen opgenomen in paragraaf 2.2. 
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Overzicht niet-asbesthoudende bronnen 

Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

Bronnummer 1 

Plaats Kantoor 

Materiaal Pakking 

Monsternummer M01 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 1 stuk(s) 

Analysenummer STL.83885 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

 

  

  
Foto 1 | Foto voor bron Pakking Foto 2 | Foto voor bron Pakking 

 

  



 Projectnummer 
 KLA-2017-4131 

 Pagina 9 van 18 

Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

Bronnummer 2 

Plaats Kantoor 

Materiaal Koord 

Monsternummer M02 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 1 stuk(s) 

Analysenummer STL.83885 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

 

  

  
Foto 3 | Foto voor bron Koord Foto 4 | Foto voor bron Koord 
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Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

Bronnummer 3 

Plaats Garage 

Materiaal Stopverf 

Monsternummer M03 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 26 m1 

Analysenummer STL.83885 

Opmerkingen/aanbevelingen:  

 

  

  
Foto 5 | Foto voor bron Stopverf Foto 6 | Foto voor bron Stopverf 
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Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

Bronnummer 4 

Plaats Entree/kantoor 

Materiaal Bitumen 

Monsternummer M04 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 40 m2 

Analysenummer STL.83885 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

 

  

  
Foto 7 | Foto voor bron Bitumen Foto 8 | Foto voor bron Bitumen 
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Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

Bronnummer 5 

Plaats Garage/opslag 

Materiaal Bitumen 

Monsternummer M05 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 100 m2 

Analysenummer STL.83885 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

 

  

  
Foto 9 | Foto voor bron Bitumen Foto 10 | Foto voor bron Bitumen 

 

 

Foto 11 | Foto voor bron Bitumen  
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3 Conclusie en aanbevelingen 

Geschiktheid rapportage 

Het rapport is geschikt voor: ' volledige renovatie of totaalsloop, dit onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen sloop van het bedrijfspand . Deze rapportage wordt zodanig geschikt 

aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage 

opnieuw beoordeeld te worden. 

Na optische analyse bleken de materiaalmonsters geen asbestvezels te bevatten. Op basis van de 

onderzoeksresultaten bestaat er bij ons geen reden om direct sanerende of isolerende maatregelen te 

treffen. 

Aanbevelingen voor destructief onderzoek  

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie van toepassing. 
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4 Bijlagen 

4.1 Plattegronden tekeningen 

 

 Asbesthoudend Plattegrond begane grond Binnenweg 27 

 Niet onderzocht Visueel locatie Vo  

 Asbestvrij Monster locatie Mo  

 Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko  
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 Asbesthoudend Plattegrond dak Binnenweg 27 

 Niet onderzocht Visueel locatie Vo  

 Asbestvrij Monster locatie Mo  

 Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko  
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4.2 Projectfoto's 

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. 

 
afbeelding 12: Foto project 

 
afbeelding 13: Foto project 

 
afbeelding 14: Foto project 

 
afbeelding 15: Foto project 

 
afbeelding 16: Foto project 

 
afbeelding 17: Foto project 
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afbeelding 18: Foto project 

 
afbeelding 19: Foto project 

 
afbeelding 20: Foto project 
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4.3 Analyserapporten Laboratorium 

 



 

 

Bijlage 4 – 3/7 

Bijlage 4 
Watertoets 

  



Code: 20200422-13-

Datum: 2020-04-22
Tekenen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Bloemendaal
Vragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt, zonder fysieke
aanpassing ten opzichte van de bestaande situatie?
ja
Wordt als onderdeel van het plan riolering aangelegd/vernieuwd?
ja
Is er sprake van een toename van lozing [huishoudelijk of bedrijfsmatig afvalwater] in het landelijk gebied groter dan 5
huishoudens of in het stedelijk gebied groter dan 15 huishoudens?
nee
Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?nee
Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500m2?
nee
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee
Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee
Wordt het waterpeil in het plangebied gewijzigd?
nee
Wordt er water gegraven en/of gedempt?
nee
© Digitale Watertoets  www.dewatertoets.nl
Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van
het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.



 

 

Bijlage 5 – 4/7 

Bijlage 5 
Stikstof depositie 
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Memo 

 

 

1 Inleiding 

Aan de Binnenweg 27 te Benneboek heeft men het voornemen om de bestaande loods te 

slopen en 3 grondgebonden woningen te realiseren. Ten behoeve van de aanvraag 

omgevingsvergunning is door Lievense een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toename 

van stikstofdepositie in nabij gelegen Natura 2000-gebieden die zowel door de bouw als door 

het gebruik van de nieuwbouw zou kunnen worden veroorzaakt.  

 

2 Wettelijk kader 

Het is verboden om een project te realiseren dat significante gevolgen heeft voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Bij het nemen van een besluit op 

een aanvraag om een Omgevingsvergunning voor het aspect bouwen dient te worden getoetst 

aan de Wet natuurbescherming. Deze toetsing vindt plaats in 2 stappen: een voortoets en een 

passende beoordeling. Het wettelijk kader is onderstaand toegelicht. 

 

De Wet natuurbescherming voorziet in het beschermen van het Natura 2000-gebied tegen 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied met significante gevolgen voor beschermde 

habitats en hieraan gekoppelde soorten. Om te kunnen bepalen of een passende beoordeling 

noodzakelijk is, wordt in het algemeen eerst een voortoets uitgevoerd. In de voortoets wordt 

beoordeeld of er als gevolg van het project sprake kan zijn van significante gevolgen. Of een 

gevolg als significant wordt beschouwd, is afhankelijk van de instandhoudingsdoelstellingen die 

zijn geformuleerd voor het betreffende Natura 2000-gebied. Indien de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, zijn significante gevolgen uitgesloten. 

 

Conform art. 2.8 lid 1 Wnb kan over een project dat significante gevolgen kan hebben op 

soorten en habitats pas worden besloten nadat een passende beoordeling is opgesteld waarin 

rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Deze 

passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het 

betreffende gebied niet worden aangetast.  

 

Project Binnenweg 27, Bennebroek 

Projectnummer SLM011742 

Onderwerp Onderzoek stikstofdepositie i.h.k.v. aanvraag Omgevingsvergunning 

Referentie SLM011742.NOT001.AC.NG 

Auteur Ann-Sofie Corthouts / Nathalie Geebelen 

Datum 9 maart 2020  
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Met betrekking tot stikstofdepositie wordt in de voortoets bepaald of het project tot een toename 

van de stikstofdepositie kan leiden. Indien uit de voortoets blijkt dat de maximale invulling van 

het project leidt tot een toename van de stikstofdepositie op één of meer in het kader van 

Natura 2000 beschermende stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde 

(verder: KDW) wordt overschreden of door de toename overschreden kan worden, is een 

passende beoordeling noodzakelijk. Mitigerende maatregelen mogen niet meegenomen worden 

in de voortoets en komen pas bij de passende beoordeling aan de orde.  

 

3 Uitgangspunten 

3.1 Situatie 

In figuur 3-1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven.  

 

Figuur 3-1 Ligging plangebied (rood omkaderd) t.o.v. omgeving 
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3.2 Rekenmethode 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator.1 De berekeningen zijn 

uitgevoerd conform de toelichtingen opgenomen in de calculator.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd in de rekenconfiguratie “Bereken natuurgebieden”. Dit 

betekent dat alleen de rekenpunten worden gebruikt die relevant2 zijn voor de toetsing aan de 

Wet natuurbescherming. 

 

De berekeningen zijn worst case uitgevoerd voor het rekenjaar 2020 omdat ervan uitgegaan 

wordt dat door het schoner worden van voertuigen de emissie van de transportbewegingen in 

latere jaren afneemt. 

  

3.3 Relevante Natura 2000-gebieden 

Figuur 3-2 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 

 

 
1 AERIUS versie februari 2020. 
2 Daar waar stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn die te maken hebben met een (naderende) 

overbelasting door stikstof en waar ook door AERIUS gerekend wordt. 

Het voor dit project meest relevante Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid bevindt zich op 

circa 2 km van het plangebied, zie figuur 3-2. In Natura 2000-gebieden waar niet door AERIUS 

gerekend wordt, kan ervan uitgegaan worden dat er geen (kans op) overschrijding van de 

kritische depositiewaarde bestaat en dat in deze Natura 2000-gebieden per definitie geen 

sprake kan zijn van significante gevolgen.  
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3.4 Gebruiksfase 

In de toekomstige situatie wordt het plangebied gebruikt door 3 nieuwe grondgebonden 

woningen. De woningen worden ‘gasloos’, zodat deze in de toekomst geen emissie van NOx 

veroorzaken. De enige relevante bron van stikstofemissie is de verkeersgeneratie als gevolg 

van het plan. De omvang van deze verkeersaantrekkende werking is bepaald met behulp van 

de CROW-rekentool (zie bijlage 1) en bedraagt in totaal circa 22 mvt/weekdag. De percelen ten 

zuiden van de woningen worden wellicht verkocht aan de nieuwe bewoners, zodat de woningen 

via de Van Verschuer Brantslaan kunnen ontsloten worden. Alternatief is een ontsluiting aan de 

noordzijde via de Binnenweg. Vanuit een worstcase benadering wordt in voorliggend onderzoek 

de langst mogelijke route beschouwd, en dus de mogelijke ontsluitingsroute via de Van 

Verschuer Brantslaan. Aangezien de verkeersaantrekkende werking van slechts 3 woningen 

heel beperkt is, wordt er van uitgegaan dat het verkeer vanaf de kruising met de Glipperweg en 

de Binnenweg is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. In voorliggend onderzoek 

worden de verkeersbewegingen in de gebruiksfase daarom tot aan deze kruising beschouwd. 

 

3.5 Sloop- en bouwfase 

De sloop van de bestaande loods en de bouw van 3 nieuwbouwwoningen zal leiden tot een 

tijdelijke stikstofemissie als gevolg van: 

- brandstofverbranding mobiele werktuigen; 

- brandstofverbranding transport aan- en afvoer. 

 

Op basis van de bouwplannen, is een gedetailleerde analyse gemaakt van de noodzakelijke 

sloop- en bouwwerkzaamheden, zie bijlage 2. Ingeschat is dat de totale sloop- en bouwtijd circa 

7 maanden bedraagt. Met betrekking tot het bouwverkeer is berekend dat voor de volledige 

sloop- en bouwfase kan worden uitgegaan van in totaal 44 vrachtwagens en 585 kleine 

bestelbussen of personenwagens die komen en gaan. In de berekeningen is de rijroute 

beschouwd via de Bennebroekerlaan tot aan de aansluiting met de N2083. Vanaf de N208 

wordt ervan uitgegaan dat het bouwverkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Met 

betrekking tot de inzet van mobiele werktuigen is ingeschat dat in totaal circa 243 draaiuren 

noodzakelijk zullen zijn. Voor de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat 40% van de mobiele 

werktuigen over een STAGE IIIa motor4 beschikt en 60% over een STAGE IV motor beschikt. 

 

Aangezien de sloop- en bouwwerkzaamheden minder dan een jaar zullen duren, en het aspect 

stikstofdepositie op jaarbasis dient te worden beoordeeld, wordt in de berekening tevens 

rekening gehouden met een aansluitende gebruiksfase van 5 maanden5. 

 
3 De Prinsenlaan is niet toegankelijk voor zwaar verkeer. Bijgevolg is voor alle motorvoertuigen in de 

bouwfase uitgegaan van een route via de Bennebroekerlaan. 
4 De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het 

bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig. Tegenover STAGE IIIA (bouwjaar 2006/2008) 
vereist STAGE IIIB (bouwjaar 2011/2012) een vermindering van 90% fijnstof (PM) en 50% 
stikstofoxides (NOx). STAGE IV (bouwjaar 2014 of jonger) vereist daarbovenop een vermindering van 
80% stikstofoxide (NOx) en laat bijna geen fijnstof toe (Best Beschikbare Technieken). 

5 Een gebruiksfase van 5 maanden komt overeen met een verkeersaantrekkende van circa 3.345 
mvt/jaar (=22 mvt/etmaal x 365 x (5/12)) 



5 

 

 

 

4 Resultaten 

4.1 Gebruiksfase 

Voor de gebruiksfase6 van de 3 nieuwbouwwoningen is berekend dat de stikstofemissie als 

gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het plan niet leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op relevante nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Voor de invoergegevens en 

rekenresultaten uit AERIUS wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

4.2 Bouwfase 

Ten behoeve van voorliggend onderzoek is in eerste instantie bepaald bij welke maximale 

stikstofemissie als gevolg van de bouwfase geen toename van stikstofdepositie op de relevante 

Natura 2000-gebieden in de omgeving zal plaats vinden, of anders gezegd bij welke maximale 

emissie geen depositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar wordt veroorzaakt. Om deze maximaal 

toegestane emissie als gevolg van de bouwfase te kunnen bepalen, zijn drie bronnen van 

stikstofemissie in AERIUS gemodelleerd (zie figuur 4-1) zoals omschreven in paragraaf 3.5: 

(1) Emissie als gevolg van brandstofverbranding mobiele werktuigen: hiervoor is een 

oppervlaktebron gemodelleerd ter plaatse van het plangebied. Voor deze bron zijn de 

standaard kenmerken uit AERIUS Calculator aangehouden voor de sector ‘Mobiele 

werktuigen – Bouw en Industrie’. Enerzijds is er vanuit gegaan dat alle in te zetten 

mobiele werktuigen zware (vermogen 130-560 kW) en relatief oude machines betreffen 

die over STAGE IIIa motoren beschikken en anderzijds dat alle in te zetten mobiele 

werktuigen zware (vermogen 130-560 kW) machines betreffen die over STAGE IV 

motoren beschikken. De werkelijke situatie zal zich hier ergens tussenin bevinden; 

(2) Emissie als gevolg van brandstofverbranding bouwverkeer: hiervoor is een lijnbron 

gemodelleerd vanaf het plangebied tot aan de N208. Vanaf de N208 wordt ervan 

uitgegaan dat het bouwverkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor 

deze bron zijn de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator aangehouden voor de 

sector ‘Wegverkeer – Binnen bebouwde kom’; 

(3) Emissie als gevolg van de verkeersaantrekkende werking (gedurende 5 maanden) van 

de grondgebonden woningen in gebruik: hiervoor is een lijnbron gemodelleerd van de 

Van Verschuer Brantslaan tot aan de kruising met de Glipperweg en de Binnenweg. 

Vanaf deze kruising wordt ervan uitgegaan dat het gebruiksverkeer is opgenomen in 

het heersende verkeersbeeld. Voor deze bron zijn de kenmerken overeenkomstig de 

bron (2). 

 

 
6 Een volledig jaar in gebruik. 
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Figuur 4-1 in AERIUS Calculator gemodelleerde bronnen bouwfase 

 

Uitgaande van deze emissiebronnen is voor de bouwfase bepaald dat een emissie als gevolg 

van deze bouwfase van maximaal 24,3 kg NOx niet leidt tot een toename van de depositie op 

nabij gelegen Natura 2000-gebieden of anders gezegd een emissie als gevolg van deze 

bouwfase van maximaal 24,3 kg NOx levert geen depositieresultaten op boven 0,00 mol/ha/jaar, 

zie bijlage 4. Om tot deze maximaal toegestane emissie te komen is in de berekeningen 

uitgegaan van: 

- Een emissie op de bouwplaats van circa 21,5 kg NOx. Dit is vergelijkbaar met de 

verbranding van 1.936 liter brandstof door bouwmachines met STAGE klasse IIIa 

motoren en met een vermogen van 130 tot 560 kW. Dergelijke (oude) machines kunnen 

hiermee circa 129 uur7 worden gebruikt. Bij toepassing van schoner materieel met 

STAGE klasse IV motoren kan binnen de hierboven omschreven emissie van 21,5 kg 

NOx zelfs 17.753 liter brandstof worden verbruikt, dergelijke schone machines kunnen 

hiermee circa 1.183 uur per jaar worden gebruikt; 

 
7 Er wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik van 15 liter per uur wat een worstcase 

benadering is. 
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- Een emissie van circa 2,6 kg NOx op jaarbasis als gevolg van het bouwverkeer: hierbij 

is worstcase uitgegaan van 200 vrachtwagens die per jaar naar de bouwlocatie komen 

en 1.000 personenwagens of bestelwagens die per jaar naar de bouwlocatie komen. 

Zowel de heen- als terug bewegingen zijn hierbij in rekening gebracht; 

- Een emissie van circa 0,2 kg NOx op jaarbasis als gevolg van het gebruik van de 

woningen: hierbij is uitgegaan van de berekende verkeersaantrekkende werking van 

22 mvt/etmaal gedurende 5 maanden. 

 

Op basis van de uitgangspunten zoals omschreven in bijlage 2 en paragraaf 3.5 (40% STAGE 

klasse IIIa materieel en 60% STAGE klasse IV materieel, met een totaal van 243 draaiuren en 

in totaal 44 transporten zwaar verkeer en 585 transporten licht verkeer) wordt een 

stikstofemissie van 19,9 kg NOx berekend voor de werkelijke bouwfase, waarmee voldaan is 

aan de hierboven omschreven maximaal toegestane stikstofemissie van 24,3 kg NOx. De sloop- 

en bouwwerkzaamheden zijn in dat geval uitvoerbaar zonder dat een stikstofdepositie van meer 

dan 0,00 mol/ha/jaar wordt berekend. De voorwaarde met betrekking tot het gebruik van 

minimaal 60% STAGE IV materieel en de berekende maximaal toegestane emissie vanwege de 

bouwfase dient aan de aannemer te worden meegegeven. Voor de volledigheid is in bijlage 5 

een berekening toegevoegd uitgaande van de uitgangspunten waarin wordt bevestigd dat er 

geen stikstofdepositie wordt veroorzaakt. 

 

5 Conclusie 

Noch de gebruiksfase noch de sloop- en de bouwfase van het project aan de Binnenweg 27 te 

Bennebroek leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden onder de 

voorwaarde dat de bouwfase wordt gerealiseerd binnen de berekende maximaal toegestane 

emissie door inzet van een minimaal percentage bouwmaterieel met schone STAGE IV 

motoren. Het project heeft in dat geval geen significante effecten op kwalificerende 

natuurwaarden in nabij gelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. De Wet 

natuurbescherming vormt, vanuit het aspect stikstofdepositie, geen belemmering voor het 

project. 
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Overzicht bijlage(n) 

Bijlage 1 

Berekeningsresultaten CROW Rekentool 

Bijlage 2 

Analyse sloop- en bouwwerkzaamheden 

Bijlage 3 

Berekeningen AERIUS gebruiksfase 

Bijlage 4 

Berekeningen AERIUS sloop- en bouwfase: maximaal toegestane emissie 

Bijlage 5 

Berekeningen AERIUS sloop- en bouwfase 

 

 



 
 

 

 

Bijlage 1 
Berekeningsresultaten CROW 
Rekentool 



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: wonen
koop tussen/hoek

Functieprofiel

grootte 3 woningen

gemeente Bloemendaal

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 8 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 15 %

% bezoekers maatgevend uur n.v.t. %

verblijftijd bezoekers n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 22 mvt/etmaal   +/- 5%1

gemiddelde openingsdag 22 mvt/etmaal   +/- 5%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 23 mvt/etmaal   +/- 5% (gemiddelde werkdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 23 mvt/etmaal   +/- 5% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 5 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 8 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Bijlage 2 
Analyse sloop- en 
bouwwerkzaamheden 

 

 

  



Binnenweg 27 Bennebroek Bouwtijd 7 mnd 

Bron Aantal Eenheid

Zwaar
vracht 
26m3

Zwaar
vracht 50T

Beton 
wagen  
12m3

Licht
verk.

Draai-
uur

Bouw-
jaar PK KW

15l/uur
Grondwerken
grond laden en opslaan 285 m3
aan- en afvoer graafmachines 0 1
sloop bestaande bebouwing graafmachine 0 0 80
shovel motorvermogen 54 kw bouwrijp maken terrein 285 m3 12 54
grondverzet materieel 
shovel motorvermogen 54 kw 
graafmachine 67 kw  fundering 320 m3 12 67
grondwerk graafmachine 67 kw 0 m3 12 67
aanvoer cunet 0 m3 0
uitvlakken terrein loader 54 kw 0 m2 8 54
straatklinkers 0
containers pui, hout en rest 4 0 0
inrichting terrein ( keten-containers ) 1 4 8
Funderingen 
riolering 3 woningen 0 1
aan-afvoer heipalen 1
heiwerk 24
aanvoer heipalen 1
koppensneller met aggregaat 10kw 1 12 10
wapening vloerveld bg en verd in een vracht 2.880 kg 1 4
kanaalplaatvloeren bg 216 m2 1
beton druklaag 15 m3 1
betonpomp  1 stuks  54 kw 15 m3 6 54
wapening fundering 1.080 kg 1
beton funderingsbalken 12 m3 1
betonpomp 1 stuk 54 kw 12 m3 5 54
bouwkraan montage tijd elektrisch 
casco bg en 1 ste verd
stelwerk
kalkzandsteen elementen 430 m2 1
kanaalplaatvloeren 216 m2 1
beton druklagen 15 m3 1
wapening druklagen 216 m2 0 4
betonpomp 54 kw 15 m3 6 54
lichte scheidingswanden 365 m2
staalconstructie transport 1
bouwkraan montage tijd elektrisch 
Binneninrichting
dekvloer 13 m3 1
wapening dekvloer krimpnet 900 kg 0 3
binnen deurkozijnen 30 st 1
sanitair 3 woningen 3
keuken 3 woningen 1
e-w installatie 3 st 1

Dak
houten gordingen en platdak 300 m2 1
dakplaten  vrachtwagen 50T met trailer 265 m2 1
dakpannen 265 m2 1
bouwkraan montage tijd elektrisch 
Gevels
profielen en stelhout
gevelstenen 13.700 st 1
gevelisolatie 200 m2 1
mortel aanvoer 2
geveldragers lateien 1
steigerwerk 2
buitenkozijnen incl dakkapels 29 st 1
hang- en sluitwerk deuren 1
beglazing 29 st 3
Afwerking binnen 
binnenwanden pleisterwerk 1
schilderwerk
binnendeuren 1
hang- en sluitwerk 1
beglazing enkel 1



Trap & hellingbaan
prefab trappen en bordes 3 st 1
balustraden trappenhuis 0
montage 0
Afbouw
stucadoorwerken 
spuitwerk 
behangwerk 
vloertegels 
wandtegelwerk 1
vensterbanken 1
afbouwtimmerwerken
schilderwerken
brandwerende doorvoeringen
W-installatie 
mechanische ventilatie
E-installatie 

Tuinhuisjes 3 st
wapening vloerveld 3 netten
betonvloer 3 m3 1
betonpomp   54 kw 4 54
wapening fundering 1
beton funderingsbalken 1 m3 4
betonpomp 1 stuk 54 kw 3 54
bouwkraan montage tijd elektrisch 
prefab elementen bergingen 12 st 1
transporten op de bouwplaats 

Diversen / onderaannemers / personeel
containers 8
beveiliging / bewaking
uitvoering 84
schoonmaak
toezicht 56
algemene verbruikskosten
huur niet mechanisch materieel
huur mechanisch materieel 

Onderaannemers arbeid op bouwplaats
mobiele kraan 75 kw 40 75
aan-afvoer hoogwerkers 
hoogwerkers elektrisch 
hoogwerker brandstof Kubota D-1105 Diesel 24,8 hp 54 kw
steiger montage 1 5
maatvoering / uitzetten 1 3
hak- en fraiswerk 1 2
grondwerk 1 10
buitenriolering 1 2
rioolaansluitingen 1 1
binnenterrein inrichting 
morelschroefpalen 
grondkerende wand
wapening
betonboringen 1 2
metselbedrijf kzst elementen 1 20
metselbedrijf 1 20
voeger 10
lichte binnenwanden 1 15
houten trappen
hekwerken staal
dakdekker 1 15
schilder 1 20
beglazing 1 5
kitwerk 1 5
stuc- en spuitwerk 1 15
tegelwerken 1 15
cementdekvloeren 1 6
akoestische plafonds
binneninrichitng keuken 1 9
vloerbedekking
brandwerende doorvoeringen 2
W-installateur 1 40
mechanische ventilatie 1 20
E-installateur 1 40
lift
eigen personeel bedrijfsbusje 140

Aantal draai-uren 243
Totale stikstofemissie bouwterrein
bestelbus (licht verkeer) 585
vrachtwagen (zwaar vrachtverkeer) 44



 

 

 

Bijlage 3 
Berekeningen AERIUS gebruiksfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrJKvxgerViU (06 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Milieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Binnenweg 27, Bennebroek RrJKvxgerViU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 maart 2020, 22:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RrJKvxgerViU (06 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RrJKvxgerViU (06 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 101469, 482221
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 22,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RrJKvxgerViU (06 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RrJKvxgerViU (06 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Bijlage 4 
Berekeningen AERIUS sloop- en 
bouwfase: maximaal toegestane 
emissie 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Sloop- en bouwfase maximaal

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RbFDPi5TXe1D (06 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Milieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Binnenweg 27, Bennebroek RbFDPi5TXe1D

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 maart 2020, 22:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 24,34 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Sloop- en bouwfase maximaal toegestane emissie

RbFDPi5TXe1D (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase maximaal

Resultaten
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Locatie
Sloop- en
bouwfase
maximaal

Emissie
Sloop- en
bouwfase
maximaal

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwvlak
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 21,47 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,57 kg/j

Verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RbFDPi5TXe1D (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase maximaal

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sloop- en
bouwfase
maximaal

Naam Bouwvlak
Locatie (X,Y) 101473, 482155
NOx 21,47 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele werktuigen 17.753 NOx 21,47 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 101402, 481781
NOx 2,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.000,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 400,0 / jaar NOx
NH3

1,84 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 101469, 482221
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.345,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbFDPi5TXe1D (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase maximaal

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RbFDPi5TXe1D (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfase maximaal

Resultaten
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Bijlage 5 
Berekeningen AERIUS sloop- en 
bouwfase 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Sloop- en bouwfas

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lievense Milieu B.V. Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Binnenweg 27, Bennebroek RbQv4ioeJCNV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 maart 2020, 22:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 19,94 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Sloop- en bouwfase

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfas

Resultaten
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Locatie
Sloop- en bouwfas

Emissie
Sloop- en bouwfas

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwvlak
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 18,81 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfas

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sloop- en bouwfas

Naam Bouwvlak
Locatie (X,Y) 101473, 482155
NOx 18,81 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Mobiele werktuigen
STAGE IIIa

1.458 NOx 16,17 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele werktuigen
STAGE IV

2.187 NOx 2,65 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 101402, 481781
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.170,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 88,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfas

Resultaten
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Naam Verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 101469, 482221
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.345,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfas

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RbQv4ioeJCNV (06 maart 2020)Resultaten Sloop- en bouwfas

Resultaten
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Bijlage 6 
Quickscan Wet Natuurbescherming 
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Bijlage 7 
Bedrijven en milieuzonering tennisvereniging Bennebroek 
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Memo 

 

 

1 Inleiding 

In verband met de sloop van een bestaande loods en de realisatie van 3 grondgebonden 

woningen aan de Binnenweg 27 te Bennebroek is in het kader van de aanvraag 

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan het aspect ‘bedrijven en 

milieuzonering’ beoordeeld. 

 

Bij de voorgenomen planontwikkeling dient enerzijds een voldoende woon- en leefklimaat te 

worden gegarandeerd en anderzijds moeten bedrijven en inrichtingen in de omgeving 

voldoende zekerheid geboden worden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare 

voorwaarden kunnen blijven uitvoeren. Ten behoeve van deze milieuhygiënische afweging in 

het kader van de ruimtelijke onderbouwing wordt aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de 

VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.  

 

In de ruimtelijke onderbouwing is geconcludeerd dat voor alle inrichtingen in de nabijheid van 

het plangebied, met uitzondering van de tennisvereniging Bennebroek, wordt voldaan aan de 

richtafstanden conform de VNG-publicatie. In onderstaande notitie zijn, specifiek voor de 

tennisvereniging Bennebroek, de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek bedrijven en 

milieuzonering opgenomen. Overige bedrijven en inrichtingen worden niet opnieuw beschouwd. 

Aangezien hiervoor voldaan is aan de richtafstanden conform de VNG-publicatie, geldt dat 

hiervoor voldaan is aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. 

  

Project Binnenweg 27 te Bennebroek 

Projectnummer SBA011742 

Onderwerp Onderzoek bedrijven en milieuzonering voor tennisvereniging 

Bennebroek 

Referentie SBA011742.NOT001.AC.GP 

Auteur ir. A. Corthouts / dr. ir. N. Geebelen  

Datum 7 april 2020  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. Ten zuiden van het plangebied is de 

tennisvereniging Bennebroek gesitueerd (zie figuur 2.2). 

 

 

Figuur 2.1 Ligging plangebied (rood omkaderd) 

Figuur 2.2 Bestemming ‘sport’ ten zuiden van plangebied (rood omkaderd) 
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2.2 Beoordelingssystematiek VNG-publicatie 

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van 

een goede ruimtelijk ordening in situaties waar woningen dicht bij bedrijven worden voorzien. In 

voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente versie uit 2009. Het waar 

nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen heeft twee 

doelen: 

⎯ het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zo veel mogelijk beperken van hinder en 

gevaar voor woningen; 

⎯ het tegelijk daarmee aan bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten 

duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen blijven uitoefenen.  

 

Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt op basis van 

de in de publicatie opgenomen richtafstanden. Deze richtafstanden zijn gebaseerd op het 

omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Indien sprake is van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ 

mogen de richtafstanden met 1 stap worden verlaagd. Als voorbeeld: een richtafstand van 50 

meter voor een rustige woonwijk wordt voor het gemengde gebied verkleind tot 30 meter.  

 

Indien woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen op kleinere afstand zijn gelegen dan 

de richtafstanden, kan voor het betreffende plandeel in stap 2, 3 of 4 gemotiveerd afgeweken 

worden van de richtafstanden. Vanaf stap 2 is een geluidonderzoek noodzakelijk. 

 

In stap 2 wordt de geluidimmissie vanwege het bedrijf ter plaatse van de meest nabij gelegen 

woningen bepaald en wordt beoordeeld of deze geluidniveaus voldoen aan het toetsingskader 

in stap 2 van de VNG-publicatie. Wanneer de richtwaarden uit stap 2 niet worden 

gerespecteerd, worden deze richtwaarden met 5 dB verhoogd voor stap 3. Het bevoegd gezag 

moet dan wel motiveren waarom deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel wordt 

geacht. Tevens moet dan aandacht besteed worden aan cumulatie met reeds aanwezige 

geluidsbronnen. In tabel 2.1 zijn de te respecteren geluidniveaus conform de VNG-publicatie 

weergegeven. 

 

Tabel 2.1 Grenswaarden geluidbelasting (stap 2 en 3 VNG-publicatie)  

 Rustige woonwijk Gemengd gebied 

Stap 2 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 45 dB(A) 50 dB(A) 

Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 65 dB(A) 70 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) 50 dB(A) 

Stap 3 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 50 dB(A) 55 dB(A) 

Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) 65 dB(A) 
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De genoemde waarden zijn etmaalwaarden. De etmaalwaarde van het geluidniveau in dB(A) is 

met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten de hoogste van de volgende 3 waarden: 

⎯ de waarde van het geluidniveau over de periode 07.00-19.00 uur (dag); 

⎯ de waarde van het geluidniveau over de periode 19.00-23.00 uur (avond) verhoogd met 

5 dB; 

⎯ de waarde van het geluidniveau over de periode 23.00-07.00 uur (nacht) verhoogd met 

10 dB. 

 

In tabel 2.2 zijn de te respecteren geluidniveaus per periode opgenomen. 

 

Tabel 2.2 Overzicht te respecteren geluidniveaus (per periode) 

 Rustige woonwijk Gemengd gebied 

 Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

Stap 2 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 45 40 35 50 45 40 

Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 65 60 55 70 65 60 

Verkeersaantrekkende werking 50 45 40 50 45 40 

Stap 3 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 50 45 40 55 50 45 

Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 70 65 60 70 65 60 

Verkeersaantrekkende werking 50 45 40 65 60 55 

 

In stap 4 is het mogelijk om gemotiveerd nog hogere geluidniveaus toe te staan. Hierbij is 

echter een grondige onderbouwing en motivatie noodzakelijk waarbij tevens uitgebreid 

aandacht wordt besteed aan de cumulatie met overige geluidbronnen. 
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3 Beoordeling - Stap 1 

De tennisvereniging Bennebroek bestaat uit 7 tennisvelden, waarvan 5 met kunstlicht voorzien 

(1 t.e.m. 4 en 7 met kunstlicht, 5 en 6 zonder kunstlicht, zie figuur 3.1), 2 padelbanen (8, zie 

figuur 3.1), een oefenmuur, een klein tennisbaantje en een clubgebouw (A, zie figuur 3.1). 

 

De omgeving van het plangebied wordt beschouwd als een ‘rustige woonwijk’. Voor de 

tennisvereniging geldt een richtafstand van 50 meter, zie figuur 3.1. Voor de tennisvelden 5 en 

6 is niet voldaan aan deze richtafstand. De richtafstand van 50 meter voor de tennisvelden geldt 

voor het aspect geluid. Voor de aspecten geur, stof en gevaar zijn de richtafstanden 0 meter. 

Hier is wel aan voldaan. De feitelijke situatie dient in beeld gebracht te worden in een stap 2 – 

onderzoek. 

 

Figuur 3.1 Indeling van de tennisvereniging Bennebroek (rode lijn: 50 m t.o.v. grens plangebied) 

 

In een stap 2-onderzoek dient de feitelijke situatie van de tennisvelden 5 en 6 in beeld gebracht 

te worden. Voor de overige sportvelden en het clubgebouw wordt wel voldaan aan de 

richtafstand en deze worden daarom niet nader beschouwd in stap 2. Ten opzicht van deze 

sportvelden wordt dan ook geconcludeerd dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
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4 Beoordeling - Stap 2 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Gehanteerde gegevens 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

⎯ BAG-register om inzicht te krijgen in de ligging van de gebouwen; 

⎯ Tekeningen, d.d. 24 september 2019, opgesteld door PMI Projects; 

⎯ Kengetallen, meetgegevens uit onderzoeken door derden en/of bureau-ervaringsgegevens. 

 

 

4.1.2 Representatieve bedrijfssituatie 

Voor de representatieve bedrijfssituatie is een globale inschatting gemaakt van de activiteiten 

die kunnen plaatsvinden ter plaatse van de tennisvelden 5 en 6. 

 

Het is aannemelijk te veronderstellen dat er in de zomerperiode getennist wordt van 9 uur tot 

maximaal 23 uur. In de winterperiode zal deze periode korter zijn aangezien de tennisvelden 5 

en 6 niet verlicht zijn. 

 

Bij wedstrijden wordt uitgegaan van gemiddeld 5 toeschouwers per baan. Aan de lange zijden 

van de tennisbanen zijn banken voorzien voor de toeschouwers. Er wordt aangenomen dat de 

toeschouwers een kwart van de tijd de spelers effectief toejuichen. 

 

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de representatieve bedrijfssituatie. 

 

Tabel 4.1 Representatieve bedrijfssituatie baan 5 en 6 

Activiteit Aantal uren 

Dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 

(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00 uur) 

Tennissen 10 uur 4 uur -- 

Toeschouwers (5 personen) 2,5 uur 1 uur -- 

 

4.2 Akoestisch overdrachtsmodel 

De geluiduitstraling van de tennisvelden baan 5 en 6 is berekend met behulp van een 

akoestisch overdrachtsmodel waarbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie op 

basis van de aangeleverde informatie zoals beschreven in paragraaf 4.1.2. De berekeningen 

zijn uitgevoerd met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 5.00. De berekeningen zijn 

uitgevoerd overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”. 

 

4.2.1 Geluidbronnen 

In tabel 4.2 zijn de gehanteerde bronvermogens van de geluidbronnen samengevat. De 

bronvermogens zijn gebaseerd op kengetallen en meetgegevens uit onderzoeken door derden. 

 



 

7/14 

Tabel 4.2 Overzicht gegevens geluidbronnen 

Bronnr. Omschrijving Lwr in dB(A) Type bron 

Equivalent Maximaal 

01-16 Tennissen 85 98 Puntbron 

17-22 Toeschouwers 75 108 Puntbron 

 

4.2.2 Objecten, bodemgebieden en toetspunten 

Door de omgevingsdienst IJmond is een uitsnede van hun geluidmodel1 aangeleverd.  

 

Bijkomend zijn verharde terreinen en water beschouwd als reflecterend en gemodelleerd met 

een bodemfactor 0. De tennisvelden hebben een ondergrond van Smashcourt, hiervoor is 

uitgegaan van een bodemfactor van 0,5. Voor de omgeving wordt gerekend met een standaard 

bodemfactor van 1,0 (zachte bodem). 

 

De geluidbelasting is berekend op 1,5 en 5 meter boven het maaiveld. 

 

Een grafische weergave van het akoestisch overdrachtsmodel is opgenomen in bijlage 1. 

Daarnaast is in bijlage 2 een overzicht opgenomen van de invoergegevens van het model. 

 

4.3 Berekeningsresultaten 

4.3.1 Toetspunten 

De ligging van de toetspunten is weergegeven in figuur 4.1. 

 

 

Figuur 4.1 Ligging toetspunten 

 
1 Uitsnede voor Lievense.zip, Geomilieu v4.50 
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4.3.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In tabel 4.3 wordt een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ter 

plaatse van de nieuwe woningen gegeven. De gedetailleerde berekeningsresultaten zijn tevens 

opgenomen in bijlage 3. 

 

Tabel 4.3 Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Toetspunt Hoogte [m] Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] 

Dag  

(07.00 – 19.00 uur) 

Avond  

(19.00 – 23.00 uur) 

01a 1,5 43 -- 

5,0 -- 45 

01b 1,5 41 -- 

5,0 -- 44 

02a 1,5 42 -- 

5,0 -- 45 

03a 1,5 42 -- 

5,0 -- 45 

03b 1,5 36 -- 

5,0 -- 39 

 

Uit tabel 4.3 blijkt dat voor alle woningen in de avondperiode niet wordt voldaan aan de 

grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 40 dB(A) conform stap 2 uit 

de VNG-publicatie.  

 

4.3.3 Maximaal geluidniveau 

In tabel 4.4 wordt het maximaal geluidniveau inzichtelijk gemaakt. De gedetailleerde 

berekeningsresultaten van alle toetspunten zijn tevens opgenomen in bijlage 4. 
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Tabel 4.4 Berekend maximaal geluidniveau 

Toetspunt Hoogte [m] Maximaal geluidniveau [dB(A)] 

Dag  

(07.00 – 19.00 uur) 

Avond  

(19.00 – 23.00 uur) 

01a 1,5 60 -- 

5,0 -- 63 

01b 1,5 56 -- 

5,0 -- 59 

02a 1,5 60 -- 

5,0 -- 63 

03a 1,5 60 -- 

5,0 -- 63 

03b 1,5 60 -- 

5,0 -- 63 

 

Uit tabel 4.4 blijkt dat bij alle woningen de grenswaarde van 60 dB(A) in de avondperiode 

volgens stap 2 uit de VNG-publicatie wordt overschreden. 
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5 Beoordeling - Stap 3 

Uit tabel 4.3 blijkt dat het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in alle toetspunten / 

bij alle woningen voldoet aan de grenswaarde van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de 

avondperiode volgens stap 3 uit de VNG-publicatie. 

 

Uit tabel 4.4 blijkt dat in alle toetspunten / bij alle woningen wordt voldaan aan de grenswaarde 

voor het maximale geluidniveau van 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode 

conform stap 3 uit de VNG-publicatie. 

 

5.1 Cumulatie bronnen 

In stap 3 dient de cumulatie van de relevante geluidsbronnen inzichtelijk gemaakt te worden. 

Cumulatie met de overige tennisvelden is indicatief beschouwd en leidt tot een niet-significante 

toename van ten hoogste 1 dB. De geluidbelasting vanwege omliggende wegen worden in de 

betreffende rekenpunten / bij de betreffende woningen, als niet relevant beschouwd.  

 

5.2 Motivatie acceptabele situatie 

De nieuwe woningen zullen, conform de eisen uit het Bouwbesluit, een karakteristieke 

geluidwering van ten minste 20 dB hebben. Op basis van de berekende geluidbelastingen, kan 

geconcludeerd worden dat het binnenniveau van de nieuwe woningen daarmee als 

aanvaardbaar wordt beschouwd. Tevens zijn de buitenruimten van de nieuwe woningen 

gelegen aan de noordzijde van de woning, waardoor de buitenruimte aan de geluidluwe gevel 

van de woning is gesitueerd. 

 

In de omgeving van de tennisvelden zijn bestaande woningen dichterbij of op een gelijke 

afstand gelegen van de tennisvelden als de nieuwe woningen aan de Binnenweg 27. Door de 

Omgevingsdienst IJmond is aangegeven dat er tot op heden geen geluidklachten over de 

tennisvereniging bekend zijn en tevens geen overtredingen zijn geconstateerd bij controles. 

 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een ‘goede 

ruimtelijke ordening’.  
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Bijlage 1 
Grafische weergave akoestisch 
overdrachtsmodel 
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Bijlage 2 
Invoergegevens akoestisch 
overdrachtsmodel 

  



Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
01b Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
02a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03b Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
tennisveld 0,50
tennisveld 0,50
tennisveld 0,50
tennisveld 0,50
tennisveld 0,50

padelbanen 0,50
Bennebroekervaart 0,00
Binnenweg 0,00
Glipperweg 0,00
Van Verschuer Brantslaan 0,00

Van Verschuer Brantslaan 0,00
Van Verschuer Brantslaan 0,00
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
Binnenweg 27     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000023    11,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000183     3,41      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000261     5,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000284     6,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000297     5,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000314     6,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000324     5,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000514     8,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000527    12,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000707    10,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000709     7,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000895     5,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000898     5,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000918     5,92      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000926     5,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000957     5,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000960     5,81      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000962     5,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000963     5,66      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000980     5,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001008     5,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001032     8,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001033     8,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000001185     9,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001283    10,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001311     9,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001312     9,05      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001317     9,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001324     9,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001326     9,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001327     9,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001328     9,32      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001330     9,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001331     9,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001332     9,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001428     2,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001527     2,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001534     4,57      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001574     2,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001725     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001881     9,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001882    10,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001898     5,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002077     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002697     8,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002837     3,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002871     8,77      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000002872     2,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002873     2,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002874     2,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002982     5,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002983     2,46      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002984     2,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002985     2,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002986     2,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002987     2,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002988     2,46      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002989     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002990     2,46      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002991     4,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002992     4,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002993     2,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002994     2,66      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002995     6,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002996     5,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002997     5,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002998     2,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002999     2,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003096     6,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003097     6,36      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003098     6,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: algemeen

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000020328     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0397100000000247     5,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0397100000001365     2,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl.
01 tennissen     101447,82     482109,79     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
02 tennissen     101452,45     482106,68     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
03 tennissen     101445,54     482106,32     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
04 tennissen     101450,75     482103,08     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
05 tennissen     101438,50     482095,96     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

06 tennissen     101443,24     482093,11     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
07 tennissen     101436,10     482092,51     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
08 tennissen     101441,31     482089,25     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
09 tennissen     101461,05     482101,04     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
10 tennissen     101465,68     482097,93     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

11 tennissen     101459,06     482097,70     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
12 tennissen     101464,12     482094,30     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
13 tennissen     101451,15     482087,11     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
14 tennissen     101456,29     482084,34     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
15 tennissen     101449,26     482083,61     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

16 tennissen     101453,89     482080,35     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
17 toeschouwers     101470,20     482091,06     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,501  1,000 -- Nee
18 toeschouwers     101460,72     482078,41     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,501  1,000 -- Nee
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125
01 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
02 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
03 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
04 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
05 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00

06 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
07 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
08 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
09 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
10 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00

11 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
12 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
13 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
14 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
15 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00

16 Nee Nee   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01    0,00    0,00    0,00
17 Nee Nee --   64,00   72,00   79,00   75,00   72,00   68,00 -- --   81,81    0,00    0,00    0,00
18 Nee Nee --   64,00   72,00   79,00   75,00   72,00   68,00 -- --   81,81    0,00    0,00    0,00
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34,80   45,90   57,10   64,30   70,20   72,70   67,80   61,40   51,70   76,01
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   64,00   72,00   79,00   75,00   72,00   68,00 -- --   81,81
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   64,00   72,00   79,00   75,00   72,00   68,00 -- --   81,81
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: maximaal geluidniveau

Model: maximaal geluidniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl.
01 tennissen     101447,82     482109,79     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
02 tennissen     101452,45     482106,68     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
03 tennissen     101445,54     482106,32     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
04 tennissen     101450,75     482103,08     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
05 tennissen     101438,50     482095,96     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

06 tennissen     101443,24     482093,11     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
07 tennissen     101436,10     482092,51     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
08 tennissen     101441,31     482089,25     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
09 tennissen     101461,05     482101,04     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
10 tennissen     101465,68     482097,93     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

11 tennissen     101459,06     482097,70     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
12 tennissen     101464,12     482094,30     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
13 tennissen     101451,15     482087,11     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
14 tennissen     101456,29     482084,34     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
15 tennissen     101449,26     482083,61     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee

16 tennissen     101453,89     482080,35     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 10,004  4,000 -- Nee
17 toeschouwers     101470,20     482091,06     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,501  1,000 -- Nee
18 toeschouwers     101460,72     482078,41     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,501  1,000 -- Nee
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: maximaal geluidniveau

Model: maximaal geluidniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125
01 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
02 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
03 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
04 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
05 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00

06 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
07 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
08 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
09 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
10 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00

11 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
12 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
13 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
14 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
15 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00

16 Nee Nee   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01    0,00    0,00    0,00
17 Nee Nee --   90,00   98,00  105,00  101,00   98,00   94,00 -- --  107,81    0,00    0,00    0,00
18 Nee Nee --   90,00   98,00  105,00  101,00   98,00   94,00 -- --  107,81    0,00    0,00    0,00

7-4-2020 09:05:10Geomilieu V5.00



Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens: maximaal geluidniveau

Model: maximaal geluidniveau
tennisvereniging Bennebroek - Tennisvereniging Bennebroek

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,80   67,90   79,10   86,30   92,20   94,70   89,80   83,40   73,70   98,01
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   90,00   98,00  105,00  101,00   98,00   94,00 -- --  107,81
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   90,00   98,00  105,00  101,00   98,00   94,00 -- --  107,81
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01a_A Binnenweg 27 1,50 42,64 43,43 --
01a_B Binnenweg 27 5,00 44,59 45,38 --
01b_A Binnenweg 27 1,50 41,47 42,26 --
01b_B Binnenweg 27 5,00 43,46 44,25 --
02a_A Binnenweg 27 1,50 42,11 42,90 --

02a_B Binnenweg 27 5,00 44,17 44,96 --
03a_A Binnenweg 27 1,50 41,73 42,52 --
03a_B Binnenweg 27 5,00 43,98 44,77 --
03b_A Binnenweg 27 1,50 36,01 36,80 --
03b_B Binnenweg 27 5,00 38,53 39,32 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-4-2020 09:13:00Geomilieu V5.00
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 4Berekeningsresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal geluidniveau

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01a_A Binnenweg 27 1,50 59,94 59,94 --
01a_B Binnenweg 27 5,00 62,92 62,92 --
01b_A Binnenweg 27 1,50 56,39 56,39 --
01b_B Binnenweg 27 5,00 58,71 58,71 --
02a_A Binnenweg 27 1,50 60,20 60,20 --

02a_B Binnenweg 27 5,00 63,09 63,09 --
03a_A Binnenweg 27 1,50 60,38 60,38 --
03a_B Binnenweg 27 5,00 63,22 63,22 --
03b_A Binnenweg 27 1,50 59,67 59,67 --
03b_B Binnenweg 27 5,00 62,65 62,65 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-4-2020 09:11:02Geomilieu V5.00
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1 Inleiding en samenvatting 

Op het perceel aan de Binnenweg 27 te Bennebroek heeft men het voornemen om de 

bestaande loods te slopen en 3 grondgebonden woningen te realiseren. In het kader van de 

aanvraag om een Omgevingsvergunning voor onder andere het afwijken van het 

bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai inclusief 

een toets aan de Wet geluidhinder. 

 

Het plan is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Binnenweg, de Glipperweg en de 

Swartsenburgerlaan. Tevens is het plan gelegen in de nabijheid van de niet-geluidgezoneerde 

Van Verschuer Brantslaan. Het doel van het onderzoek wegverkeerslawaai is het bepalen van 

de optredende geluidbelastingen vanwege deze wegen en het toetsen van de berekende 

waarden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

De Swartsenburgerlaan betreft een doodlopende weg bedoeld voor bestemmingsverkeer. 

Gezien dit gebruik en het beperkt aantal bestemmingen langs deze weg, wordt geconcludeerd 

dat deze weg geen relevante bijdrage aan de geluidbelasting op de nieuwe woningen aan de 

Binnenweg 27 zal leveren. De Swartenburgerlaan wordt bijgevolg niet verder beschouwd in 

voorliggend onderzoek.  

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Binnenweg ten 

hoogste 40 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Daarmee wordt voldaan 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting als gevolg van de Glipperweg 

bedraagt ten hoogste 32 dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh, waarmee ook wordt 

voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder vormt daarmee geen 

belemmering voor de vaststelling van het plan. Het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse 

van de nieuwe woningen kan bovendien als zeer goed bestempeld worden in relatie tot het 

wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid 

 Wet geluidhinder algemeen 

De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge 

geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en 

railverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening 

gehouden te worden met de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh 

gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting 

op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.  

 

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere geluidsgevoelige 

gebouwen (o.a. onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven) en geluidsgevoelige 

terreinen (woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen).  

 
De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is: 

— een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 

tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en spoorweglawaai), 

alsmede; 

— een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 

mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 
 

2.2 Geluidbelasting 

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-evening-

night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de avondperiode 

bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de nachtperiode is gelegen 

tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een straffactor voor de avond- en 

nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode als hinderlijker wordt ervaren dan 

overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het gestelde in art 1 Wgh. 

 

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt dat 

een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen even 

waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond gepresenteerd als 48 

dB.  

 

 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde 

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van 

verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van 

de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden 

aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing wordt een 

hogere waarde genoemd.  
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Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden zijn in principe 

geen woonbestemmingen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk tenzij deze 

worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.  

 

Het bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet 

Geluidhinder is het College van Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de gemeente 

waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit geluidhinder” bevat 

gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de voorkeursgrenswaarden. De 

bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt echter slechts toepassing indien 

zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan 

wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te 

kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat in ieder geval een onderzoek moet 

worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder geluidreducerende maatregelen. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen worden 

onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

respectievelijk de voorkeursgrenswaarde. 

 

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot het 

vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden 

toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit 

geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een verzoek 

om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere waarde beleid” kan 

het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij zal meewerken 

aan een verzoek.  

 

 Cumulatie 

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt 

gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve 

geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze 

rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere 

bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden 

bronnen wordt overschreden.  

 

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien cumulatie 

van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. 
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 Wegverkeerslawaai 

 Zones langs wegen 

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het 

gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden 

besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de 

geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied 

zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de 

bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een auto(snel)weg voor zover liggend binnen 

de bebouwde kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt zich geen zone langs wegen waarvoor een 

maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In tabel 2-1 is een overzicht gegeven van de 

zonebreedtes.  

 

Tabel 2-1 Zonebreedte aan weerszijde van de weg 

Type gebied Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk 1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

 

 Grenswaarden 

In tabel 2-2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor 

nieuwe situaties binnen de zone van een weg. 

 

Tabel 2-2 overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 
[dB] 

Maximale ontheffingswaarde 
[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

bestaande 
weg 

woning nog niet 
geprojecteerd 

48 63 53 

bestaande 
weg 

te bouwen woning 
bij agrarisch bedrijf 

48 nvt 58 

bestaande 
weg 

vervangende 
nieuwbouw 

48 68 58/63* 

nieuwe weg woning aanwezig of 
in aanbouw 

48 63 58 

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen 

binnen de bebouwde kom 
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Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende bestemmingsplan 

het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet toestaat. Een woning 

in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen is afgegeven. 

 

 Aftrek art. 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende 

maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g Wgh kan de 

Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van motorvoertuigen. De 

aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 en bedraagt: 

— 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform 

art 110 g Wgh 56 dB is; 

— 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform 

art 110 g Wgh 57 dB is; 

— 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de bovenstaande waarden; 

— 5 dB voor overige wegen; 

— 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.  

 

 Gemeentelijk geluidbeleid 

Voor zover bekend heeft de gemeente Bloemendaal geen geluidbeleid vastgesteld voor het 

vaststellen van hogere waarden. 

 

2.5 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is ook de cumulatie van alle relevante 

(zoneplichtige en niet-zoneplichtige) bronnen inzichtelijk gemaakt. Doel is om te beoordelen of 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
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3 Uitgangspunten onderzoek 

 Situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Binnenweg 27 in Bennebroek. De ligging van het plangebied 

ten opzichte van de omgeving is weergegeven in figuur 3-1. 

 

Figuur 3-1 Ligging plangebied (rood omkaderd) 

 

 Gegevens wegverkeerslawaai 

Door de omgevingsdienst IJmond is een uitsnede van hun geluidmodel1 aangeleverd. Van de 

Swartsenburgerlaan en de Van Verschuer Brantslaan zijn geen verkeersgegevens bekend. 

 

De Swartsenburgerlaan is een doodlopende weg die bedoeld is voor bestemmingsverkeer. 

Gezien dit gebruik en het beperkt aantal bestemmingen langs deze weg, wordt geconcludeerd 

dat deze weg geen relevante bijdrage aan de geluidbelasting levert. 

 

 
1 Uitsnede voor Lievense.zip, Geomilieu v4.50 
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De Van Verschuer Brantslaan betreft een doodlopende 30 km/uur straat. Gezien de ligging van 

de 3 nieuwe woningen aan het einde van deze weg, kan aangenomen worden dat de intensiteit 

in de nabijheid van het plangebied beperkt is en dus dat de Van Verschuer Brantslaan geen 

relevante bijdrage aan de geluidbelasting ter hoogte van de gevel van de nieuwe woningen 

levert. 

 

Het akoestisch onderzoek wordt daarom beperkt tot de zoneplichtige Binnenweg en de 

Glipperweg. 

 

In tabel 3-1 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond. 

 

Tabel 3-1 Algemeen overzicht verkeersgegevens afkomstig uit gemeentelijk geluidmodel 

Weg Intensiteit 2030 
[mvt/etmaal] 

Snelheid 
[km/uur] 

Wegdektype 

Binnenweg 6.406 50 Referentiewegdek 

Glipperweg 5.565 – 8.697 50 Referentiewegdek 

 

Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g Wgh 5 

dB voor beide wegen.  

 

 Rekenmethode 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van de woning zijn uitgevoerd 

conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de 

situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode II uit 

bijlage III voor wegverkeerslawaai.  

 

 Akoestisch overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v5.00 van 

DGMR.  

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

— bodemfactor algemeen: 0,8; 

— zichthoek: 2 graden; 

— maximaal aantal reflecties: 1; 

— meteorologische correctie: conform standaard; 

— luchtdemping: conform standaard. 
 

Er zijn harde bodemgebieden (bodemfactor 0) gemodelleerd ter plaatse van water en relevante 

wegdelen. Het invallend geluidniveau is bepaald op de gevels van de nieuwe woningen. De 

geluidbelasting is berekend op 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. 

 

In bijlage 1 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven. De invoergegevens 

van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 2.  
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4 Berekeningsresultaten 

In tabel 4-1 wordt per woning de hoogste geluidbelasting als gevolg van de Binnenweg en de 

Glipperweg getoond inclusief aftrek conform art 110g Wgh. De gedetailleerde 

berekeningsresultaten voor alle rekenpunten zijn opgenomen in bijlage 3. Voor de ligging van 

de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 4-1. 

 

Figuur 4-1 Ligging rekenpunten  

Tabel 4-1 Berekeningsresultaten wegverkeer inclusief aftrek art. 110g Wgh 

Woning Waarneem-

hoogte [m] 

Geluidbelasting [dB] als 

gevolg van de Binnenweg 

Geluidbelasting [dB] als 

gevolg van de Glipperweg 

01 4,5 40 31 

02 4,5 40 31 

03 4,5 40 32 

 

Uit tabel 4-1 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Binnenweg ten hoogste 40 dB Lden 

bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Daarmee wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting als gevolg van de Glipperweg bedraagt 

ten hoogste 32 dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh, waarmee ook wordt voldaan aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder vormt daarmee geen belemmering 

voor de vaststelling van het plan. 
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4.1 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

De geluidbelasting als gevolg van alle wegen bedraagt ten hoogste 40 dB inclusief aftrek 

conform art. 110g Wgh, de berekeningsresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 3. De 

geluidbelasting wordt bijna volledig bepaald door de Binnenweg. Op basis van deze 

geluidbelasting kan het woon- en leefklimaat met betrekking tot het wegverkeerslawaai als zeer 

goed worden bestempeld. 
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Bijlage 1 
Grafische weergave akoestisch overdrachtsmodel 
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Bijlage 2 
Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 

 



Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))
706 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            58,13 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
705 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            43,31 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
263 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            29,24 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
707 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            52,15 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
708 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            11,70 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50

260 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            50,34 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
261 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            20,12 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
259 Binnenweg      0,00      0,00 Relatief           2            91,27 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
311 Glipperweg      0,00      0,00 Relatief           2             8,37 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
315 Glipperweg      0,00      0,00 Relatief           2            57,32 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50

258 Glipperweg      0,00      0,00 Relatief           2            12,88 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
306 Glipperweg      0,00      0,00 Relatief           2            57,07 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
305 Glipperweg      0,00      0,00 Relatief           2            47,28 False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
706  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
705  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
263  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
707  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
708  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04

260  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
261  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
259  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6406,24   6,87   2,31   1,04
311  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8697,36   6,87   2,30   1,04
315  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5564,84   6,88   2,30   1,04

258  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8697,36   6,87   2,30   1,04
306  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5564,84   6,88   2,30   1,04
305  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5564,84   6,88   2,30   1,04
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250
706 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
705 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
263 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
707 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
708 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99

260 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
261 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
259 -- -- --  98,02  98,01  97,94   1,19   1,20   1,26   0,79   0,78   0,80   80,44   87,22   92,99
311 -- -- --  95,80  95,80  95,80   2,80   2,80   2,80   1,40   1,40   1,40   82,55   89,62   95,99
315 -- -- --  90,00  90,00  90,02   6,70   6,70   6,69   3,30   3,30   3,29   82,22   89,65   96,70

258 -- -- --  95,80  95,80  95,80   2,80   2,80   2,80   1,40   1,40   1,40   82,55   89,62   95,99
306 -- -- --  90,00  90,00  90,02   6,70   6,70   6,69   3,30   3,30   3,29   82,22   89,65   96,70
305 -- -- --  90,00  90,00  90,02   6,70   6,70   6,69   3,30   3,30   3,29   82,22   89,65   96,70
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k
706   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
705   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
263   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
707   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
708   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30

260   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
261   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
259   99,64  106,32  102,82   96,03   85,79  108,93   75,70   82,49   88,26   94,90  101,59   98,09   91,30
311  101,51  107,82  104,39   97,62   87,93  110,56   77,80   84,86   91,24   96,75  103,07   99,63   92,87
315  100,81  106,33  103,02   96,32   87,62  109,33   77,47   84,89   91,94   96,05  101,57   98,27   91,56

258  101,51  107,82  104,39   97,62   87,93  110,56   77,80   84,86   91,24   96,75  103,07   99,63   92,87
306  100,81  106,33  103,02   96,32   87,62  109,33   77,47   84,89   91,94   96,05  101,57   98,27   91,56
305  100,81  106,33  103,02   96,32   87,62  109,33   77,47   84,89   91,94   96,05  101,57   98,27   91,56
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal
706   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
705   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
263   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
707   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
708   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74

260   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
261   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
259   81,05  104,20   72,26   79,05   84,86   91,45   98,12   94,62   87,83   77,61  100,74
311   83,17  105,80   74,34   81,40   87,78   93,30   99,61   96,17   89,41   79,72  102,34
315   82,87  104,57   74,01   81,43   88,48   92,59   98,11   94,80   88,10   79,40  101,11

258   83,17  105,80   74,34   81,40   87,78   93,30   99,61   96,17   89,41   79,72  102,34
306   82,87  104,57   74,01   81,43   88,48   92,59   98,11   94,80   88,10   79,40  101,11
305   82,87  104,57   74,01   81,43   88,48   92,59   98,11   94,80   88,10   79,40  101,11
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
01b Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03a Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03b Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

01c Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
01d Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02b Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03c Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03d Binnenweg 27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
Bennebroekervaart 0,00
Binnenweg 0,00
Glipperweg 0,00
Van Verschuer Brantslaan 0,00
Van Verschuer Brantslaan 0,00

Van Verschuer Brantslaan 0,00
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000000023    11,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000160    21,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000163     9,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000183     3,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000261     5,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000284     6,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000297     5,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000314     6,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000324     5,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000514     8,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000527    12,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000707    10,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000709     7,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000895     5,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000898     5,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000918     5,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000926     5,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000957     5,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000960     5,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000962     5,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000000963     5,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000000980     5,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001008     5,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001032     8,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000001033     8,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001185     9,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001283    10,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001311     9,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001312     9,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001317     9,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001324     9,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001326     9,58      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001327     9,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001328     9,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001330     9,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001331     9,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001332     9,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001428     2,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001527     2,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001534     4,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001574     2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001725     2,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001881     9,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000001882    10,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000001898     5,78      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002077     2,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002697     8,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002837     3,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000002871     8,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002872     2,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002873     2,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002874     2,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002982     5,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002983     2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002984     2,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002985     2,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002986     2,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002987     2,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002988     2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002989     2,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002990     2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002991     4,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002992     4,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002993     2,74      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002994     2,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002995     6,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002996     5,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002997     5,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0377100000002998     2,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000002999     2,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003080     9,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003081     7,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 2Invoergegevens

Model: wegverkeer
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0377100000003096     6,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003097     6,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000003098     6,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0377100000020328     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0397100000000247     5,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0397100000001365     2,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0397100000006820     5,58      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0397100000006952     7,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Binnenweg 27     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 
Berekeningsresultaten akoestische overdrachtsmodel 



Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 43,80
01a_B Binnenweg 27 4,50 45,25
01b_A Binnenweg 27 1,50 38,30
01b_B Binnenweg 27 4,50 40,65
01c_A Binnenweg 27 1,50 37,77

01c_B Binnenweg 27 4,50 39,83
01d_A Binnenweg 27 1,50 37,76
01d_B Binnenweg 27 4,50 41,66
02a_A Binnenweg 27 1,50 43,82
02a_B Binnenweg 27 4,50 45,23

02b_A Binnenweg 27 1,50 39,61
02b_B Binnenweg 27 4,50 42,56
03a_A Binnenweg 27 1,50 43,90
03a_B Binnenweg 27 4,50 45,37
03b_A Binnenweg 27 1,50 43,43

03b_B Binnenweg 27 4,50 44,79
03c_A Binnenweg 27 1,50 40,16
03c_B Binnenweg 27 4,50 41,69
03d_A Binnenweg 27 1,50 40,65
03d_B Binnenweg 27 4,50 42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Glipperweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 --
01a_B Binnenweg 27 4,50 --
01b_A Binnenweg 27 1,50 23,12
01b_B Binnenweg 27 4,50 26,57
01c_A Binnenweg 27 1,50 23,15

01c_B Binnenweg 27 4,50 26,91
01d_A Binnenweg 27 1,50 32,75
01d_B Binnenweg 27 4,50 35,66
02a_A Binnenweg 27 1,50 --
02a_B Binnenweg 27 4,50 --

02b_A Binnenweg 27 1,50 32,79
02b_B Binnenweg 27 4,50 35,85
03a_A Binnenweg 27 1,50 --
03a_B Binnenweg 27 4,50 --
03b_A Binnenweg 27 1,50 21,32

03b_B Binnenweg 27 4,50 27,84
03c_A Binnenweg 27 1,50 27,89
03c_B Binnenweg 27 4,50 35,67
03d_A Binnenweg 27 1,50 29,91
03d_B Binnenweg 27 4,50 36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 38,80
01a_B Binnenweg 27 4,50 40,25
01b_A Binnenweg 27 1,50 33,30
01b_B Binnenweg 27 4,50 35,65
01c_A Binnenweg 27 1,50 32,77

01c_B Binnenweg 27 4,50 34,83
01d_A Binnenweg 27 1,50 32,76
01d_B Binnenweg 27 4,50 36,66
02a_A Binnenweg 27 1,50 38,82
02a_B Binnenweg 27 4,50 40,23

02b_A Binnenweg 27 1,50 34,61
02b_B Binnenweg 27 4,50 37,56
03a_A Binnenweg 27 1,50 38,90
03a_B Binnenweg 27 4,50 40,37
03b_A Binnenweg 27 1,50 38,43

03b_B Binnenweg 27 4,50 39,79
03c_A Binnenweg 27 1,50 35,16
03c_B Binnenweg 27 4,50 36,69
03d_A Binnenweg 27 1,50 35,65
03d_B Binnenweg 27 4,50 37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Glipperweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 --
01a_B Binnenweg 27 4,50 --
01b_A Binnenweg 27 1,50 18,12
01b_B Binnenweg 27 4,50 21,57
01c_A Binnenweg 27 1,50 18,15

01c_B Binnenweg 27 4,50 21,91
01d_A Binnenweg 27 1,50 27,75
01d_B Binnenweg 27 4,50 30,66
02a_A Binnenweg 27 1,50 --
02a_B Binnenweg 27 4,50 --

02b_A Binnenweg 27 1,50 27,79
02b_B Binnenweg 27 4,50 30,85
03a_A Binnenweg 27 1,50 --
03a_B Binnenweg 27 4,50 --
03b_A Binnenweg 27 1,50 16,32

03b_B Binnenweg 27 4,50 22,84
03c_A Binnenweg 27 1,50 22,89
03c_B Binnenweg 27 4,50 30,67
03d_A Binnenweg 27 1,50 24,91
03d_B Binnenweg 27 4,50 31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 43,80
01a_B Binnenweg 27 4,50 45,25
01b_A Binnenweg 27 1,50 38,43
01b_B Binnenweg 27 4,50 40,82
01c_A Binnenweg 27 1,50 37,92

01c_B Binnenweg 27 4,50 40,05
01d_A Binnenweg 27 1,50 38,95
01d_B Binnenweg 27 4,50 42,63
02a_A Binnenweg 27 1,50 43,82
02a_B Binnenweg 27 4,50 45,23

02b_A Binnenweg 27 1,50 40,43
02b_B Binnenweg 27 4,50 43,40
03a_A Binnenweg 27 1,50 43,90
03a_B Binnenweg 27 4,50 45,37
03b_A Binnenweg 27 1,50 43,45

03b_B Binnenweg 27 4,50 44,87
03c_A Binnenweg 27 1,50 40,41
03c_B Binnenweg 27 4,50 42,66
03d_A Binnenweg 27 1,50 41,00
03d_B Binnenweg 27 4,50 43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBinnenweg 27 te Bennebroek
Bijlage 3Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01a_A Binnenweg 27 1,50 38,80
01a_B Binnenweg 27 4,50 40,25
01b_A Binnenweg 27 1,50 33,43
01b_B Binnenweg 27 4,50 35,83
01c_A Binnenweg 27 1,50 32,93

01c_B Binnenweg 27 4,50 35,06
01d_A Binnenweg 27 1,50 33,95
01d_B Binnenweg 27 4,50 37,64
02a_A Binnenweg 27 1,50 38,82
02a_B Binnenweg 27 4,50 40,23

02b_A Binnenweg 27 1,50 35,43
02b_B Binnenweg 27 4,50 38,40
03a_A Binnenweg 27 1,50 38,90
03a_B Binnenweg 27 4,50 40,37
03b_A Binnenweg 27 1,50 38,46

03b_B Binnenweg 27 4,50 39,88
03c_A Binnenweg 27 1,50 35,41
03c_B Binnenweg 27 4,50 37,67
03d_A Binnenweg 27 1,50 36,00
03d_B Binnenweg 27 4,50 38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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