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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 6 6

Profiel - op basis defaultwaarden

onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 23.3 23.1

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 268 104 18 4 394

voor begin schooldag 0 0 9 1 10

begin schooldag 79 31 0 1 111

begin middagpauze 55 21 0 0 76

eind middagpauze 55 21 0 0 76

eind schooldag 79 31 0 1 111

na eind schooldag 0 0 9 1 10

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 10 3 13

benodigde parkeerruimte K&R 20 4 24
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

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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1 Inleiding 

Algemeen 

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu heeft BK Bouw- & Milieuadvies B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

voor de realisatie van 27 appartementen op de locatie Plataanhout te Zoetermeer. 

 

Aanleiding 

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo. 

 

Doel 

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter 

plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van geluid-

gezoneerde industrieterreinen of luchthaven. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen betrekking op weg- 

en railverkeer.  

 

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het 

plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed zijn op de beschreven 

resultaten en conclusie.   

1.1 Gegevens 

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012. 

2. Kadaster online voor de benodigde gegevens. 

3. Verkeersgegevens conform opgave van Gemeente Zoetermeer. 

4. Geluidregister spoor en wegverkeer gedateerd op 2 juli 2018. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

In afbeelding 1 is de het plangebied weergegeven met betrekking tot de realisatie van 27 appartementen op de 

locatie Plantaanhout te Zoetermeer.  

afbeelding 1: situatie 

 

2.2 Wegverkeer 

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:  

• de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

• de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt. 

 

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een geluidgevoelige 

bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het bouw-

plan is gelegen binnen de zone van de A12, Woudlaan, Houtsingel, Florasingel en Albert Schweitzersingel. Op 

grond van de Wet geluidhinder is het stelsel van zonering van wegen erop gebaseerd dat de geluidbelasting van 

de gevel van een geluidgevoelig object dat is gelegen binnen de zone van meerdere wegen, per weg wordt be-

paald. In het kader van goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur weg (Plantaanhout) be-

schouwd. 

 

Het bouwplan is tevens gelegen binnen de zone van de spoorlijn Den Haag – Zoetermeer. 
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Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De rekenvoorschriften 

zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 4.30. Gelet op de Wet geluidhinder dient voor 

het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende verkeersintensiteit, 

dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar wordt verwacht.  

 

In bijlage 1 staan de uitgangspunten met betrekking tot de verkeersgegevens. Deze zijn ontleend aan een opgave 

van gemeente Zoetermeer (2027) en het geluidregister. Het bouwplan omvat de realisatie van 27 jongerenwonin-

gen. De intensiteiten van 2027 zijn met 1% verhoogd. Voor de 30 km/uur wegen is uitgegaan van maximaal 500 

mvt/etmaal. Per woning is uitgegaan van vijf voertuigbewegingen, totaal 135 extra voertuigbewegingen. Deze zijn 

worst-case voor alle wegen in het model bij de aangeleverde intensiteiten opgeteld.  
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3 Normstelling 

3.1 Normstelling 

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de 

Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. In-

dien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door de 

gemeente Zoetermeer, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria uit het hogere waarde beleid opgesteld door de 

gemeente Zoetermeer, ontheffing worden verleend tot een maximum waarde. 

 

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (Lden). De voorkeursgrenswaarde voor weg-

verkeerslawaai is 48 dB Lden. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst dat de geluidbelasting hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 63 dB Lden
 voor ge-

meentelijke wegen en 53 dB Lden voor auto(snel)wegen. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai is 55 dB Lden. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst dat de ge-

luidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maxi-

mum van 68 dB Lden. 

 

De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden worden in tabel 1 weergegeven.  

 

Voor woningen geldt een hoogst toelaatbaar binnenniveau van 33 dB. 

tabel 1: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeer 

Geluidsbron 
Voorkeurs-grens-

waarde 

Hoogst toelaatbare gevelbe-

lasting met ontheffing 

Gemeentelijke wegen 48 dB 63 dB 

Doorgaande auto(snel)wegen 

(Provinciale of rijks) 
48 dB 53 dB 

Spoorwegen 55 dB 68 dB 

 

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh 

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden 

door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 zijn van toepassing. De 

aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) bedraagt 2 dB voor de wegen waar de 

snelheid hoger is dan 70 km/uur en met 5 dB voor de overige wegen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband 

met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aan-

scherping van het type keuringseisen. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is al-

leen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), 

afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de ‘gladdere’ wegdekken zoals 

steenmastiekasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s), het dubbellaags zeer open asfaltbeton 

met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 

‘ruwere’ wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en 

elementenverharding.  
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Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als volgt bedraagt: 4 dB voor 

situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB is; 3 dB voor situaties waarin de ge-

luidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is; 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. Bij 

wegen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd. 

3.3 Spoorweglawaai 

Ingevolge de Wet geluidhinder is langs iedere spoorweg een geluidzone aangegeven. Het voor hoofdsporen gel-

dende normenkader voor geluid is materieel vastgelegd in het geluidregister. Dit normenkader is vastgelegd in 

geluidproductieplafonds op de langs de spoorweg gelegen virtuele referentiepunten. Deze plafonds zijn geba-

seerd op eveneens in het geluidregister opgenomen (bron)gegevens. 
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4 Rekenresultaten 

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse van de im-

missiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogten 

boven het maaiveld. In tabel 2 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen. De volledige rekenresultaten 

zijn opgenomen in bijlage 2.  

tabel 2: rekenresultaten Lden (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen) 

Weg Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden Lden* 

Plantaanhout 4,50 46 45 37 47 -- 

A12 4,50 45 42 38 47 45 

Woudlaan 4,50 26 18 10 20 15 

Houtsingel 4,50 28 27 19 30 25 

Albert Schweitzersingel 4,50 28 27 19 29 24 

Florasingel 4,50 29 28 20 30 25 

Spoorlijn Den Haag - Zoetermeer 4,50 40 38 33 42 -- 

* incl. aftrek ex artikel 110 Wgh 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de A12 bedraagt ten hoogste 45 dB Lden (inclusief aftrek). De ge-

luidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Woudlaan bedraagt ten hoogste 15 dB Lden (inclusief aftrek). De 

geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Houtsingel bedraagt ten hoogste 25 dB Lden (inclusief aftrek). 

De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Albert Schweizersingel bedraagt ten hoogste 24 dB Lden (inclu-

sief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Florasingel bedraagt ten hoogste 25 dB Lden (inclusief aftrek). 

De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

Plantaanhout is een 30 km/uur weg. Deze wegen zijn niet gezoneerd. Evenwel is in het kader van goede ruimte-

lijke ordening de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen bepaald. De berekende geluidbelasting 

ten gevolge van de 30 km/uur wegen bedraagt ten hoogste 47 dB Lden (exclusief aftrek). 

 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 49 dB Lden (exclusief aftrek). 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de spoorlijn Den Haag - Zoetermeer bedraagt ten hoogste 42 dB 

Lden (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden.  
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5 Conclusies 

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.  

• De berekende geluidbelastingen van alle afzonderlijke wegen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. 

• Het bouwplan kan gerealiseerd worden zonder extra procedures in het kader van geluid. 
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1. INLEIDING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van 
een verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek ter plaatse van het Plataanhout  te Zoetermeer. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Doelstelling 
De doelstellingen van het onderzoek zijn het bepalen of het terrein, milieuhygiënisch gezien, geschikt is 
voor de voorgenomen bouw en geschikt is voor het toekomstig gebruik als wooncomplex. 
 
Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2015. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van de Protocollen 2001 
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd en 
is tevens erkend door Agentschap NL. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is verricht conform de NEN 5740. Het asbestbodemonderzoek is verricht 
conform de NEN 5707. Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd.  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Synlab Analytics & Services te Rotterdam. Synlab is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina en bijlage 1C van deze 
rapportage, verklaart de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en 
‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Vooronderzoek 

In deze fase zijn, voor zover mogelijk en voor zover relevant, gegevens verzameld over: 
- de huidige situatie 
- de historie 
- de geologie en hydrologie 
 

Hoofdstuk 3 Hypothese 
 

Hoofdstuk 4 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 5 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke monsters, 
en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De analyseresultaten van de 
geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende normen. 
 

Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 7 Conclusies en opmerkingen  
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en opmerkingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 

 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 

 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725 (standaard), in de navolgende paragrafen zijn de 
resultaten weergegeven.  
 
Tabel 2.1: Basisgegevens 

Algemeen  

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer 

Onderzoekslocatie: Plataanhout te Zoetermeer 

Oppervlakte onderzoekslocatie: 2.906 m² 
Kadastrale aanduiding: Gemeente: Zoetermeer, sectie E, perceelnummer 5669 (gedeeltelijk) 

RD-coördinaten: X = 91.807 en Y = 451.101 

Soort onderzoek: Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek 

Voormalig gebruik: Grasveld en moestuin 

Huidig gebruik: Grasveld en moestuin 

Toekomstig gebruik: Wonen 

 
Beschrijving locatie 
De onderzoekslocatie betreft een grasveld en een moestuin. Op de onderzoekslocatie zijn enkele bomen 
aanwezig. Voor zover bekend is nooit gestookt met olie en zijn geen onder- of bovengrondse olietanks 
aanwezig (geweest).  
 
Ten noorden, zuiden en westen van de onderzoekslocatie bevinden zich straten en woningen, ten oosten 
de onderzoekslocatie bevindt zich een fietspad en een park met een basketbalveld en speeltuinen.  
 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie betreft woningen. 
 
Op de naastgelegen percelen zijn geen potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten waargenomen. 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, ophogingen, 
verkleuringen (inclusief olie-water reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of asbestverdachte 
materialen geconstateerd. 
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2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 

 

Informatie historische kaarten 

Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, daarbij 
is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) 
watergangen, opstallen en toegangswegen. 
 
Tabel 2.2: Historische kaarten 

Jaartal Gebruik Bijzonderheden 

1940-1949 Weiland en 
sloten 

De onderzoekslocatie is in gebruik als weiland, over de locatie lopen twee sloten van zuidelijke in 
noordelijke richting. 

1950-1988 Boerderij en 
weiland 

De op de locatie aanwezige sloten zijn gedempt. 

1989-1994 Floriade-
terrein 

De locatie is in gebruik genomen voor de (aanleg van) de 13e wereldtuinbouwtentoonstelling (Floriade 
1992).  

1995-1996 Braakliggend De locatie is braakliggend ter voorbereiding van de aanleg van de woonwijk Rokkeveen.  

1997-2006 Bebouwd Op de locatie is een gebouw aanwezig. Rondom de locatie bevinden zich woningen. 

2007-2009 Bebouwd Het gebouw heeft een uitbouw gekregen in noordelijke richting, tevens is het naastgelegen huidige 
schoolgebouw gerealiseerd. 

2010-2014 Bebouwd De uitbouw is niet meer zichtbaar op de kaart. 

2015-2017 Braakliggend Het gebouw is gesloopt, het terrein ligt braak. De situatie komt overeen met de huidige situatie. 

 

Informatie eigenaar  
De gemeente Zoetermeer geeft aan dat de op de locatie een wooncomplex met parkeerplaatsen wordt 
gerealiseerd. 
 
Informatie gemeente Zoetermeer 
De bodeminformatie van de gemeente Zoetermeer wordt beheerd door de Omgevingsdienst Haaglanden. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Midden-Holland valt de locatie binnen de 
zone 07: Recente uitbreidingen na 1970 à 1990 (hele regio) voor zowel de boven- (0,0 - 0,5 m-mv) als 
ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv). Uit de ontgravingskaart blijkt dat zowel de boven- als de ondergrond voldoen 
aan de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur. De bodemfunctieklasse voor de locatie betreft wonen. 
 
Brandstoftank(s)  
Uit informatie van de bodemloket en topotijdreis is gebleken dat zich op de locatie geen boven- of 
ondergrondse tanks aanwezig zijn (geweest). 
 
Niet Gesprongen Explosieven (NGE)  
De gemeente Zoetermeer heeft niet de beschikking over een eigen signaleringskaart of risicokaart voor 
NGE. Uit de ruimingskaart1 van BeoBOM blijkt dat op en nabij de onderzoekslocatie geen ruimingen bekend 
zijn. Uit de Kaart voor explosieven onderzoek2 van Saricon blijkt dat op en nabij de onderzoekslocatie geen 
onderzoeken zijn uitgevoerd. 
 
Archeologie  
Uit de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3)3 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de onderzoekslocatie zich bevindt in een 
zone met een hoge trefkans op het aantreffen van archeologische vondsten.  
 
In opdracht van de gemeente Zoetermeer is door Archeologie Delft een bureauonderzoek (kenmerk: 
Delftse Archeologische Rapporten 124, d.d. december 2014) uitgevoerd naar de prehistorie en de veertien 
archeologische monumenten in de gemeente Zoetermeer. Op basis van het bureauonderzoek is een 
beleidskaart op gesteld, hieruit blijkt dat de onderzoekslocatie zich binnen een gebied bevindt zonder hoge 
archeologische verwachtingen. 

                                            
1 Bron: http://www.beobom.nl/ruimingskaart/ 
2 Bron: http://www.saricon.nl/arcgis-viewer 
3 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008, Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3), Amersfoort 
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Bodemloket  

Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat op de onderzoekslocatie een onbekende 

bodembedreigende activiteit en twee bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden. De onbekende activiteit 

kan duiden op het gebruik van het terrein voor de Floriade of op de gedempte sloten. 

 

Tabel 2.3: Bodembedreigende activiteiten 
Locatiecode Locatieomschrijving Omschrijving UBI-

code 
UBI-

klasse 
Start Eind 

AA063700015 ROKKEVEEN-WEST ZH063700017 onbekend 999999 0 onbekend onbekend 

 

Tabel 2.4:  Uitgevoerde bodemonderzoeken 
Locatiecode Locatieomschrijving Type Auteur Nummer Datum 

AA063700015 ROKKEVEEN-WEST 
ZH063700017 

Indicatief onderzoek MELDER 630/017 31-05-1992 

AA063701034 Basisschool Tijdelijk Gebouw Verkennend onderzoek NVN 5740 Interprojekt 6100.10.02 05-06-1996 

 

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat de locatie maximaal licht verontreinigd is en niet nader hoeft 
te worden onderzocht. 
 

Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het 
desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, 
niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket vermeld. 
 
Informatie Omgevingsdienst Haaglanden 
De informatie van de Omgevingsdienst Haaglanden komt overeen met de informatie van bodemloket. 
 
Archief VanderHelm Milieubeheer B.V.  
In het archief van VanderHelm Milieubeheer B.V. zijn van de onderzoekslocatie en de directe omgeving 
geen aanvullende relevante gegevens bekend. 
 

 
2.3 GEOLOGIE EN HYDROLOGIE 

 
Tabel 2.5: Bodemopbouw en geohydrologie 

Locatie en ligging: De onderzoekslocatie ligt in de wijk Rokkeveen van Zoetermeer. Het maaiveld in dit 
deel van de polder ligt circa 4,14 meter onder NAP. 
 

Dikte en opbouw deklaag: De deklaag heeft een dikte van 11 meter dik waarvan; een antropologische laag van 
tweeënhalve meter, anderhalf meter zandige klei, een halve meter klei, een meter 
zandige klei, anderhalf meter klei, een halve meter veen, een halve meter klei, twee 
meter veen en een meter fijn zand.  
 

Horizontale (freatische) 
grondwaterstroming: 

De stromingsrichting is globaal westelijk. 
 

Stromingsrichting diepe grondwater 
(eerste watervoerend pakket): 
  

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is noordwestelijk 

Verticale grondwaterstroming: Kwel 
 

Milieu- of grondwaterbeschermings- 
gebied: 

Nee 
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3. HYPOTHESE 

 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 
 
- ter plaatse van de gedempte watergangen vormt de kwaliteit van de grond een aandachtspunt 

vanwege de onbekende samenstelling van het dempingmateriaal; 
 

- de grond ter plaatse van het voormalige gebouw is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen 
met zware metalen, PAK (10 VROM) en asbest; 
 

- de bodem (grond en grondwater) van het overige terrein is onverdacht op het voorkomen van 
verontreinigingen. 

 
Op basis van bovenstaande hypotheses is besloten het verkennend milieukundig bodemonderzoek te 
verrichten conform strategie VED-HE-NL (onderzoekstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige 
locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming) van de NEN 
5740, het milieukundig asbestbodemonderzoek wordt verricht conform tabel 7 van de NEN 5707. De 
grondmonsters zijn geanalyseerd op 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel en zink), PAK, PCB's en minerale olie (standaardpakket grond). De grondwatermonsters 
zijn geanalyseerd op 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink), aromatische verbindingen, chloorkoolwaterstoffen en minerale olie (standaardpakket grondwater). 
De grondmonsters van het verkennend asbestbodemonderzoek worden kwantitatief geanalyseerd op 
asbest. 
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4. VELDONDERZOEK 

 

4.1 AANPAK EN UITVOERING 

 
Het veldwerk (verrichten van de boringen, het graven van proefgaten en het plaatsen van de peilbuis) is 
uitgevoerd op 23 augustus 2018 door de heer R. van den Bos van VanderHelm Milieubeheer B.V. De 
watermonstername heeft op 30 augustus 2018 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer R. van 
Charante van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 
4.1. De locaties van de verrichte boringen, gegraven proefgaten en de geplaatste peilbuis zijn weergegeven 
op de situatieschets in bijlage 6. 
 
Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Locatie en oppervlakte Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer/ 
proefgatnummer 

Protocol en 
strategie 

Plataanhout (circa 2.906 m2) 
 

9 proefgaten met boring tot 1,0 m-mv en 
 
4 proefgaten met boringen tot 2,0 m-mv en 
 
1 boring met peilbuis 
 

06 t/m 14 
 
02 t/m 05 
 
01  
 

NEN 5740; 
VED-HE-NL 
(Tabel 9.1) 
 
NEN 5707 
(Tabel 7) 
 

 
 
4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 

 
De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de 
boorbeschrijvingen in bijlage 1A weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje. In tabel 4.2 is een 
samenvattend overzicht van de resultaten van de waarnemingen tijdens het veldwerk opgenomen. 
 
Tabel 4.2: Samenvattend overzicht waarnemingen tijdens het veldwerk 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

02 2,00 1,30 - 1,50 Klei zwak slibhoudend 

 1,90 - 1,91  doek 

05 2,00 1,00 - 1,50 Klei zwak slibhoudend 

 
Voorafgaand aan de bemonstering van het opgegraven materiaal is dit materiaal uitgezeefd over een zeef 
met mazen van minimaal 20 mm. Het materiaal met een diameter groter dan 20 mm is beoordeeld op het 
voorkomen van mogelijk asbesthoudend (plaat)materiaal, conform paragrafen 6.5 en 6.6 van de BRL SIKB 
2000, protocol 2018. Het monsternemingsplan en –formulier en de proefsleufformulieren worden in bijlage 
1D weergegeven. 
 
Tijdens de maaiveld inspectie en de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld en in het opgeboorde 
bodemmateriaal geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De in de ondergrond aangetroffen 
slibresten duiden op de aanwezigheid van een gedempte sloot. 
 
Tijdens de grondwatermonstername op 30 augustus 2018 zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 4.3: Overzicht metingen tijdens monstername  

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01-1-1 2,00 - 3,00 1,80 6,2 1.870 9,17 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

 

5.1 TOETSINGSCRITERIA 

 
Ter toetsing van de hypotheses zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij Synlab Analytics & Services 
B.V. aangeleverd. In paragraaf 5.2 is te zien welke (meng)monsters zijn geanalyseerd.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst met behulp van de huidige 
versie van BoToVa aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 20 
december 2007) en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". In de tabellen 5.1 en 5.2 worden de 
resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 4. De 
originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijlage 3. In bijlage 2 worden de 
verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Niet verontreinigd: concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde.  

Bodemindex ≤ 0,00; 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan of gelijk 

aan de tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond/streef- en interventiewaarde). Bodemindex > 0,00 en ≤ 0,50; 

Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde. Bodemindex > 0,50 en ≤ 1,00; 

Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. Bodemindex > 1,00. 
 
Asbestonderzoek bodem 
Voor asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (de gewogen 
asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentratie) 
(Bron: Circulaire bodemsanering, d.d. 1 juli 2013 tabel 1. en bijlage 3). De analyseresultaten worden 
weergegeven in tabel 5.3. 
 
Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
Bij een indicatieve toetsing aan het Bbk, worden de analyseresultaten van het NEN 5740 onderzoek 
getoetst aan de normen zoals deze in het Bbk zijn vermeld (zie bijlage). Voor een definitieve beoordeling 
van de (vrijgekomen) bouwstof dient een partijkeuring conform AP04 te worden uitgevoerd. De 
toetsingsresultaten worden weergegeven in tabel 5.1. 
 
CROW Publicatie 400 
De veiligheidsklasse in de CROW Publicatie ‘Werken in of met verontreinigde bodem’ wordt bepaald op 
grond van de humane ernstig risicowaarden (SRCarbo). De SRCarbo gaat uit van standaardbodem, bij de 
toetsing aan de CROW 400 dient te worden uitgegaan van de berekende toetswaarde conform de BoToVa 
-systematiek. De CROW 400 gaat uit van drie veiligheidsklasse (Oranje, Rood en Zwart), waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtig en niet vluchtig. Indien de concentratie van de te toetsen 
parameter lager dan 75% van de SRC is, is geen veiligheidsklasse van toepassing. Indien grond volgens 
het Besluit Bodemkwaliteit voldoet aan klasse Wonen of Altijd Toepasbaar is, mag worden aangenomen 
dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is. Binnen de veiligheidsklasse ‘Oranje’ blijven de niet-
vluchtige stoffen onder SRCarbo en blijven de vluchtige stoffen onder de Interventiewaarde, maar boven de 
Tussenwaarde. De klassen ‘Rood’ en ‘Zwart’ kenmerken zich door een overschrijding van de SRC voor 
niet vluchtige stoffen een overschrijding van de interventiewaarde voor vluchtige stoffen. Tevens wordt 
gekeken naar de specifieke stofeigenschappen (waaronder carcinogeen en mutageen), welke van invloed 
zijn op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Verder is de mate van ventilatie een bepalende 
factor voor de vluchtige stoffen. De toetsingsresultaten worden weergegeven in tabel 5.1. 
 
 
  



   

 
Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek aan het Plataanhout te Zoetermeer 
Projectcode: 20181004   12 
 
   

5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

Tabel 5.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters 

Analyse 
monster 

Deelmonsters Reden  
analyse 

Analysepakket Toetsingsresultaat Toetsing Besluit 
bodemkwaliteit 

Veiligheids-
klasse 
CROW 400 

>AW >T >I 

M01 04 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

ONV Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

geen 

M02 02 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

ONV Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

geen 

M03 02 (1,30 - 1,50) 
05 (1,00 - 1,50) 

SB1 Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

geen 

 
Toelichting tabel 

Reden:   Toetsingsresultaat: 
ONV Onverdacht/willekeurig 1 Zwak * parameter [afkorting] (bodemindex) 
SB Slib   > AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
    > T overschrijdt de tussenwaarde 
    > I overschrijdt de interventiewaarde 

 
 
Tabel 5.2 Overzicht toetsingsresultaten van het geanalyseerde grondwatermonster 
Analyse Filterdiepte Reden Analysepakket Toetsingsresultaat* 

monster (m -mv)   >S >T >I 

01-1-1 2,00 - 3,00 ONV Standaardpakket Barium  (0,24) - - 

 
Toelichting tabel 

Reden:  Toetsingsresultaat: 
ONV Onverdacht/willekeurig   * parameter [afkorting]  (bodemindex) 
    > S overschrijdt de streefwaarde 
    > T overschrijdt de tussenwaarde 
    > I overschrijdt de interventiewaarde 

 
Tabel 5.3: Overzicht van de kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonsters 

Monster Proefgat- 
nummers 

Traject 
(cm-mv) 

Gewogen  
concentratie 

(fractie > 20 mm (A)) 
mg/kg d.s. 

Gewogen 
concentratie  

(fractie < 20 mm (B)) 
mg/kg d.s. 

Bepalings-
grens* 

mg/kg d.s. 

Totale gewogen  
concentratie 

 (A + B) 
mg/kg d.s. 

MM1 04, 05, 10, 11 0 - 50 Niet aangetroffen 1,0441 n.v.t. 1,0441 

MM2 03, 09, 12, 13 0 - 50 Niet aangetroffen <2  1,2 1,2 

MM3 02, 06, 07, 08, 14 0 - 50 Niet aangetroffen <2  0,97 0,97 

* Indien analytisch geen asbest is aangetoond, is, conform de NEN 5707, de bepalingsgrens vermeld. 
Rood  Overschrijding interventiewaarde. 
Blauw Niet-hechtgebonden asbest. 
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6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Onderstaand wordt een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten: 
 
De grondmengmonsters M01 en M02, van de zintuiglijk onverdachte bovengrond, voldoen aan de 
achtergrondwaarde. De grond is getoetst aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit en is indicatief 
Altijd Toepasbaar. De gemeten concentraties overschrijden niet (75% van) de SRC waarde van de CROW 
400, voor werkzaamheden in de grond is indicatief geen veiligheidsklasse van toepassing. 
 
Het grondmengmonster M03, van de zwak slibhoudende ondergrond, voldoet aan de achtergrondwaarde. 
De grond is getoetst aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit en is indicatief Altijd Toepasbaar. De 
gemeten concentraties overschrijden niet (75% van) de SRC waarde van de CROW 400, voor 
werkzaamheden in de grond is indicatief geen veiligheidsklasse van toepassing. 
 
In het grondwatermonster 01-1-1 overschrijdt de concentratie barium de streefwaarde. De overige 
geanalyseerde parameters voldoen aan de streefwaarde. 
 
In het grondmengmonster MM1 van de bovengrond ter plaatse van de proefgaten 04, 05, 10 en 11, is een 
concentratie van 1,0441 mg/kg d.s. niet-hechtgebonden asbest (board) aangetroffen. De totaal gewogen 
asbestconcentratie overschrijdt niet de interventiewaarde of het criterium voor nader 
asbestbodemonderzoek.  
 
In de grondmengmonsters MM2 en MM3 overschrijdt de asbestconcentratie niet de detectielimiet. De totaal 
gewogen asbestconcentraties overschrijdt niet de interventiewaarde of het criterium voor nader 
asbestbodemonderzoek. 
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7. CONCLUSIES EN OPMERKINGEN 

 
Op de locatie aan het Plataanhout  te Zoetermeer is door VanderHelm Milieubeheer B.V., in opdracht van 
de gemeente Zoetermeer, een verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd conform de 
NEN 5740 en NEN 5707. 
 
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
De doelstellingen van het onderzoek zijn het bepalen of het terrein, milieuhygiënisch gezien, geschikt is 
voor de voorgenomen bouw en geschikt is voor het toekomstig gebruik als wooncomplex. 
  
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat er, milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen aanwezig zijn voor de 
voorgenomen bouw van een wooncomplex; 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- in de grond ter plaatse van MM1 1,0441 mg/kg d.s. niet-hechtgebonden asbest (board) is 

aangetroffen. De totaal gewogen asbestconcentratie overschrijdt niet de interventiewaarde of het 
criterium voor nader asbestbodemonderzoek; 

 
- de boven- en ondergrond niet verontreinigd is met de geanalyseerde parameters uit het 

standaardpakket; 
 
- het grondwater licht verontreinigd is met barium; 
 
- de grond conform het Besluit bodemkwaliteit indicatief Altijd Toepasbaar is; 
 
- voor de werkzaamheden in de grond, conform de normen van de CROW 400 geen 

veiligheidsklasse van toepassing is. De daadwerkelijke veiligheidsklasse dient ten alle tijden door 
een veiligheidskundige te worden bepaald; 

 
- ingevolge de Wet Bodembescherming nader bodemonderzoek en/of het nemen van sanerende 

maatregelen niet noodzakelijk is. 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
De hergebruikmogelijkheden van eventueel aan en af te voeren grond en/of bouwstof dient in overleg met 
het bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit (partijkeuring) te worden bepaald. De 
hergebruikmogelijkheden van de grond zijn in onderhavig onderzoek niet bepaald. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(Omgevingsdienst Haaglanden) ligt. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Dhr. Ing. M. Hillenga 
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BIJLAGE 1A: BOORPROFIELEN 
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Boorprofielen

Boring: 01

Datum: 23-8-2018

Boormeester: R. van den Bos
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Boring: 05
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BIJLAGE 1B: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 

 

Overzicht onderzoekslocatie 

  
Foto 1: Onderzoekslocatie in zuidelijke richting 

 
Foto 2: Onderzoekslocatie in westelijke richting 

 

Proefgaten 

 
Foto 3: Proefgat 04 Foto 4: Proefgat 05 

 

 
Foto 5: Proefgat 10 Foto 6: Proefgat 11 
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BIJLAGE 1C: VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER 
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BIJLAGE 1D: FORMULIEREN ASBESTONDERZOEK 
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BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten.  

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht afbreekbaar) 
zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van bestrijdingsmiddelen 

of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN ANALYSES 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond
Uw projectnummer : 20181004
SYNLAB rapportnummer : 12857579, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MV9P4Y31

Rotterdam, 29-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181004. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 M01 04 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 09 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02 M02 08 (0-50) 06 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) M03 M03 05 (100-150) 02 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 90.6  85.3  72.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  3.9  0.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.0  22  22      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  26  27      

cadmium mg/kgds S 0.21  0.29  0.26      

kobalt mg/kgds S 3.8  6.4  7.9      

koper mg/kgds S 5.6  11  9.8      

kwik mg/kgds S <0.05  0.07  <0.05      

lood mg/kgds S 10  24  16      

molybdeen mg/kgds S <0.5  0.52  0.75      

nikkel mg/kgds S 9.8  16  21      

zink mg/kgds S 53  64  59      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 0.204 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 M01 04 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 09 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02 M02 08 (0-50) 06 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) M03 M03 05 (100-150) 02 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  7  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7319712 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
001 Y7319647 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7319634 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
001 Y7230810 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
002 Y7319724 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
002 Y7319885 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
002 Y7319655 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
002 Y7319883 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
003 Y7230818 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
003 Y7319985 23-08-2018 23-08-2018 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M02M02 08 (0-50) 06 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
A. Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : MH, Plataanhout te Zoetermeer, grondwater
Uw projectnummer : 20181004
SYNLAB rapportnummer : 12861551, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 5TFLAESG

Rotterdam, 03-09-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181004. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 190          

cadmium µg/l S 0.37          

kobalt µg/l S 8.6          

koper µg/l S 6.5          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.1          

molybdeen µg/l S 4.8          

nikkel µg/l S 14          

zink µg/l S 24          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 1

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1777322 30-08-2018 30-08-2018 ALC204  
001 G6534949 30-08-2018 30-08-2018 ALC236  
001 G6534978 30-08-2018 30-08-2018 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
Alex Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : MH, Plataanhout te Zoetermeer, asbestverdacht
Uw projectnummer : 20181004
SYNLAB rapportnummer : 12857581, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : G8HP132Q

Rotterdam, 30-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181004. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM1-MM1 proefgat 04, 05, 10, 11

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM2-MM2 proefgat 12, 13, 09, 03

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM3-MM3 proefgat 06, 07, 08, 02, 14

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.74  13.96  12.93      

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.74  13.96  12.93      

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee      

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11378  12742  11110      

droge stof gew.-%  89.3  91.3  85.9      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S 1.0  <2  <2      

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 0.7  <2  <2      

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 1.4  <2  <2      

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  1.0  <2  <2      

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.54  1.2  0.97      

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 1.0441  <2  <2      

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S 1.0441  <2  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1706168 23-08-2018 23-08-2018 ALC291  
002 E1706166 23-08-2018 23-08-2018 ALC291  
003 E1706167 23-08-2018 23-08-2018 ALC291  
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BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
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BIJLAGE 4A: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
GROND(WATER)MONSTERS 
 
Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De berekening 
van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte en het 
lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde achtergrond/streef- 
en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de tussenwaarde. De 
tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de huidige versie van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) 
van de Rijksoverheid.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De 

waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan aan 
de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid van 
kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het algemeen 
zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder geen en 
waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou kunnen 
voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte termijn 
gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek 

en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) 
de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een 
saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen.  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-08-2018 - 11:55) 

 
Projectcode 20181004 20181004 
Projectnaam MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond 
Monsteromschrijving M01 M02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 90.6 90.6   85.3 85.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3   3.9 3.9   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.0 7.0   22 22   

          

METALEN 
barium+ mg/kg <20 33.4 --  26 28.8 --  
cadmium mg/kg 0.21 0.331 <=AW-0.02 0.29 0.358 <=AW -0.02 
kobalt mg/kg 3.8 8.64 <=AW-0.04 6.4 7.06 <=AW -0.05 
koper mg/kg 5.6 9.8 <=AW-0.20 11 13 <=AW -0.18 
kwik mg/kg <0.050.0464<=AW0.00 0.07 0.0751<=AW 0.00 
lood mg/kg 10 14.3 <=AW-0.07 24 26.9 <=AW -0.05 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 9.8 20.2 <=AW-0.23 16 17.5 <=AW -0.27 
zink mg/kg 53 99.7 <=AW-0.07 64 73.5 <=AW -0.11 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  
fenantreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
antraceen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  0.05 0.05 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
chryseen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.073 0.073 <=AW-0.04 0.204 0.204 <=AW -0.03 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 <=AW - 4.9 12.6 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2 -- - 7 17.9 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 <=AW-0.03 <20 35.9 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12857579-001 M01 M01 04 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 09 (0-50)
12857579-002 M02 M02 08 (0-50) 06 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-08-2018 - 11:55) 

 
Projectcode 20181004 
Projectnaam MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond 
Monsteromschrijving M03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 72.8 72.8   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 27 29.9 --  
cadmium mg/kg 0.26 0.342<=AW-0.02 
kobalt mg/kg 7.9 8.71 <=AW-0.04 
koper mg/kg 9.8 12 <=AW-0.19 
kwik mg/kg <0.050.038<=AW0.00 
lood mg/kg 16 18.4 <=AW-0.07 
molybdeen mg/kg 0.75 0.75 <=AW0.00 
nikkel mg/kg 21 23 <=AW-0.19 
zink mg/kg 59 69.4 <=AW-0.12 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  
fenantreen mg/kg <0.010.007 -  
antraceen mg/kg <0.010.007 -  
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -  
chryseen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 <=AW-0.04 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12857579-003 M03 M03 05 (100-150) 02 (130-150)
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld 
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor 
landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-08-2018 - 11:55) 

 
Projectcode 20181004 20181004 
Projectnaam MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond 
Monsteromschrijving M01 M02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 90.6 90.6   85.3 85.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3   3.9 3.9   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.0 7.0   22 22   

          

METALEN 
barium+ mg/kg <20 33.4 --  26 28.8 --  
cadmium mg/kg 0.21 0.331 <=AW-0.02 0.29 0.358 <=AW -0.02 
kobalt mg/kg 3.8 8.64 <=AW-0.04 6.4 7.06 <=AW -0.05 
koper mg/kg 5.6 9.8 <=AW-0.20 11 13 <=AW -0.18 
kwik mg/kg <0.050.0464<=AW0.00 0.07 0.0751<=AW 0.00 
lood mg/kg 10 14.3 <=AW-0.07 24 26.9 <=AW -0.05 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 9.8 20.2 <=AW-0.23 16 17.5 <=AW -0.27 
zink mg/kg 53 99.7 <=AW-0.07 64 73.5 <=AW -0.11 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  
fenantreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
antraceen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  0.05 0.05 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
chryseen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.073 0.073 <=AW-0.04 0.204 0.204 <=AW -0.03 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.04 -  <1 1.79 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 <=AW - 4.9 12.6 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2 -- - 7 17.9 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2 -- - <5 8.97 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 <=AW-0.03 <20 35.9 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12857579-001 M01 M01 04 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 09 (0-50)
12857579-002 M02 M02 08 (0-50) 06 (0-50) 02 (0-50) 14 (0-50)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-08-2018 - 11:55) 

 
Projectcode 20181004 
Projectnaam MH, Plataanhout te Zoetermeer, grond 
Monsteromschrijving M03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 72.8 72.8   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 27 29.9 --  
cadmium mg/kg 0.26 0.342<=AW-0.02 
kobalt mg/kg 7.9 8.71 <=AW-0.04 
koper mg/kg 9.8 12 <=AW-0.19 
kwik mg/kg <0.050.038<=AW0.00 
lood mg/kg 16 18.4 <=AW-0.07 
molybdeen mg/kg 0.75 0.75 <=AW0.00 
nikkel mg/kg 21 23 <=AW-0.19 
zink mg/kg 59 69.4 <=AW-0.12 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  
fenantreen mg/kg <0.010.007 -  
antraceen mg/kg <0.010.007 -  
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -  
chryseen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 <=AW-0.04 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12857579-003 M03 M03 05 (100-150) 02 (130-150)
 

  



   

Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek aan de Plataanhout te Zoetermeer 
Projectcode: 20181004   Bijlage 
  
   

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



   

Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek aan de Plataanhout te Zoetermeer 
Projectcode: 20181004   Bijlage 
  
   

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van 
grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 03-09-2018 - 10:48) 

 
Projectcode 20181004 
Projectnaam MH, Plataanhout te Zoetermeer, grondwater 
Monsteromschrijving 01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 190 190 >S 0.24 
cadmium ug/l 0.37 0.37 <=S - 
kobalt ug/l 8.6 8.6 <=S - 
koper ug/l 6.5 6.5 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l 4.1 4.1 <=S - 
molybdeen ug/l 4.8 4.8 <=S - 
nikkel ug/l 14 14 <=S - 
zink ug/l 24 24 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12861551-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12861551-001 01-1-1 1 
 

  



   

Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek aan de Plataanhout te Zoetermeer 
Projectcode: 20181004   Bijlage 
  
   

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   

  



   

Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek aan de Plataanhout te Zoetermeer 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
 ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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BIJLAGE 5: LOKALE SITUATIEKAART 
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BIJLAGE 6: SITUATIESCHETS TERREIN 
 



vb

vb

vb

vbet

et

et

vb

bk

bk
r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

Plataanhout

68

74

70

82

86

46

53

84

42

76

72

80

48

66

50

78

64

44

40

25-29

88

Plata
anhou

t

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

(2 m-mv)

(2 m-mv)

(2 m-mv)

(2 m-mv)

Gedempte watergang (1949)

Gedempte watergang (1949)Vml. 
bebo

uwing

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

(1 m-mv)

14

(1 m-mv)

bijlage: situatieschets terrein

Aan de weergegeven maten en afstanden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.

Afstanden in meters

Hoogten in meters tov NAP

Legenda

Peilbuis

Proefgat

VANDERHELM MILIEUBEHEER B.V.

F  010-249 24 70

T  010-249 24 60

2652 XA Berkel en Rodenrijs

Nobelsingel 2

Schaal:    1:

Formaat:

Datum uitvoering:

Tek.nr.:

E  info@vdhelm.nl

 I   www.vdhelm.nl

Project:

Projectcode:

Getekend:

Projectleider:

Veldwerker:

Omschrijving:

asfaltboren & sonderen, water & bodemonderzoek, begeleiding, asbestonderzoek & saneren, landmeten & maatvoering, ecologie

Verkenend (asbest)bodemonderzoek

Plataanhout te Zoetermeer

20181004

MH

AR

RvdB

A3

400

01

Aug. 2018

0m 40m
1:400



Kinderdagverblijf Plataanhout 52 te 
Zoetermeer

Geluid in de omgeving

  

Rapportnummer S 1998-1-RA-003 d.d. 21 maart 2019



o p d r a c h t g e v e r W oon c o rp or at i e  D e  G oe d e  W on i n g
r a p p o r t n u m m e r S  19 98 - 1- RA - 00 3
d a t u m 2 1 m aart  20 19
r e f e r e n t i e G G/ W M/ / S  1 99 8- 1 - RA- 0 03
v e r a n t w o o r d e l i j k e i r .  G . W .  G u i c h e l a a r
o p s t e l l e r i n g .  W .  M e n n e s

+ 3 1  8 5  8 2 2 8 7 4 0

w . m e n n e s @ p e u t z . n l

Kinderdagverblijf Plataanhout 52 te 
Zoetermeer

Geluid in de omgeving

  

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

S 1998-1-RA-003  2

  



I n h o u d s o p g a v e

1 I n l e i d i n g 4

2 G r e n s w a a r d e n  e n  w e t t e l i j k e  a s p e c t e n 5

3 U i t g a n g s p u n t e n 7

4 B e r e k e n i n g e n  e n  a a n b e v e l i n g e n 8

4 . 1 S i t u a t i e  z o n d e r  m a a t r e g e l e n 8

4 . 2 M a a t r e g e l e n  s c h e r m  k o r t e  e n  l a n g e  z i j d e 9

4 . 3 M a a t r e g e l e n  a a n  h e t  w o o n g e b o u w 1 0

4 . 3 . 1 D o v e  g e v e l 1 0

4 . 3 . 2 V o o r h a n g s c h e r m 1 0

5 C o n c l u s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n 1 2

S 1998-1-RA-003  3

  



1 I n l e i d i n g

Wooncorporatie "De Goede Woning" is voornemens een nieuw woongebouw te realiseren,
gelegen aan de Plataanhout 52 te Zoetermeer. Het woongebouw is geprojecteerd op korte
afstand  van  het  bestaande  kinderdagverblijf  (hierna:  KDV).  In  figuur  1.1 is  de  situatie
weergegeven. 

Het  vigerende  bestemmingsplan  "Rokkeveen"  staat  de  voorgenomen  geluidgevoelige
functie (woonfunctie) niet toe. Teneinde de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te
maken  kan  een  omgevingsvergunning  voor  het  afwijken  van  het  vigerende
bestemmingsplan  worden  aangevraagd  of  kan  een  nieuw  bestemmingplan  worden
opgesteld. In dat kader dient nagegaan te worden of met de optredende geluidniveaus ten
gevolge van het naastgelegen KDV sprake is van een goede ruimtelijk ordening. 

Derhalve is in opdracht van wooncorporatie "De Goede Woning" een akoestisch onderzoek
verricht  naar  de  geluidbelasting  op  het  geprojecteerde  woongebouw  De  Plataan  ten
gevolge van het naastgelegen KDV. Het betreft geluidniveaus ten gevolge van stemgeluid
van  spelende  kinderen  en  de  aanwezige  technische  installaties.  In  voorliggend  rapport
worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en beoordeeld aan de grenswaarden
uit het Activiteitenbesluit en aan planologische toetswaarden.

f1.1 Situatie

Op  24  september  2018  heeft  de  gemeente  Zoetermeer  een  reactie  op  ons  rapport  van
26 februari 2018 rapport gegeven. Na divers overleg heeft de gemeente op 14 februari 2019
nogmaals een reactie gegeven, die reactie is in voorliggend rapport verwerkt.
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2 G r e n s w a a r d e n  e n  w e t t e l i j k e  a s p e c t e n

Ook na de realisatie van het woongebouw zal er sprake moeten zijn van een goed woon- en
leefklimaat in het plangebied. In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering is hiervoor
een voorbeeld van een afwegingskader gegeven, zoals hieronder samengevat.
1. Indien  de  richtafstand  niet  wordt  overschreden  kan  verdere  toetsing  in  beginsel

achterwege blijven en is buitenplanse inpassing mogelijk. 
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de

volgende geluidbelastingen:

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Maximaal geluidniveau (piekgeluiden)

Rustige woonwijk 45 dB(A) 65 dB(A)

Gemengd gebied 50 dB(A) 70 dB(A)

Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk. 

3. Indien stap 2 niet toereikend is, dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de
volgende geluidbelastingen:

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Maximaal geluidniveau (piekgeluiden)

Rustige woonwijk 50 dB(A) 70 dB(A)

Gemengd gebied 55 dB(A) 70 dB(A)

Indien voldaan wordt,  is  buitenplanse inpassing mogelijk  met dien verstande dat het
bevoegd  gezag  moet  motiveren  waarom  het  deze  geluidbelasting  in  de  concrete
situatie acceptabel acht. 

4. Bij  een hogere  geluidbelasting dan aangegeven  in  stap  3  zal  buitenplanse  inpassing
doorgaans niet mogelijk zijn. 

In  de  VNG-publicatie  is  per  bedrijfscategorie  een  richtafstand  aangegeven  voor  de  te
hanteren afstand tussen het betreffende bedrijf en nieuwe woningen. Voor "Kinderopvang"
is de richtafstand 30 m. De afstand tussen het woongebouw en het KDV varieert van 7 tot
17 m. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand. 

Deze  richtafstanden  gaan  uit  van  een  toelaatbare  geluidbelasting  van  45  dB(A)-
etmaalwaarde  voor  het  omgevingstype  rustige  woonwijk.  Voor  het  omgevingstype
gemengd gebied geldt een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

De omgeving dient volgens de gemeente Zoetermeer gekarakteriseerd te worden als rustige
woonwijk waar conform stap 3 een geluidbelasting van 50 dB(A) gemotiveerd toelaatbaar is,
daarbij is het geluidniveau in de woning een essentieel afwegingskader. 

De  volgende  stap  is  om  de  werkelijke  geluidimmissie  van  het  KDV  ter  plaatse  van  het
woongebouw te bepalen. 
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Het KDV dient ook na realisatie van het woongebouw te blijven voldoen aan de geluideisen
uit  het  Activiteitenbesluit.  In  het  kader  van  het  Activiteitenbesluit  wordt  menselijk
stemgeluid op onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang,
niet beschouwd. 

Voor  nieuwe  situaties  moet  in  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  wel  een
akoestische  afweging  gemaakt  worden.  Hoewel  in  voorliggend  geval  toetsing  van
stemgeluid expliciet is uitgesloten in het Activiteitenbesluit, kan bij de beoordeling worden
aangesloten bij de standaardgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit.  Er  dient dan wel  te
worden gemotiveerd waarom de 45 dB(A) voor het omgevingstype rustige woonwijk uit de
VNG-publicatie niet haalbaar is en dat de geluidbelasting niet hoger is dan 50 dB(A), welke
volgens de VNG-publicatie mogelijk is. 

In het Activiteitenbesluit zijn onder meer de volgende relevante voorschriften voor geluid
opgenomen.

Omdat hier sprake is van een activiteit die thuishoort in een woonwijk kunnen ook hogere
waarden ten gevolge van menselijk stemgeluid in het kader van “goede ruimtelijk ordening”
toelaatbaar zijn, één en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

S 1998-1-RA-003  6

  



3 U i t g a n g s p u n t e n

In  het  KDV worden  zowel  kinderen  van 0-4  jaar  opgevangen als  kinderen van 4-12  jaar.
Uitgegaan is van een situatie waarin alle aanwezige kinderen buiten spelen. Dit betekent dat
maximaal  50 kinderen van  0-4 jaar  tegelijk  buiten spelen van 09:30 tot 11:15 uur en van
15:00 tot 17:00 uur. Uitgegaan is van een situatie waarin de helft van de kinderen spelen op
het terras op het dak van het gebouw en de andere helft op het plein. 

Tijdens de BSO zijn maximaal 40 kinderen van 4-12 jaar tegelijk aanwezig, hiervan speelt de
helft in de openbaar toegankelijke speeltuin naast het KDV en de andere helft op het plein
van 15:00 tot 17:00 uur.  De kinderen die  spelen buiten het  terrein van het  KDV zijn niet
beschouwd in het onderzoek. 

Het bronvermogen per kind van 4-12 jaar bedraagt gemiddeld 84 dB(A). Dit is gebaseerd op
de  veel  toegepaste  Duitse  norm  VDI  3770:2012  'Emissionskennwerte  technischer
Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen'. Hierbij is ervan uitgegaan dat de kinderen de helft
van de tijd praten. Het bronvermogen van een kind jonger dan 4 jaar bedraagt gemiddeld
77  dB(A)  en  is  eveneens  gebaseerd  op  VDI  3770:2012.  Dit  komt  ook  overeen  met
ervaringsgegevens van Peutz. Het maximale geluidniveau voor alle kinderen bedraagt 108
dB(A), (eveneens volgens VDI 3770:2012). 

Tijdens schoolvakanties zijn gedurende de hele dag 4 -12 jarigen aanwezig en spelen zij vier
uur  buiten  in  plaats  van  twee  uur.  Vanwege  de  langere  speeltijd  zal  het  menselijke
stemgeluid minder intensief zijn. Uitgangspunt bij langere speeltijd is dat de kinderen een
kwart van de tijd praten. Hierdoor zal tijdens schoolvakanties het niveau vergelijkbaar zijn
met het niveau buiten de schoolvakanties. Dit is een bovengrens, in de praktijk zullen ook
veel kinderen weg zijn tijdens de schoolvakanties. Tevens is door het KDV aangegeven dat
tijdens de schoolvakanties veel  excursies  georganiseerd worden en er  dus geen kinderen
aanwezig zijn.

Voor de technische installaties op het dak is ervan uitgegaan dat de LBK een bronvermogen
heeft van 75 dB(A), dit is een inschatting op basis van een bezoek aan het KDV en ervaring.
Tevens is ervan uitgegaan dat de koelmachine geen relevante bijdrage levert, dit is ook een
inschatting op basis van het bezoek aan het KDV. Voor de LBK is er tevens van uitgegaan dat
deze in de avond- en nachtperiode slechts de helft van de tijd aan staat. 

Het halen en brengen van de kinderen is niet relevant voor de nieuwe woningen, omdat de
transportbewegingen achter de huidige reeds bestaande woningen plaatsvinden. 

In bijlage 1 zijn alle relevante invoergegeven opgenomen. 
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4 B e r e k e n i n g e n  e n  a a n b e v e l i n g e n

4.1 S i t u a t i e  z o n d e r  m a a t r e g e l e n

Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten is een rekenmodel opgesteld en
is de geluidbelasting op het woongebouw berekend. 

Het woongebouw zal bestaan uit twee woonlagen, op diverse punten op de gevel van het
gebouw zijn  rekenpunten gelegd op 1,5  m en 4,5  m hoogte boven plaatselijk  maaiveld.
Tevens is als referentie een rekenpunt gesitueerd op het woongebouw aan de noordzijde
van het KDV, hier zijn rekenpunten gelegd op 2, 5, 8, 11 en 14 m hoogte. 

De berekeningen  zijn  uitgevoerd conform de  methode  II  van de  "Handleiding meten  en
rekenen industrielawaai" (HMRI) van maart 1999. 

In tabel  4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT)  ten gevolge
van alleen de installaties, de gehele inrichting en de maximale geluidniveaus (L Amax) gegeven.
Hierin is tevens de LBK apart beschouwd.

t4.1 Rekenresultaten zonder   geluidreducerende maatregelen

Toetspunt 

(zie pagina 1.10, 

bijlage 1)

Hoogte in m LAr,LT in dB(A) alleen

technische installaties

dag / avond /nacht-waarde

LAr,LT in dB(A)

totaal

alleen in dagperiode

LAmax in dB(A)

alleen in dagperiode

Nieuwe woningen 001_A 1,5 30 / 27 / 27 52 76

001_B 4,5 33 / 30 / 30 54 76

002_A 1,5 31 / 28 / 28 53 76

002_B 4,5 33 / 30 / 30 55 76

003_A 1,5 30 / 27 / 27 54 77

003_B 4,5 33 / 30 / 30 55 76

004_A 1,5 29 / 26 / 26 51 76

004_B 4,5 32 / 29 / 29 53 76

004a_A 1,5 29 / 26 / 26 55 79

004a_B 4,5 32 / 29 / 29 56 79

005_A 1,5 29 / 26 / 26 58 81

005_B 4,5 33 / 30 / 30 58 81

005a_A 1,5 28 / 25 / 25 59 80

005a_B 4,5 33 / 30 / 30 59 79

006_A 1,5 26 / 23 / 23 57 76

006_B 4,5 30 / 27 / 27 57 76

006a_A 1,5 26 / 23 / 23 52 73

006a_B 4,5 30 / 27 / 27 53 73
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Toetspunt 

(zie pagina 1.10, 

bijlage 1)

Hoogte in m LAr,LT in dB(A) alleen

technische installaties

dag / avond /nacht-waarde

LAr,LT in dB(A)

totaal

alleen in dagperiode

LAmax in dB(A)

alleen in dagperiode

Bestaande woningen 100_A 2 27 / 24 / 24 49 70

100_B 5 31 / 28 / 28 50 70

100_C 8 33 / 30 / 30 51 69

100_D 11 34 / 31 / 31 51 69

100_E 14 33 / 30 / 30 51 69

Volgens tabel  4.1 bedraagt het hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)  ten
gevolge van de LBK op het nieuwe woongebouw 30 dB(A) in de maatgevende nachtperiode.
Het  hoogste  langtijdgemiddelde  beoordelingsniveau  (LAr,LT)  ten  gevolge  van  de  gehele
inrichting  bedraagt  ten  hoogste  59  dB(A)  op  het  nieuwe  woongebouw,  waarbij  het
stemgeluid dus geheel maatgevend is. 

Het  maximale  geluidniveau  (LAmax)  bedraagt  op  het  nieuwe  woongebouw  ten  hoogste
81 dB(A). 

Het  langtijdgemiddelde  beoordelingsniveau  van  de  hele  inrichting  en  het  maximale
geluidniveau is hoger dan de eerste richtwaarde van 50 dB(A) respectievelijk 70 dB(A).  In
§4.2 en  §4.3 wordt  bekeken  of  er  maatregelen  denkbaar  zijn  om  het  immissieniveau
vanwege het KDV te reduceren.

4.2 M a a t r e g e l e n  s c h e r m  k o r t e  e n  l a n g e  z i j d e

De geluidniveaus kunnen gereduceerd worden door een scherm langs de korte en de lange
zijde  van  het  plein  te  plaatsen.  Het  KDV  is  geen  voorstander  van  het  plaatsen  van  een
geluidscherm langs het plein omdat dat ten koste zou gaan van de ruimtelijke beleving van
het plein. In een eerder stadium heeft De Goede Woning toegezegd om in geval van te hoge
geluidniveaus geen scherm(en) te plaatsen. Een variant met schermen op de erfgrens wordt
dan ook verder niet beschouwd. 

Andere effectieve maatregelen zijn niet goed denkbaar zonder de speelduur of het aantal
kinderen  te  wijzigen.  Gedragsmaatregelen  in  de  vorm  van  toezicht  door  de
groepsbegeleiders die ingrijpen bij teveel geschreeuw zijn al van kracht. 

4.3 M a a t r e g e l e n  a a n  h e t  w o o n g e b o u w

4.3.1 D o v e  g e v e l

Het is  in principe mogelijk om een woongebouw zo te ontwerpen dat aan één zijde een
zogenaamde dove gevel ontstaat. In een dove gevel bevinden zich geen te openen delen als
die delen direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. De geluidwering van een dove
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gevel is zodanig dat een binnenniveau van 35 dB(A) gerealiseerd wordt. Als er sprake is van
een  dove  gevel  aan  de  kant  van  het  KDV,  dan  hoeft  het  geluid  van  het  KDV  daar  niet
beoordeeld te worden. 

In de woningplattegronden van het woongebouw is bij elke woning aan de gevel aan de
kant van het KDV een tweetal slaapkamers voorzien. Deze slaapkamers dienen volgens het
Bouwbesluit 2012 gespuid te kunnen worden. Spuien dient plaats te vinden door middel
van een of meer beweegbare constructieonderdelen die op de capaciteit  zijn afgestemd.
Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam. Deze
eis maakt dat er niet zonder meer een spuivoorziening in een dove gevel gerealiseerd kan
worden. 

4.3.2 V o o r h a n g s c h e r m

Een oplossing kan zijn om een geluidscherm voor de gevel van de woningen te plaatsen,
achter  het scherm kan dan voldaan worden aan 50 dB(A). De hoogte van het invallende
geluidniveau wordt beoordeeld op de gevel, dus achter het geluidscherm. Het scherm kan
op korte afstand voor de gevel geplaatst worden als een voorhangscherm. 

In figuur 4.1 is een voorbeeld gegeven van een voorhangscherm voor een te openen raam. 

f4.1 Voorbeeld van voorhangscherm

De geluidreductie  van het  voorhangscherm bedraagt afhankelijk  van de uitvoering 4  tot
10 dB(A). In bijlage 3 is de documentatie opgenomen met de geluidreductie. Een scherm van
een andere leverancier is ook mogelijk, mits akoestisch gelijkwaardig. 
De gekozen uitvoering dient afhankelijk van de beschouwde woning een reductie van ten
minste 8,5 te kunnen realiseren met zowel het raam open (tijdens spuien) als met het raam
dicht.  De  geluidbelasting  op  de  gevel  bedraagt  met  het  te  selecte ren  voorhangscherm
50 dB(A). Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) die volgens de VNG-publicatie
toelaatbaar  is,  mits  gemotiveerd.  Een  belangrijk  deel  van  de  motivatie  daarbij  is  het
binnengeluidniveau. De richtwaarde uit de VNG-publicatie van 45 dB(A) in combinatie met
de minimale geluidwering van een gevel volgens Bouwbesluit 2012 (is gelijk aan 20 dB(A))
resulteert in een binnenniveau van 25 dB(A). Om eenzelfde binnenniveau te realiseren zoals
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volgt  uit  de  VNG-publicatie,  zal  de  gevel  zo  ontworpen  worden  dat  de  geluidwering,
bepaald door de beglazing, 5 dB(A) beter is  om te compenseren voor de 5 dB(A) hogere
gevelbelasting. 

Voor  vier  appartementen  is  het  gekozen  voorhangscherm  nog  niet  voldoende  om  te
voldoen aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor piekniveaus.  Voor die vier appartementen
wordt  een  voorhangscherm  met  een  reductie  van  9,5  dB(A)  toegepast.   Dit  is  het
voorhangscherm met de hoogste geluidisolatie. Na toepassing van dit scherm resteert een
maximaal  geluidniveau van 72 respectievelijk 71 dB(A) bij  twee appartementen.  Daarmee
wordt  niet  voldaan  aan  de  richtwaarde  uit  de  VNG-publicatie  van  70  dB(A).  Echter,  een
maximaal geluidniveau van 71 of 72 dB(A) staat een goed woon- en leefklimaat niet in de
weg,  zeker  niet  als  de geluidwering 5 dB verbeterd wordt  (naar  25  dB(A))  zoals  hiervoor
beschreven. 

Op de overige appartementen bedraagt het maximale geluidniveau 70 dB(A) of minder en
wordt  wel  voldaan  aan  de  richtwaarde.  De  kosten  van  een  dergelijk  scherm  voor  25
appartementen, twee stuks per appartement bedragen circa € 150.000,--, op basis van een
stukprijs van circa € 3.000,--.

In  tabel  4.2 zijn  de  rekenresultaten  zonder  maatregelen  en  met  de  reductie  van  het
geselecteerde voorhangscherm weergegeven.

t4.2 Rekenresultaten in dagperiode zonder   en met   geluidreducerende maatregelen

Toetspunt 

(zie pagina 1.10, bijlage 1)

Hoogte in

m

LAr,LT in dB(A)

totaal

zonder scherm

LAmax in dB(A)

zonder scherm

Reductie door

voorhangscherm

LAr,LT in dB(A)

totaal

met scherm

LAmax in dB(A)

met scherm

Nieuwe woningen 001_A 1,5 52 76 8,5 44 67

001_B 4,5 54 76 8,5 45 67

002_A 1,5 53 76 8,5 45 68

002_B 4,5 55 76 8,5 46 68

003_A 1,5 54 77 8,5 46 68

003_B 4,5 55 76 8,5 47 67

004_A 1,5 51 76 8,5 43 68

004_B 4,5 53 76 8,5 45 68

004a_A 1,5 55 79 8,5 46 70

004a_B 4,5 56 79 8,5 47 70

005_A 1,5 58 81 9,5 48 72

005_B 4,5 58 81 9,5 49 71

005a_A 1,5 59 80 9,5 49 70

005a_B 4,5 59 79 9,5 49 70

006_A 1,5 57 76 8,5 48 68

006_B 4,5 57 76 8,5 49 67

006a_A 1,5 52 73 8,5 44 65

006a_B 4,5 53 73 8,5 45 65
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5 C o n c l u s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n

Uit tabel 4.1 volgt dat zonder maatregelen de geluidbelasting ten gevolge van de installaties
ten hoogste 40 dB(A) bedraagt op het nieuwe woongebouw, hiermee wordt ruimschoots
voldaan  aan  de  eis  van  45  dB(A)  volgens  de  VNG-publicatie  en  aan  50  dB(A)  uit  het
Activiteitenbesluit1.

Als  het  stemgeluid  van  de  kinderen  in  de  berekening  meegenomen  wordt  zijn  er
maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de richtwaarden voor  geluid.  In  tabel  5.1
worden de situatie zonder maatregelen vergeleken met de situatie zonder maatregelen.

t5.1 Vergelijking zonder en met maatregelen op hoogst belaste positie

Betreft Zonder maatregelen Maatregel:

voorhangscherm

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (inclusief stemgeluid) L Ar,LT 59 49

Maximaal geluidniveau (inclusief stemgeluid) LAmax 81 70#

Toelaatbaar Nee Ja mits gemotiveerd

Indicatie kosten € 0,-- € 150.000-*
# Er zijn twee woningen waar het maximaal niveau 72 respectievelijk 71 dB(A) bedraagt
* Prijs is afhankelijk van het type en de uitvoering, nog te optimaliseren 

Bedacht dient te worden dat de geluidbelasting alleen voorkomt tijdens de dagperiode. In
de avond- en nachtperiode is de geluidbelasting van het KDV niet meer dan 30 dB(A). 

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 12 pagina's en 3 bijlagen.

1 Gebaseerd op inschatting. De eisen voor ventilatie in kinderdagverblijven wordt steeds strenger, ook bij strengere
ventilatie-eisen zijn in principe maatregelen denkbaar voor geluidreductie van de LBK. 
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Relevante invoergegevens alle modellen

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte TypeLw Oppervlak Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

Plein 0-4 25 0-4 jarige kinderen op plein     1,00 True           298,90   67,00   73,00   78,00   82,00   87,00   86,00   82,00

Terras 25 0-2 jarigen spelende kinderen     0,75 True           129,94   67,00   73,00   78,00   82,00   87,00   86,00   82,00

Plein 4-12 20 4-12 jarige kinderen op plein     1,40 True           298,90   73,00   79,00   84,00   88,00   93,00   92,00   88,00

06-03-2019 15:51:32Geomilieu V4.30

Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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Relevante invoergegevens alle modellen

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

Plein 0-4   69,00   91,18  3,751 -- --

Terras   69,00   91,18  3,751 -- --

Plein 4-12   75,00   97,18  2,001 -- --

06-03-2019 15:51:32Geomilieu V4.30

Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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Relevante invoergegevens alle modellen

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Hoogte Maaiveld Hoek Richt. Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

01 Max MAX schreeuwen LAMAX      91815,56     451111,71     1,40      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

02 Max MAX schreeuwen LAMAX      91811,29     451118,13     1,40      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

03 Max MAX schreeuwen LAMAX      91803,18     451142,12     1,40      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

04 Max MAX schreeuwen LAMAX      91824,61     451120,28     1,00      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

05 Max MAX schreeuwen LAMAX      91822,14     451124,83     1,00      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

06 Max MAX schreeuwen LAMAX      91817,04     451133,14     1,00      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

07 Max MAX schreeuwen LAMAX      91811,44     451142,20     1,00      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

08 Max MAX schreeuwen LAMAX      91817,56     451119,70     1,40      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

09 Max MAX schreeuwen LAMAX      91810,94     451132,00     1,40      0,00 360,00   0,00   71,00   70,00   77,00

LBK1 LBK op dak KDV Technische installaties      91821,83     451141,79     0,75      6,00 360,00   0,00   44,50   66,20   71,50

06-03-2019 15:51:32Geomilieu V4.30

Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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Relevante invoergegevens alle modellen

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

01 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

02 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

03 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

04 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

05 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

06 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

07 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

08 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

09 Max   90,00  102,00  106,00  100,00   84,00  108,26 12,000 -- --

LBK1   68,70   64,60   63,30   58,30   53,50   75,00 12,000  2,000  4,000

06-03-2019 15:51:32Geomilieu V4.30

Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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Relevante invoergegevens alle modellen

Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Gevel

001      91786,84     451136,49      1,50      4,50 -- -- -- Ja

002      91791,20     451124,44      1,50      4,50 -- -- -- Ja

003      91795,48     451112,63      1,50      4,50 -- -- -- Ja

004      91805,35     451099,55      1,50      4,50 -- -- -- Ja

005      91817,32     451103,90      1,50      4,50 -- -- -- Ja

006      91829,36     451108,27      1,50      4,50 -- -- -- Ja

100      91797,40     451168,13      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 Ja

005a      91823,32     451106,08      1,50      4,50 -- -- -- Ja

006a      91835,39     451110,46      1,50      4,50 -- -- -- Ja

004a      91811,33     451101,72      1,50      4,50 -- -- -- Ja

06-03-2019 15:51:32Geomilieu V4.30

Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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25 0-4 jarige kinderen op plein

25 0-2 jarigen spelende kinderen

20 4-12 jarige kinderen op plein
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Situering bronnen en toetspunten

Industrielawaai - IL, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30
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Bijlage 1 Relevante invoergegevens
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gehele inrichting zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAeq

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 52,05 26,74 26,74

001_B 4,50 53,89 29,51 29,51

002_A 1,50 53,34 27,53 27,53

002_B 4,50 54,81 29,82 29,82

003_A 1,50 54,21 26,82 26,82

003_B 4,50 55,06 29,96 29,96

004_A 1,50 51,38 26,14 26,14

004_B 4,50 53,41 29,41 29,41

004a_A 1,50 54,82 25,57 25,57

004a_B 4,50 55,84 29,48 29,48

005_A 1,50 57,97 25,66 25,66

005_B 4,50 58,10 29,71 29,71

005a_A 1,50 58,71 25,22 25,22

005a_B 4,50 58,71 30,02 30,02

006_A 1,50 56,84 22,73 22,73

006_B 4,50 57,33 26,97 26,97

006a_A 1,50 52,21 22,68 22,68

006a_B 4,50 53,20 27,00 27,00

100_A 2,00 48,70 24,34 24,34

100_B 5,00 50,48 27,55 27,55

100_C 8,00 51,06 30,26 30,26

100_D 11,00 51,07 30,54 30,54

100_E 14,00 50,72 30,43 30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

06-03-2019 15:28:42Geomilieu V4.30

Bijlage 2 Rekenresultaten
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Gerwin
Tekstvak
met geselectreerde voorhangscherm zijn geluidniveaus 8,5 dan wel 9,5 dB(A) lager



Maximale geluidniveaus gehele inrichting zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAMAX

Naam

Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 75,68 -- --

001_B 4,50 75,59 -- --

002_A 1,50 76,12 -- --

002_B 4,50 76,00 -- --

003_A 1,50 76,94 -- --

003_B 4,50 75,80 -- --

004_A 1,50 76,40 -- --

004_B 4,50 76,42 -- --

004a_A 1,50 78,89 -- --

004a_B 4,50 78,90 -- --

005_A 1,50 81,42 -- --

005_B 4,50 80,85 -- --

005a_A 1,50 79,61 -- --

005a_B 4,50 79,18 -- --

006_A 1,50 76,17 -- --

006_B 4,50 75,98 -- --

006a_A 1,50 73,25 -- --

006a_B 4,50 73,14 -- --

100_A 2,00 70,08 -- --

100_B 5,00 70,06 -- --

100_C 8,00 69,36 -- --

100_D 11,00 69,09 -- --

100_E 14,00 68,76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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DÉ OPLOSSING VOOR GELUIDSREDUCTIE BIJ TRANSFORMATIES

Wie een kantoorpand wil transformeren naar woningen heeft een flinke opgave, onder  

meer op het gebied van geluid. Kantoren staan vaak op drukke geluidsbelaste locaties,  

terwijl voor de gevels van woongebouwen juist strengere geluidsnormen gelden.  

Om transformatiegevels makkelijker te laten voldoen aan deze normen ontwikkelde 

Metaglas SilentAir gevelschermen.

HET SILENTAIR SYSTEEM

SilentAir schermen bestaan uit een glaspaneel met geluidsabsorberende cassettes.  

Het aantal cassettes kan variëren van één tot drie, afhankelijk van de gewenste geluid-

reductie. Een groot voordeel van SilentAir schermen is dat het achter-liggende raam 

gewoon open kan. Op die manier is natuurlijk ventileren en spuien mogelijk op locaties  

met een hoge geluidsbelasting.  

WAAROM NIET ALLEEN GLAS?

Metaglas is vaak betrokken bij transformaties als leverancier van ramen en glasconstructies. 

De SilentAir schermen komen voort uit onderzoek van Metaglas en adviesbureau LBP Sight 

naar geluidswering bij transformaties. Regelmatig worden hiervoor glaspanelen zonder 

extra geluidswerende materialen gebruikt. Uit uitvoerig praktijkonderzoek is gebleken dat 

de geluidsreductie hiervan echter minimaal is. Met SilentAir schermen is de geluidsreductie 

op de gevel 10 dB. Opvallend genoeg neemt de geluidsreductie zelfs toe wanneer het raam 

openstaat. Er is geen enkele belemmering een raam open te zetten, integendeel.

Metaglas B.V.

Het Eek 5
4004 LM Tiel

Postbus 270
4000 AG Tiel

T. (0344) 750 400
E. info@metaglas.nl
I. www.metaglas.nl

SILENTAIR
geluidswerende schermen voor transformaties

L1

Bijlage 3 Documentatie mogelijk voorhangscherm

S 1998-1-RA-003 3.2



Optie afdichting

Steen Spouw Beton

2
5

75

100

Spouw

100

80

50-75

420

12

50-75

1 CASSETTE 2 CASSETTES 3 CASSETTES

Postbus 270, 4000 AG Tiel.

Het Eek 5, 4004 LM Tiel.

Metaglas
Tel: (0344) 75 04 00

E-mail: info@metaglas.nl

SILENTAIR GEVELSCHERMEN

SilentAir gevelschermen zijn speciaal ontwikkeld voor het verminderen van geluidsbelasting op de gevel bij

transformatieprojecten. Door het aanbrengen van de schermen voor de te openen ramen kan er worden

geventileerd en gespuid én wordt geluid gereduceerd. Dé oplossing voor projecten op zeer geluidsbelaste

locaties waar extra geluidswering nodig is.

Typen en geluidsreductie

De schermen bestaan uit een glasplaat met één of meerdere cassettes. Het aantal cassettes is afhankelijk

van de gewenste geluidsreductie. Deze reductie varieert van 3 dB tot 8 dB. De ruimte tussen de cassettes

kan ook worden voorzien van een extra afdichting (gedeeltelijk, om ventilatie mogelijk te houden). Hiermee

kan extra geluidsreductie worden behaald.

Testrapporten

Het systeem is uitgebreid getest door Metaglas en adviesbureau LBP Sight. Rapporten van de schermen

zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaal

De schermen worden gemaakt van gehard veiligheidsglas. De cassettes worden opgebouwd uit een kader

van geperforeerd aluminium wat gevuld is met een minerale geluidsdempende vulling.

Afwerking en kleur

De cassettes worden afgewerkt met een beschermende poedercoating. Deze kan in iedere gewenste kleur

worden uitgevoerd.
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 1 cassette zonder afdichting

1
5,4 7,9

8
4,2 6,6

 1 cassette met 1 afdichting

2
6,8

10 9
5,9 7,8

 2 casettes met 1 afdichting

3
7,5 8,7

10
6,1 7,1

 2 cassettes zonder afdichting

4
6,5 8,3

11
6,7 7,3

 3 cassettes zonder afdichting

5
7,8 7,9

12
6,8 7,4

 3 cassettes met 1 afdichting
6

8,5
9 13

7,9 8,4

 3 cassettes met 2 afdichtingen

7
9,5

10 14
8,8

9

  Aantal cassettes:

  Geluidsreductie

L.

09-2015
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Optie afdichting

Steen Spouw Beton

2
5
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100

80

50-75

420

12

50-75

Postbus 270, 4000 AG Tiel.

Het Eek 5, 4004 LM Tiel.

Metaglas
Tel: (0344) 75 04 00

E-mail: info@metaglas.nl

SILENTAIR GEVELSCHERMEN

Steen Spouw Beton
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Spouw

100

50-75

80
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80
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80
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Optie afdichtingOptie afdichting

Steen Spouw Beton
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50-75
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130

80

50-75

420

Steen Spouw Beton

3
5

2
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nr. 4494

glaspaneel

nr. 2600

afstandhouder

verankering

afstandhouder

nr. 4494

glaspaneel

nr. 2600

afstandhouder

verankering

afstandhouder

nr. 4494

Steen Spouw Beton

100

Spouw

100

Glasklem nr. 4494

Materiaal: RVS in combinatie met

kunststof afstandhouder

kleur zwart

Cassette nr. 2600

Materiaal: aluminium

Kleur: coating in alle standaard RAL kleuren

of naturel geanodiseerd

Optie: coating in Akzo kleuren, Sikkens kleuren, afwijkende RAL kleuren, etc.

Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

L.

09-2015
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Samenvatting 

Het plangebied betreft een terrein van circa 0,35 hectare met tijdelijke groentetuinen, 

gras, enkele bomen en een klein bosplantsoen. Voorheen heeft een dependance van een 

school in het plangebied gestaan. De aanleiding voor de quickscan flora en fauna betreft 

de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied, met ontsluiting via de 

zuidoostzijde. 

 

Tijdens het locatiebezoek zijn, op enkele potentiële broedvogels na, geen beschermde 

soorten aangetroffen. Op basis van de quickscan flora en fauna wordt geconcludeerd dat 

geen beschermde planten en geen vaste rust- of verblijfplaatsen of essentiële 

leefgebieden van beschermde diersoorten aanwezig zijn in het plangebied. 

 

Door het toepassen van de zorgplicht, zoals voldoende rekening houden met het 

broedseizoen, zal geen overtreding van de Wet natuurbescherming worden begaan. 

De voorgenomen werkzaamheden zullen hierdoor geen effect hebben op beschermde 

ecologische waarden.  

Met deze quickscan wordt geconcludeerd dat geen nader onderzoek en geen ontheffing 

op de Wet natuurbescherming nodig zijn voor de voorgenomen werkzaamheden in het 

plangebied. 

 

 

 

 

  

  

Foto’s 1 t/m 4 – Overzichtsfoto’s van het plangebied. Boven: de tijdelijke groentetuinen, 

met de bomen en het kinderdagverblijf in het noorden op de achtergrond. Onder: links 

de (fruit)bomen en het bosplantsoen en rechts de beoogde locatie van de toegangsroute. 
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1. Inleiding 

In opdracht van De Goede Woning heeft de Bouwecoloog een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd van het plangebied Plataanhout te Zoetermeer. De grens van dit plangebied is 

in de kaart op het voorblad globaal aangegeven met een blauwe lijn. 

1.1. Aanleiding 

De aanleiding voor de quickscan flora en fauna betreft de voorgenomen bouw van 

woningen in het plangebied, met ontsluiting via de zuidoostzijde. Het plangebied heeft 

een oppervlakte van circa 0,35 hectare. Het plangebied bestaat momenteel uit gras, 

tijdelijke groentetuinen, enkele bomen en een klein bosplantsoen. Voorheen heeft een 

dependance van een school in het plangebied gestaan. Aan de zuid-, oost- en westzijden 

staan buiten het plangebied bomenrijen. Ten noordoosten staat een kinderdagverblijf. 

1.2. Doel 

Het doel van een quickscan flora en fauna is het toetsen van werkzaamheden aan de 

soortenbescherming van de Wet natuurbescherming. Met een quickscan wordt de 

onderzoeksvraag beantwoord of de voorgenomen werkzaamheden een effect zullen 

hebben op beschermde ecologische waarden. 

1.3. Methode 

Met bronnenonderzoek en een oriënterend locatiebezoek wordt onderzocht of 

beschermde ecologische waarden voor het plangebied kunnen worden uitgesloten. 

Tevens wordt onderzocht of negatieve effecten op eventuele beschermde waarden 

uitgesloten kunnen worden. Indien beschermde natuurwaarden en negatieve effecten 

niet uitgesloten kunnen worden, zal worden geadviseerd om vervolgonderzoek uit te 

laten voeren en indien noodzakelijk een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te 

vragen.  

Als uit een quickscan blijkt dat geen noodzaak bestaat tot nader onderzoek of een 

ontheffing op de Wet natuurbescherming, wordt de quickscan wel geaccepteerd als een 

voldoende dragend onderdeel van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
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2. Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) van kracht. Deze wet 

vervangt onder andere de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Boswet. De Wnb beschermt hiermee soorten, gebieden en de instandhouding van 

bossen. 

 

Het bevoegd gezag in het kader van de Wnb betreft over het algemeen de provincie, het 

Rijk is bevoegd gezag als het bijvoorbeeld een project of gebied betreft dat niet op 

provinciaal niveau is ingedeeld. De provincie is tevens het bevoegd gezag voor het 

Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN, voorheen heette dit EHS). 

 

Bij de Wnb is de bescherming van soorten1 verdeeld in drie niveaus: 

1. Europees beschermde soorten, deze bescherming is overgenomen uit de 

Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern & Bonn (Hierna: VR, 

HR/B&B). Dit betreft onder andere jaarrond beschermde vogels, vleermuizen en 

bijvoorbeeld de rugstreeppad. 

2. Nationaal beschermde soorten, de zogenaamde ‘andere soorten’ in bijlagen A en B bij 

de Wnb. Bijlage A betreft in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen en kevers. Bijlage B betreft wilde vaatplanten. 

3. Bescherming via de zorgplicht, voor alle in het wild levende inheemse planten en 

dieren. 

 

In principe moet een ontheffing worden aangevraagd voor werkzaamheden met 

negatieve effecten op soorten met Europese of nationale bescherming. Voor enkele 

soorten is het tevens mogelijk om met een door het Rijk (ministerie van LNV) 

goedgekeurde gedragscode te werken. Tevens gelden provinciale regelingen, zoals 

vrijstellingsregelingen voor bepaalde soorten. 

 

Voor broedende vogels kan geen ontheffing worden aangevraagd. Werkzaamheden 

waarbij broedvogels worden verstoord, mogen daarom niet worden uitgevoerd. Het 

broedseizoen kent geen vaste grensdata, van belang is of de werkzaamheden een 

broedgeval verstoren of vernietigen. 

Van een aantal vogelsoorten is de functionaliteit van het nest jaarrond beschermd. Het 

vernietigen van het nest en/of de directe omgeving is daardoor het hele jaar verboden. 

Na een specifiek onderzoek kan echter wel een ontheffing voor het vernietigen van de 

jaarrond beschermde nestlocatie worden aangevraagd. 

De jaarrond beschermde soorten zijn in vijf verschillende categorieën2 ingedeeld: 

1. soorten die het nest ook buiten het broedseizoen gebruiken, 

2. koloniebroeders, 

3. honkvaste soorten, 

4. soorten die jaarlijks hetzelfde nest gebruiken, 

5. soorten die beschermd zijn indien dit ecologisch gezien noodzakelijk is. 

                                           
1 

Zie ook de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, zie: https://www.synbiosys.alterra.nl/ 

natura2000/documenten/effectenindicator/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.4_01022017.pdf 
2
 http://www.vogelsendewet.nl/download/Bijlage_Aangepaste_lijst_jaarrond_beschermde_vogelnesten.pdf 
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3. Bronnenonderzoek 

3.1. Gebieden 

Via de kaartenbank op de website3 van de provincie Zuid-Holland zijn webkaarten 

beschikbaar met de locaties van beschermde natuurgebieden, zoals Natura 2000-

gebieden en het NNN. 
 

Uit deze webkaarten blijkt dat het plangebied niet in een beschermd natuurgebied ligt. 

Het plangebied bevindt zich op circa 4,75 km van het dichtstbijzijnde onderdeel van het 

NNN en op circa 9 km ten zuiden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (‘de 

Wilck’). Gebiedsbescherming vormt geen onderdeel van deze quickscan, maar op basis 

van de ligging van het plangebied en de aard van de werkzaamheden worden effecten op 

beschermde gebieden niet waarschijnlijk geacht. 
 

  
Figuur 1 – kaart met de locatie van het plangebied (blauwe cirkel) en de beschermde 

natuurgebieden in de omgeving (groene vlakken: het NNN) 
(bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN) 

3.2. Soorten 

De Nationale Databank Flora en Fauna4 (NDFF) bundelt, uniformeert en valideert 

natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de 

verspreiding van planten- en diersoorten. De NDFF bevat onder andere gegevens van 

Waarneming.nl, Telmee.nl en gegevensbeherende organisaties zoals SOVON, RAVON en 

FLORON. Hiermee wordt een eerste indruk verkregen van soorten die in het plangebied 

of de omgeving aanwezig zijn. 
 

In onderstaand overzicht staan de beschermde soorten per soortgroep weergegeven, 

voor zover deze de afgelopen 5 jaar binnen een straal van 2 kilometer om het plangebied 

in de NDFF staan vermeld5.  

In het overzicht worden de soorten weergegeven met Europese of nationale bescherming 

en de vogels met een jaarrond beschermd nest. 

                                           
3
 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/NNN 

4
 https://www.ndff.nl/ 

5
 © NDFF – geraadpleegd op 25 juli 2018 - Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder 

toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden 
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Vaatplanten 

HR/B&B: - 

Nationaal: - 

Vleermuizen 

HR/B&B: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis, watervleermuis 

Nationaal: - 

Overige zoogdieren 

HR/B&B: - 

Nationaal: boommarter 

Reptielen 

HR/B&B: - 

Nationaal: - 

Amfibieën 

HR/B&B: - 

Nationaal: - 

Vissen 

HR/B&B: - 

Nationaal: - 

Vogels 

Categorie 1: - 

Categorie 2: gierzwaluw, huismus 

Categorie 3: grote gele kwikstaart, kerkuil 

Categorie 4: boomvalk, buizerd, havik, ransuil, sperwer 

Categorie 5: blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, boomkruiper, bosuil, 

ekster, groene specht, grote bonte specht, huiszwaluw, ijsvogel, koolmees, 

pimpelmees, spreeuw, torenvalk, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte 

roodstaart 

Overige dieren (zoals insecten en weekdieren) 

HR/B&B: gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel 

Nationaal: - 

3.3. Gemeentelijk beleid 

De gemeente Zoetermeer heeft haar groenbeleid in drie documenten vastgelegd, 

namelijk de Groenkaart, de Visie Biodiversiteit en het Bomenbeleid, samen vormen deze 

documenten de ‘groentrilogie’ van Zoetermeer6. Voor dit groenbeleid en de Zoetermeerse 

gedragscode Flora- en faunawet7 is onderzoek gedaan naar vleermuizen. De wijk van het 

plangebied is hierbij in 2008 geïnventariseerd door bureau Stadsnatuur Rotterdam8. Het 

onderzoek had als resultaat dat ten noordwesten buiten het plangebied in het najaar 

gewone dwergvleermuizen zijn vastgesteld, waardoor daar mogelijk een kolonie gewone 

dwergvleermuizen aanwezig is. In het plangebied zijn in 2008 geen essentiële functies 

voor vleermuizen vastgesteld. 

In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat het netwerk van vleermuizen, waar de 

mogelijke kolonie buiten het plangebied toe behoort, zal moeten worden gemitigeerd en 

versterkt. 

 

Uit de Groenkaart blijkt dat het plangebied is ingedeeld in de categorie ‘Buurtgroen’, met 

als kansrijk habitat het type ‘natte ruigte’. Op basis van de bij de Zoetermeerse 

                                           
6 https://www.zoetermeer.nl/bestuur/natuur-en-milieu_47249/ 
7 https://www.zoetermeer.nl/bestuur/beleid-openbare-ruimte_47252/item/flora-en-faunawet_24931.html/ 
8 http://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files//imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen 
algemeen/downloads/20100930_VleermuizenZoetermeer_GarryBakkerBsR.pdf 
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gedragscode horende documenten ‘Veldgids beschermde planten en dieren van 

Zoetermeer’, met aanvulling ‘Nieuw beschermde soorten in Zoetermeer op grond 

van de Wet natuurbescherming 2017’, kunnen in dit habitattype de volgende 

beschermde, bijzondere en/of Rode-Lijstsoorten9 aanwezig zijn: 

Vaatplanten 

brede orchis, lange ereprijs, moeraswespenorchis, rietorchis, rood muurpeperboompje, 

vleeskleurige orchis, waterdrieblad, wilde kievitsbloem, wilde ridderspoor, zomerklokje 

Insecten 

glassnijder, sleedoornpage, veenmol, vroege glazenmaker 

Weekdieren 

platte schijfhoren 

Zoogdieren 

bunzing, hermelijn, steenmarter, waterspitsmuis, wezel 

3.4. Interpretatie 

Indien een soort niet wordt verwacht op basis van het bronnenonderzoek geldt het 

volgende: deze soort kan afwezig zijn, maar tevens kan nog geen onderzoek zijn gedaan 

of kan onderzoek niet beschikbaar zijn. Gegevens van het bronnenonderzoek kunnen ook 

verouderd zijn, omdat waarnemingen van beschermde soorten slechts drie jaar geldig 

zijn. Het bronnenonderzoek kan hierdoor slechts worden gebruikt om voorafgaand aan 

het locatiebezoek een indruk van het plangebied en de omgeving te verkrijgen. 

                                           
9 https://www.zoetermeer.nl/bestuur/beleid-openbare-ruimte_47252/item/flora-en-faunawet_24931.html/ 
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4. Locatiebezoek 

Tijdens het oriënterend locatiebezoek is een inventarisatie van het plangebied uitgevoerd 

om een goed beeld te kunnen vormen van de (mogelijk) aanwezige soorten. Dit veldwerk 

is uitgevoerd door een deskundige ecoloog10. 

 

Het weer en de omstandigheden ter plaatse van het plangebied bepalen welke soorten 

waar te nemen zijn. Tijdens het locatiebezoek op 31 juli 2018 was het warm, half 

bewolkt, zonnig en droog, met nauwelijks wind, waardoor de weersomstandigheden 

gunstig waren om bijvoorbeeld vogels waar te nemen. Bij het dichtstbijzijnde weerstation 

van het KNMI11 waren de daggemiddelden als volgt: 13,3 tot 26,4 °C, half tot zwaar 

bewolkt met windkracht 3 uit het westen en zonder neerslag. Het veldwerk is ‘s ochtends 

uitgevoerd. 

 

Het plangebied betreft een voormalige schoollocatie, waarvan het zuidelijke deel tijdelijk 

in gebruik is als groentetuin. In het noorden van het plangebied is een bosplantsoen 

aanwezig van elzen, wilgen en enkele hazelaars en vlieren, ook staan in het noorden 

enkele jonge fruitbomen en een korte rij elzen. Rondom de tuinen en bomen staat gras. 

In het plangebied is geen oppervlaktewater of plas-dras aanwezig, ook is het terrein 

goed onderhouden, waardoor het kansrijke habitattype ‘natte ruigte’ afwezig is. 

Om het plangebied en het naastgelegen kinderdagverblijf staan dubbele bomenrijen, met 

daartussen wandel- en fietspaden. Aan de zuidzijde behoren twee esdoorns van de 

bomenrijen tot het plangebied, aangezien deze ter plaatse van de geplande 

ontsluitingsroute staan.  

Het totale plangebied omvat een terrein van circa 0,35 hectare. 

                                           
10

 Deskundig conform de eisen van BIJ12 en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/het Ministerie van 

LNV (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-
natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige) 
11 

https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/ 
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5. Resultaten 

Tijdens het locatiebezoek is een inventarisatie uitgevoerd van soorten die aanwezig 

waren op de locatie, hierbij zijn behalve potentiële broedvogels (voornamelijk mezen) 

geen andere beschermde planten of dieren aangetroffen. Met de inventarisatie zijn 

slechts enkele soorten vastgesteld, dit is te verklaren door de goed onderhouden situatie 

en de droogte in juli. 
 

De waarnemingen en verwachtingen op basis van habitatkenmerken en het 

bronnenonderzoek worden hieronder per soortgroep behandeld. 

Vaatplanten 

In het plangebied zijn voornamelijk gezaaide en aangeplante soorten aangetroffen. 

Tussen de grassen en groenten zijn enkele wilde soorten waargenomen, zoals 

haagwinde, melkdistel en paardenbloem. De beschermde en bijzondere soorten uit het 

bronnenonderzoek zijn niet in het plangebied aangetroffen en worden op basis van het 

locatiebezoek ook niet verwacht. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 

aanwezigheid van beschermde akkerkruiden, of andere beschermde planten. In het 

plangebied worden dus geen beschermde planten verwacht. 

Vleermuizen 

Tijdens het locatiebezoek is het plangebied beoordeeld op geschiktheid en 

toegankelijkheid voor vleermuizen. Door de afwezigheid van gebouwen en bomen met 

een geschikte holte of geschikte bast is uitgesloten dat verblijfplaatsen van vleermuizen 

in het plangebied aanwezig zijn. Door de lijnvormige boomstructuren om het plangebied 

en de beslotenheid van het terrein is het aannemelijk dat het plangebied incidenteel 

gebruikt wordt door vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis. Aangezien in de 

directe omgeving vergelijkbaar foerageergebied beschikbaar is en in het onderzoek in 

2008 niet is aangetoond dat het hier een belangrijk foerageergebied betreft, betreft het 

plangebied geen essentieel leefgebied van vleermuizen. 

Overige zoogdieren 

Tijdens de inventarisatie zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor gebruik door 

beschermde zoogdieren aangetroffen. Holen en uitwerpselen van wilde dieren zijn niet 

aangetroffen. Wel zijn op diverse locaties uitwerpselen van honden aangetroffen, waaruit 

blijkt dat het plangebied intensief wordt gebruikt als uitlaatgebied en daarmee minder 

geschikt is voor andere dieren. In de groentetuinen en het bosplantsoen kan de 

aanwezigheid van een vrijgestelde soort als de veldmuis echter niet geheel uitgesloten 

worden, dit betreft door de geringe omvang van geschikte locaties echter geen essentieel 

leefgebied. De boommarter, die volgens het bronnenonderzoek in de omgeving aanwezig 

is, kan in het plangebied geen vaste rust- of verblijfplaats hebben door de geringe 

omvang van het bosplantsoen in de bebouwde omgeving en het intensieve gebruik van 

het terrein door honden. In het plangebied worden derhalve geen beschermde waarden 

van beschermde zoogdieren verwacht. 

Reptielen en amfibieën 

In het plangebied zijn geen geschikte schuilmogelijkheden aangetroffen voor reptielen en 

amfibieën. Ook in het bosplantsoen ontbreekt een humuslaag van voldoende dikte. Door 

het ontbreken van oppervlaktewater en geschikte schuilmogelijkheden ontbreken 

geschikt voortplantingsgebied en winterhabitat voor amfibieën en reptielen. Incidenteel 

gebruik door een gewone pad kan echter niet worden uitgesloten, maar deze soort met 

vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen heeft geen vaste verblijfplaats in het 

plangebied. In het plangebied worden geen beschermde waarden voor reptielen of 

amfibieën verwacht. 

Vissen 

Aangezien geen oppervlaktewater in het plangebied aanwezig is, is uitgesloten dat er 

vissen aanwezig zijn. 
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Insecten 

Tijdens het locatiebezoek zijn enkele mieren waargenomen, dit betreft geen 

beschermde soort. In het plangebied zijn slechts enkele planten aangetroffen die 

geschikt zijn als waardplant voor insecten, bijvoorbeeld als voedselbron voor bijen en 

vlinders. Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van zowel 

soortspecifieke waardplanten als geschikte overwinteringsmogelijkheden kan echter 

worden uitgesloten dat beschermde insecten (waaronder dag- en nachtvlinders) gebruik 

zullen maken van het plangebied. 

Vogels 

Tijdens het locatiebezoek zijn pimpel-, kool- en staartmezen, een houtduif en een kauw 

waargenomen. Ook is in het bosplantsoen een verlaten duivennest aangetroffen.  

In het plangebied staan zwarte elzen, hazelaars en fruitbomen, deze zullen een 

voedselbron vormen voor wintergasten. Deze houtopstanden vormen echter geen 

essentieel leefgebied van beschermde soorten. 

 

Jaarrond beschermde vogels (zoals de huismus, de gierzwaluw en de roofvogels in het 

bronnenonderzoek) zijn niet aangetroffen op het terrein, deze worden tevens niet 

verwacht door het ontbreken van geschikte nestlocaties. Aangezien in de directe 

omgeving vergelijkbaar habitat aanwezig is, zijn de eventuele nesten van vogels in 

categorie 5 (zoals de mezen) niet jaarrond beschermd. 

 

Op basis van het locatiebezoek wordt geconcludeerd dat wel enkele vogels in het 

plangebied zullen broeden, maar dat dit alleen soorten zonder jaarrond beschermd nest 

betreft. 
 

  
Foto 5 – bij de groentetuinen scharrelde 

een houtduif. 

Foto 6 – een kauwtje foerageerde tussen 

de fruitbomen. 

Overige soorten 

Tijdens de inventarisatie zijn tuin- en segrijnslakken aangetroffen. Beschermde en 

andere overige soorten zijn niet waargenomen. Op basis van de verspreidingsgegevens 

in de NDFF en de ongeschikte begroeiing worden tevens geen beschermde overige 

soorten verwacht. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

6.1. Conclusie 

Op basis van het bronnenonderzoek en het oriënterend locatiebezoek wordt 

geconcludeerd dat in het plangebied geen beschermde planten en geen vaste rust- of 

verblijfplaatsen of essentiële leefgebieden van beschermde diersoorten aanwezig zijn. 

Wel broeden vogels mogelijk in het plangebied, maar dit betreffen geen vogels met een 

jaarrond beschermd nest. 

Met deze quickscan wordt derhalve geconcludeerd dat voor de voorgenomen 

werkzaamheden in het plangebied geen nader onderzoek en geen ontheffing op de Wet 

natuurbescherming nodig zijn. Wel moet met de planning voldoende rekening worden 

gehouden met broedvogels. 

6.2. Aanbevelingen 

Schade aan beschermde waarden moet altijd zo veel mogelijk vermeden en beperkt 

worden (mitigatie). Hiernaast is in de Wet natuurbescherming echter ook een algehele 

zorgplicht opgenomen, waarmee alle soorten worden beschermd. Deze zorgplicht houdt 

in dat zorgvuldig omgegaan moet worden met de omgeving, nadelige gevolgen voor 

planten en dieren moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Deze zorgplicht geldt 

altijd en voor iedereen. 
 

De volgende maatregelen worden in het kader van de zorgplicht en mitigatie aanbevolen: 

- Werkzaamheden vanaf één kant beginnen, zodat dieren veilig weg kunnen komen. 

- Bij de start van de werkzaamheden rekening houden met het broedseizoen (indicatie: 

half maart t/m juli), zodat eventuele broedende vogels niet verstoord worden. 

Eventueel vooruitlopend op werkzaamheden (laten) controleren of broedende vogels 

aanwezig zijn. 

- Werkzaamheden bij daglicht laten plaatsvinden en het gebruik van kunstlicht zo veel 

mogelijk beperken, eventueel aangepaste armaturen gebruiken zodat lichtbronnen 

alleen het strikt noodzakelijke verlichten. 

- Het ontstaan van plassen zoveel mogelijk tegengaan, als preventieve maatregel zodat 

amfibieën het plangebied niet koloniseren; 

- Tijdens de werkzaamheden alert zijn op (beschermde) dieren en deze de ruimte en 

tijd geven om te vluchten. 

- Indien nodig, zoals wanneer het beschermde soorten betreft, het advies van een 

deskundige inwinnen. 

6.3. Natuurinclusief bouwen 

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in de omgeving beschermde soorten zijn 

waargenomen, die in de huidige situatie geen gebruik kunnen maken van het plangebied. 

Ten behoeve van de beschermde soorten in de omgeving kan bij de nieuwbouw in het 

plangebied gekozen worden voor natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is geen 

verplichting vanuit de Wet natuurbescherming, maar dit sluit goed aan op de zorgplicht 

en is wenselijk in het gemeentelijk beleid. 
 

De Bouwecoloog kan u adviseren over geschikte maatregelen voor vleermuizen, maar 

ook voor soorten als de huismus en de gierzwaluw. 
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7. Geldigheidstermijn en verantwoording 

Onderzoeksgegevens van beschermde soorten mogen in het kader van de Wet 

natuurbescherming maximaal 3 jaar oud zijn. Hierbij is een voorwaarde dat in de 

afgelopen drie jaar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn 

opgetreden. In gebieden waar dergelijke veranderingen wel plaats hebben gevonden, 

moeten deze gegevens recenter zijn. 

 

De Bouwecoloog is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat hierbij verklaart 

geen financiële of juridische belangen te hebben bij de resultaten en conclusies van het 

uitgevoerde onderzoek. De Bouwecoloog is, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het 

onderzoek is uitgevoerd, niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen en voor de 

eventuele gevolgen daarvan. 

 

Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming van de 

Bouwecoloog anders dan in zijn geheel te reproduceren. 
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1.1 Aanleiding 

De Goede Woning is voornemens ter plaatse van een voormalige dependancelocatie van 
basisscholen aan het Plataanhout te Zoetermeer 27 gestapelde sociale huurwoningen te 
realiseren. De woningen zijn bestemd voor staters (14 woningen) en senioren (13 woningen).. 
Om de woningen van voldoende parkeerplaatsen te kunnen voorzien wordt aan de zuidkant 
van het perceel een parkeervoorziening gerealiseerd, die ontsloten wordt op het Plataan. Het 
parkeerterrein zal 32 parkeerplaatsen herbergen. 
 
De 27 wooneenheden en het parkeerterrein zijn - gelet op de beoogde functies - in strijd met 
het vigerende bestemmingsplan. Om de strijdigheden weg te nemen, is het doorlopen van een 
planologische procedure noodzakelijk. De procedure wordt doorlopen aan de hand van een 
bestemmingsplan gecoördineerd met een omgevingsvergunning. 
 
figuur 1. Globale uitsneden projectlocatie (bron: google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Toetsingskader  

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

het ruimtelijke plan, planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 

Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de 

drempelwaarden niet worden overschreden, moet het bevoegd gezag bij de betreffende 

activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die 

aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij moet worden gelet 

op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen:  

 de kenmerken van het project;  

 de plaats van het project;  

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

ruimtelijk plan planm.e.r.plichtig (bijlage C en D), projectm.e.r.-plichtig (bijlage C) of m.e.r.-

beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. 

 

De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van 27 gestapelde woningen. Deze 

eld in 

bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. 
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figuur 1. relevant onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als 
bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  

D 

11.

2 

De aanleg, 

wijziging of 

uitbreiding van een 

stedelijk 

ontwikkelingsprojec

t met inbegrip van 

de bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op: 

1°. Een oppervlakte van 100 hectare of 

meer, 

2°. Een aaneengesloten gebied en 

2000 of meer woningen omvat, of 

3°. Een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, 

bedoeld in de 

artikelen 2.1, 2.2 en 

2.3 van de Wet 

ruimtelijke ordening, 

en het plan, bedoeld 

in artikel 3.1, eerste 

lid, van die wet. 

De vaststelling van het 

plan, bedoeld in artikel 

3.6, eerste lid, onderdelen 

a en b, van de Wet 

ruimtelijke ordening dan 

wel bij het ontbreken 

daarvan van het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

 
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit 
betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 
2.000 of meer woningen omvat of bestaat uit bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.  

1.3 Systematiek 

Deze notitie is opgesteld om vooruitlopend op de onderzoeklast die bij een bestemmingsplan 

hoort, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer een besluit 

te laten nemen over de noodzaak voor het opstellen en procedureel doorlopen van een 

milieueffectrapportage. 

 

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en de ligging van de 

projectlocatie kunnen uitspraken worden gedaan over het plan in relatie tot de 

drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.. Op basis van ervaringen met soortgelijke plannen en 

een korte omgevingstoets zijn de kenmerken van het potentiële effect beschreven. In de 

opgestelde toelichting (die onderdeel uitmaakt van het bestemmingplan) vindt in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening een volledige toetsing aan de individuele milieuaspecten 

plaats. 
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2.1 Kenmerk van het project 

Het doel is de projectlocatie aan het Plataanhout te herontwikkelen en een woongebouw met 
27 gestapelde wooneenheden te realiseren. Het wooncomplex inclusief de bergingen heeft 
een footprint van circa 1.030 m2. Het gebouw is maximaal 7 meter hoog en bestaat uit twee 
bouwlagen, begane grond en één verdieping. 
 
Omdat geen 2.000 woningen of meer worden gerealiseerd is het project niet MER-plichtig. 

2.2 Plaats van het project 

Het projectgebied is gelegen aan het Plataanhout in Zoetermeer. De locatie is niet 
aangewezen als cultuurhistorisch of archeologisch waardevol. Ook ligt de locatie niet in of in 
de nabijheid van het Nederlands Natuurnetwerk of een Natura 2000-gebied. 
 
De plaats van het gebied rechtvaardigt het niet doorlopen van een MER. 

2.3 Kenmerken van het potentiële effect 

In de directe omgeving van het plangebied zijn evenmin cultuurhistorische of archeologische 

waarden aanwezig, noch Natura 2000-gebieden. Derhalve is geen sprake van aantasting van 

deze waarden door de realisatie van de woningen met parkeergelegenheid. 

 

Daarnaast heeft de voorgenomen ontwikkeling geen nadelige effecten op het aspect ecologie. 

Dit blijkt tevens uit de uitgevoerde quickscan door de Bouwecoloog (bijlage van de toelichting 

van het bestemmingsplan) en de nadere beschouwing van het aspect ecologie die is 

opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Door de bouw van de gestapelde woningen en de aanleg van de bijbehorende 

parkeervoorziening kan verstoring door geluid en beweging optreden. Deze effecten zijn zeer 

lokaal. De te verwachten effecten hangen samen met stemgeluid, geluid van installaties van 

de bebouwing, toename van verkeersbewegingen en mogelijke veranderingen in de 

waterhuishouding (afname verharding t.o.v. planologische en voormalige situatie). Gezien de 

afstand en de ligging van de locatie nabij een woonwijk en lichte bedrijvigheid 

(kinderdagopvang) zijn er geen effecten aan de orde die een MER rechtvaardigen. Bij toetsing 

aan milieu- en omgevingsaspecten in de toelichting van het bestemmingsplan wordt nader 

ingegaan op de effecten van de ontwikkeling op het milieu en de omgeving.  
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De activiteiten, die mogelijk worden gemaakt met voorliggende ontwikkeling (woningbouw met 

parkeergelegenheid) zijn, gelet op de kenmerken, de plaats van de activiteiten en de 

kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een 

milieueffectrapportage moet worden doorlopen. 



 

 

 

 

Gemeente Zoetermeer 

Argonstraat 45 

2718 SM Zoetermeer 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 4 april 2019 heeft u mij in de gelegenheid gesteld de waterparagraaf voor 

Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout Zoetermeer te beoordelen. Naar aanleiding 

hiervan bericht ik u als volgt. 

 

Het plan heeft geen nadelige invloed op het watersysteem. Er zijn in het gebied geen 

bijzondere waterhuishoudkundige belangen. Het hoogheemraadschap heeft daarom geen 

bezwaar tegen de vaststelling van het plan. 

 

Verder heb ik nog de volgende aandachtspunten: 

Korte, hevige buien zullen naar verwachting steeds vaker voorkomen. Dit klimaateffect 

heeft een grote impact in stedelijk gebied. Ook rond de Plataanhout is er kans op 

wateroverlast bij extreme buien. Dit is te zien in de klimaat atlas van de provincie Zuid 

Holland: zuid-holland.klimaatatlas.net/ 

 

Door klimaat-adaptief te bouwen kunnen problemen, zoals wateroverlast bij extreme 

buien, worden voorkomen.  

 

Ik verzoek u het hoogheemraadschap op de hoogte te houden en te betrekken bij de 

verdere uitwerking van het plan. Als u vragen hebt, kunt u mij benaderen via de 

contactgegevens bovenaan deze pagina. 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

F. de Wilde 

Vergunningverlener 

Afdeling Publiekszaken 

 

Ons kenmerk 2019-004540 Contactpersoon F. de Wilde Datum 8 april 2019 

Uw kenmerk 
 

Telefoon 

E-mail 

010 - 45 37 300 

vergunningen@hhsk.nl 

  

Onderwerp Geen bezwaren tegen de vaststelling van het plan 
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Van: Advisering externe veiligheid <adviseringev@vrh.nl>
Verzonden: maandag 6 mei 2019 11:16
Aan: Kennisgevingro
Onderwerp: Advies VRH - Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout Zoetermeer
Bijlagen: Bijlage toxisch Plataanhout Zoetermeer .pdf

Den Haag, 6 mei 2019 
Kenmerk: 2019040928865

 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek van 6 april 2019 om advies uit te brengen in het kader van externe veiligheid over 
het voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout te Zoetermeer kan ik u het volgende berichten.  
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan het Plataanhout te Zoetermeer waar voorheen een 
basisschool was gevestigd. Het voorliggend voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 27 
appartementen mogelijk te maken. 
 
Risicobron  
Het plangebied ligt op 399 meter ten noorden van de rijksweg A12. In geval van een calamiteit kan zich een incident 
voordoen waarbij giftige stoffen vrijkomen. Gezien de afstand van het plangebied tot aan de rijksweg A12 zal het 
groepsrisico als gevolg van de (eventuele) ontwikkelingen niet significant toe- of afnemen.  
 
Geadviseerde maatregelen en restrisico 
Gezien de afstand van de risicobron tot aan het plangebied worden de volgende maatregelen geadviseerd:  
1) Afschakelbare ventilatie; 
2) Risicocommunicatie. 
 
In de bijlage van deze e-mail worden de bovenstaande geadviseerde maatregelen uitgebreid beschreven met 
aansluitend een tabel met daarin de effectiviteit van de geadviseerde maatregelen. Daarnaast wordt in de bijlage 
het risico beschouwd dat overblijft na het treffen van de geadviseerde maatregelen.  
 
Tot slot 
Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen worden opgenomen in dit bestemmingsplan/ruimtelijk besluit, maar zijn 
bedoeld voor andere afdelingen binnen de gemeente. Deze maatregelen kunnen mogelijk binnen andere ruimtelijke 
plannen of door andere disciplines van de gemeente worden geborgd. Ik ga ervan uit, dat na de bestuurlijke 
besluitvorming, de overgenomen maatregelen bij de juiste afdeling(en) van de gemeente bekend worden gemaakt.  
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Bergen 
Henegouwen (06 – 18 96 44 76) of de heer R. Wille (06 – 22 26 11 03). Voor vragen over risicocommunicatie kunt u 
contact opnemen via communicatie@vrh.nl. Voor nadere informatie met betrekking tot de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten en bluswatervoorzieningen kunt u contact opnemen met de heer A.C. Pieters (arco.pieters@vrh.nl of 
06 – 22 37 15 67). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Teamhoofd Omgevingsveiligheid 
Mw. ir. I.L. Rijnhart  
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Onderwerp Advies externe veiligheid op het voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout, te Zoetermeer 

In deze bijlage wordt het wettelijk kader, scenario’s, de geadviseerde maatregelen, het 
restrisico en de effectiviteit van de geadviseerde maatregelen beschreven. 
 
Met dit bestemmingsplan worden 27 appartementen gerealiseerd op het perceel aan het 
Plataanhout te Zoetermeer. Door de aanwezigheid van risicobronnen op het gebied van 
externe veiligheid nabij het plangebied, nemen de risico’s op het gebied van externe 
veiligheid toe. In dit advies staan maatregelen om het toegenomen risico te verminderen. 
 
Wettelijk kader 
Het advies en de daarin geadviseerde maatregelen wordt gegeven in verband met het 
groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een zwaar ongeval (art. 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes, art. 
10 van de Wet veiligheidsregio’s en art. 25, lid 1, onder e van de Wet veiligheidsregio’s). 
 
Scenario’s 
Naast de ‘dagelijkse incidenten’ die zich binnen het plangebied voor kunnen doen, zoals 
brand, wateroverlast of een aanrijding, gelden voor het transport van gevaarlijke stoffen de 
volgende meest waarschijnlijke en ergst denkbare scenario’s. 
 

Transport gevaarlijke stoffen 

Het meest waarschijnlijke scenario is een lekkage van een tankwagen met gevaarlijke 
stoffen. Hierbij komt een kleine hoeveelheid van de vervoerde stof vrij. Hoe groot de 
effecten naar de omgeving zullen zijn, is afhankelijk van de stof (mate van giftigheid) en de 
hoeveelheid die is vrijgekomen. Bij de meeste stoffen zal de omgeving uit voorzorg worden 
ontruimd, maar zullen er, buiten irritatie aan luchtwegen en ogen en/of stankoverlast, 
weinig problemen zijn.  
 
Het ergst denkbare scenario is een lekkage of het ineens vrijkomen van de totale 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen van een (tank)wagen met een giftige vloeistof. Hoe groot de 
effecten naar de omgeving zullen zijn, is onder andere afhankelijk van de stof (mate van 
giftigheid) en de hoeveelheid die is vrijgekomen. Daarbij hebben ook de 
weersomstandigheden een grote invloed op de verspreiding van de giftige stoffen. In het 
ergste geval kan dit leiden tot een invloedsgebied van meer dan 880 meter. Gezien de 
afstand tot het plangebied is het mogelijk dat de aanwezigen slachtoffer worden of 
overlijden als de wind in de richting van het plangebied staat. De kans op dit scenario is zeer 
klein.  
 
Geadviseerde maatregelen 
Aangezien met het voorliggende ruimtelijke plan geen maatregelen aan de risicobron 
kunnen worden getroffen, zijn onderstaande maatregelen gericht op de beheersing en 
vermindering van de effecten van een incident. De adviezen hebben niet alleen betrekking 
op het ergst denkbare scenario. Ongeacht het type incident (van een lekkage tot het 
vrijkomen van de volledige inhoud giftige stoffen) hebben ze een positief effect op de 
zelfredzaamheid, de bestrijdbaarheid en beheersbaarheid. 
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Effectreducerende maatregelen 
 

A. Afschakelbare ventilatie 

Indien in objecten een ventilatievoorziening aanwezig is of wordt gerealiseerd heeft 
afschakelbare ventilatie een positieve invloed op het beperken van de schadelijke effecten van 
de vrijgekomen stoffen binnen objecten ongeacht het incident (van een ‘gewone’ brand tot 
een incident met een risicobron in het kader van externe veiligheid). 
Daarom is het van belang dat in het object met ventilatievoorziening, deze ventilatie met een 
eenvoudige handeling kan worden uitgeschakeld. Hiermee kunnen de gevolgen bij het 
vrijkomen van giftige stoffen in het object worden beperkt. Dit mag ook een handmatige 
handeling zijn. Dit geldt bij verbouw en (vervangende) nieuwbouw van alle objecten, bestemd 
voor het verblijf van personen. Het is daarbij van belang dat ook eventuele ramen en 
ventilatieopeningen kunnen worden gesloten.  
 
 

B.  Risicocommunicatie 
Om ervoor te zorgen dat mensen goed voorbereid zijn en weten hoe ze moeten reageren bij 
een ongeval met één of meerdere risicobronnen, is het van belang dat zij hier vooraf over 
worden geïnformeerd.  Hiervoor is er op regionaal niveau een risicocommunicatie-aanpak 
ontwikkeld met een brede range aan middelen die ingezet kan worden. 
Om de bewoners, het personeel en/of de vaste bezoekers binnen het invloedsgebied van de 
risicobronnen te informeren over deze risicobronnen, risico’s en gevaren, de wijze van 
alarmeren en de wenselijke manier van reageren tijdens incidenten, kan de gemeente ook 
voor dit plangebied gebruik maken van de middelen die door de Veiligheidsregio  zijn 
ontwikkeld. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met de 
risicocommunicatieadviseur van de Veiligheidsregio Haaglanden via communicatie@vrh.nl. 
 
Restrisico 
Het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen is groter dan dit plangebied. 
Het totaal aantal te verwachten slachtoffers (en daarmee de benodigde hulpbehoefte) is 
groot bij het ergst denkbare scenario. Zowel in de huidige situatie als in de toekomstige 
situatie is de beschikbare hulpverleningscapaciteit waarschijnlijk onvoldoende  om direct aan 
de benodigde hulpvraag te voldoen. Assistentie vanuit andere regio’s is hierbij noodzakelijk.  
 
  



3 
 

Effectiviteit geadviseerde maatregelen 
In onderstaande tabel zijn de maatregelen samengevat die bijdragen aan het beperken van 
de risico’s. Daarbij is een inschatting opgenomen van de bijdrage die elke maatregel kan 
leveren aan de risicobeperking van een bepaald scenario. 
 
Tabel 1: Effecten van de geadviseerde maatregelen per scenario. 
 
 

 Scenario’s 

Dagelijkse 
scenario’s 

Transport gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A13 

Zoals brand en  
wateroverlast 

Meest waarschijnlijke 
scenario ‘lekkage’ 

Ergst denkbaar scenario ‘vrijkomen volledige 
inhoud (tank)wagen met giftige vloeistof) 

G
e

ad
vi

se
er

d
e 

m
aa

tr
eg

el
en

 

Effectreducerende maatregel    
A. Afschakelbare 

ventilatie + + ++ 
Maatregelen t.b.v. 
zelfredzaamheid    
B. Risicocommunicatie + + ++ 

 
 
Legenda: 
++  = zeer positief effect op verlaging risico; +  = positief effect op verlaging risico; 0  = geen effect op risico 
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Van: kennisgevingroplan@pzh.nl
Verzonden: maandag 8 april 2019 15:03
Aan: Pot M.
Onderwerp: E-formulier provincie Zuid-Holland: Ruimtelijk Plan Beoordelen
Bijlagen: Samenvatting.pdf

Geachte M. Pot,  
 
Dank u voor het invullen van het E-formulier aanbieden ruimtelijke plannen. Het E-formulier stelt vragen en de 
daarop gegeven antwoorden geven inzicht in de vraag of het ruimtelijke plan mogelijk strijdig is met het provinciaal 
beleid en dus door de provincie bekeken moet worden.  
 
Uit de door u ingevulde antwoorden blijkt dat het ruimtelijke plan niet hoeft te worden toegezonden.  
 
Indien u verzocht is het plan toe te zenden – het ruimtelijke plan is mogelijk strijdig met het provinciaal beleid - zal 
de provincie het plan inhoudelijk gaan bekijken. Het betekent niet dat de provincie daar ongeacht de inhoud een 
reactie op zal geven. Alleen als er sprake blijkt te zijn van strijdigheid met een provinciaal belang krijgt u hiervan een 
nader bericht. Over de plannen die op basis van het e-formulier de conclusie kregen dat deze niet hoeven te worden 
toegezonden, houdt de provincie een steekproef. Het kan dus voorkomen dat u plan, ondanks dat u het niet hoefde 
toe te zenden, toch wordt bekeken in het kader van deze steekproef. Als er geen strijdigheid met provinciale 
belangen wordt geconstateerd, merkt u hier niets van. Mocht alsnog blijken dat er strijdigheid is met een provinciaal 
belang, dan wordt u hierover ingelicht.  
 
Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken op 070 441 6919.  
 
In de bijlage vindt u de samenvatting van het door u ingevulde e-formulier.  



E-formulier aanbieden 
ruimtelijk plan

Postadres
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 6611
kennisgevingroplan@pzh.nl

Datum
maandag 8 april 2019

Bijlagen (incl. deze samenvatting)
1

Hieronder vindt u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Wat is de naam van het plan: Bestemmingsplan Plataanhout
Locatie plangebied (bijvoorbeeld adres + 
woonplaats of een omschrijving van het 
gebied):

Een kavel naast KDV het Houtsnipnest aan de Plataanhout 
in de wijk Rokkeveen te Zoetermeer.

Korte beschrijving van het plan: Het betreft de bouw van 27 appartementen op de locatie 
waar eerder een school heeft gestaan.

Welk type plan betreft het: bestemmingsplan
Wat is de status van het plan: voorontwerp
U biedt een voorontwerp 
bestemmingsplan aan. Op de volgende 
pagina kunt u aangeven welke 
provinciale belangen er eventueel in het 
geding zijn.
Bevat het plan mogelijkheden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe 
bebouwing of nieuw gebruik van 
bebouwing of grond):

ja

Bevat het plan één of meer van de 
volgende ontwikkelingen:

Geen van bovenstaande ontwikkelingen is van toepassing

Vink aan welke onderwerpen in het plan 
voorkomen. U kunt meerdere 
mogelijkheden aanvinken.

het plan biedt ruimte voor nieuwe stedelijke 
ontwikkeling(en) (ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen)

Waar vindt de stedelijke ontwikkeling 
plaats:

Binnen bestaand stads-en dorpsgebied

Past de beoogde ontwikkeling binnen 
een door gedeputeerde staten 
aanvaarde regionale woonvisie:

ja

Is er voor de beoogde ontwikkeling 
sprake van een positief en gemotiveerd 
advies van de regio over de behoefte 
aan woningen:

niet van toepassing

Past de beoogde ontwikkeling binnen 
een door Gedeputeerde Staten 
aanvaarde regionale kantorenvisie:

niet van toepassing

Bevat het plan een motivering van de 
behoefte:

ja

Bevat het plan een motivering waarom 
niet binnen BSD in die behoefte kan 
worden voorzien:

nee

Wordt gebruik gemaakt van één van de nee



afwijkingsmogelijkheden zoals genoemd 
in artikel 6.33, 6.34 of 6.35 van de 
Omgevingsverordening:
Vinden er ruimtelijke ontwikkelingen 
plaats binnen beschermingscategorie 1 
(zie artikel 6.9 van de 
Omgevingsverordening):

nee

Is er sprake van: Inpassen 
Blijft de ruimtelijke kwaliteit per saldo 
tenminste gelijk:

ja

Worden er richtpunten aangetast: nee
Is een beeldkwaliteitsparagraaf 
opgenomen in het plan:

nee

Worden door de ruimtelijke ontwikkeling 
de wezenlijke kenmerken en waarden 
significant aangetast van belangrijke 
weidevogelgebieden, recreatiegebieden 
rond de stad, of karakteristieke 
landschapselementen: (het provinciale 
compensatiebeleid is van toepassing, 
art.6.9 lid 5 Omgevingsverordening)

nee

Neemt het groepsrisico (rond 
inrichtingen, buisleidingen, 
transportassen en luchthavenactiviteiten) 
toe als gevolg van een stedelijke 
ontwikkeling, waarbij de berekende 
waarde voor het groepsrisico boven de 
oriëntatiewaarde ligt:

nee

Wordt in dit plan gebruik gemaakt van 
een ontheffing van de provincie:

nee

Op grond van de informatie die u heeft 
gegeven blijkt dat het plan niet strijdig is 
met provinciale belangen, het plan hoeft 
niet te worden opgestuurd naar de 
provincie Zuid-Holland.
Gemeente: Zoetermeer CBS-code: 637       
Naam: M. Pot
Adres (postbus): Postbus 15
Postcode: 2700 AA
Plaatsnaam: Zoetermeer
E-mailadres: m.pot@zoetermeer.nl
Telefoonnummer: 0625716605

Heeft u nog vragen? U vindt een toelichting op onze website: www.zuid-holland.nl.
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Van: Hoogeveen K. (Kim) <K.Hoogeveen@gasunie.nl>
Verzonden: maandag 8 april 2019 14:03
Aan: Pot M.
Onderwerp: RE: Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout Zoetermeer

Geachte heer Pot, 
 
Bij e-mailbericht van 4 april 2019 hebben wij de bovengenoemde voorontwerp bestemmingsplan in het kader van 
het vooroverleg ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid. 
 
Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze 
dichtst bij gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de 
verdere planontwikkeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kim Hoogeveen 
Adviseur Omgevingsmanagement West Juridische Zaken 
 
E: K.Hoogeveen@gasunie.nl 
M: +31 6 1012 4610 
Werkdagen: ma /di /do /vrij 

 
Omgevingsmanagement West 
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Van: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>
Verzonden: maandag 8 april 2019 08:02
Aan: Pot M.
Onderwerp: RE: Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout Zoetermeer

 
Geachte heer Pot, 
 
Hartelijk dank voor de toezending van bovengenoemd plan. 
Binnen de grenzen van dit plan heeft TenneT (na een eerste beoordeling) noch bovengrondse-, noch ondergrondse 
hoogspanningsverbindingen in beheer. 
Wij hebben dan ook geen opmerkingen op genoemd plan en wensen u veel succes bij de verdere uitwerking 
hiervan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Ingrid (I.R.) van Engen  
Specialist Ondersteuning 
GSN | Real Estate Management 

T +31 (0)26 373 14 10  
M +31 (0)6 51 99 33 85  
E ruimtelijkeplannen@tennet.eu  
www.tennet.eu  

TenneT TSO B.V.  
Utrechtseweg 310  
Arnhem  
Postbus 718  
6800 AS Arnhem  

handelsregister: Arnhem 09155985 
aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  
 
denk aan het milieu: print dit bericht alleen als het noodzakelijk is 
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