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I n l e i d i n g 

1 . 1 

A a n l e i d i n g 

Op het perceel Molengouw 24 te Broek in Waterland werd een foerageerbedrijf 
geëxploiteerd. Nu de bedrijfsactiviteiten op het perceel worden afgebouwd, 
bestaat het voornemen om de bedrijfsbebouwing te slopen en op het perceel 
twee woningen te bouwen. 

1 . 2 

G e l d e n d b e s t e m m i n g s p l a n 

De voorgenomen bouwplannen passen niet in het geldende bestemmingsplan 
Broek in Waterland (vastgesteld op 24 april 2008). Voor het plangebied geldt 
op dit moment de bestemming Bedrijfsdoeleinden (foerageerhandel). In het 
bestemmingsplan is in artikel 7 van de voorschriften een wijzigingsbevoegdheid 
voor dit perceel opgenomen om de huidige bedrijfsbestemming te wijzigen 
naar een woonbestemming, categorie 1. In hoofdstuk 2 wordt nader op deze 
regeling ingegaan. 

Gemeente Waterland heeft aangegeven in principe medewerking te willen 
verlenen aan het bouwplan. 

1 . 3 

P l a n g e b i e d 

De projectlocatie betreft het perceel Molengouw 24 aan de zuidoostzijde van 
de kern Broek in Waterland. De Molengouw vormt een bebouwingslint langs 
een gelijknamige watergang. Het perceel grenst aan deze watergang. Rondom 
het perceel liggen voornamelijk woonerven. De begrenzing van de projectloca
tie is weergeven in figuur 1. 

Op het perceel staat de bedrijfsbebouwing van het foerageerbedrijf. De ge
bouwen hebben achterstallige staat van onderhoud en doen afbreuk aan de 
ruimtelijke kwaliteit. De huidige situatie op het erf is weergeven in figuur 1. 
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F i g u u r 1. L i g g i n g van h e t p l a n g e b i e d 
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G e m e e n t e l i j k 
b e l e i d 

Het geldende bestemmingsplan Broek in Waterland (vastgesteld op 24 april 
2008), bevat een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt de bestem
ming Bedrijfsdoeleinden te wijzigen naar een woonbestemming. De betreffen
de wijzigingsbevoegdheid is specifiek opgenomen voor het voorliggende 
perceel: 

G e b i e d " g r e n s w i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d F" - M o l e n g o u w 24 
1. Wijziging is toegestaan ten behoeve van het veranderen van de 

bestemming "bedrijven, foerageerhandel -Bf-" in de bestemming 
"Woondoeleinden, categorie I -WI-"; 

2. De realisering van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan 
indien wordt voldaan aan de in of krachtens de Wet geluidhinder 
geldende normen. 

Ho-.cr.gaj» 

r K M » * » » 

; 
F i g u u r 2 . D e t a i l g e l d e n d b e s t e m m i n g s p l a n m e t h e t p l a n g e b i e d a a n 
de M o l e n g o u w 24 ( p a a r s ) 
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P l a n o l o g i s c h e 
r a n d v o o r w a a r d e n 

3 . 1 

W e g v e r k e e r s l a w a a i 

Door middel van een akoestische berekening is de geluidsbelasting van de Mo
lengouw in beeld gebracht. Het betreft hier een 30 km/uur-weg zodat de ge
luidsnormen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing zijn. 

Uit de berekening blijkt dat de geluidsbelasting 51 dB bedraagt, waarbij is 
uitgegaan van een worstcase scenario van 2000 motorvoertuigen per etmaal (er 
zijn voor de Molengouw geen verkeersgegevens beschikbaar). Voor een stede
lijke situatie is dat een acceptabele geluidsbelasting. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat bij nieuwbouwwoningen de gevelisolatie zodanig is, dat er zon
der problemen een goed akoestisch binnenklimaat kan worden gerealiseerd 
(kleiner dan 33 dB). 

In bijlage 1 van deze toelichting is het akoestisch onderzoek voor het plan 
opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde dat voldaan moet 
worden aan de Wet geluidhinder, zoals deze in de wijzigingsbevoegdheid onder 
2 genoemd wordt (hoofdstuk 2). 

3 Î 2 

B o d e m 

Uit een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het plangebied blijkt dat 
in het plangebied een aantal verontreinigingen voorkomen. De verontreinigin
gen zijn niet dusdanig dat er sprake is van een urgent geval van bodemveront
reiniging. Voor de voorgenomen functie (wonen met tuin) is het echter wel 
nodig om de verontreinigingen te saneren. Hiervoor volstaat het doen van een 
melding bij de provincie op basis van het Besluit uniforme saneringen. Dit be
tekent dat een gecertificeerde aannemer de grond moet afvoeren. Het opstel
len van een saneringsplan is niet aan de orde. 

Bijlage 2 van deze toelichting bevat het bodemonderzoek. 
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3 . 3 

E c o l o g i e 

Het Natura-2000 gebied llperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske ligt 
op circa twee kilometer ten westen van Broek in Waterland. Omdat de project
locatie binnen de bebouwde kom ligt en zich op ruime afstand bevindt, zijn 
effecten uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de oevers van de Molengouw en het 
Bozenmeertje die zijn aangewezen als onderdeel van de EHS. Deze gebieden 
liggen op enkele honderden meters afstand. Ertussen liggen meerdere wonin
gen. 

Voor zover bekend zijn in de bestaande bebouwing geen beschermde vogel- of 
vleermuissoorten aanwezig. De bebouwing heeft geen spouwmuren of een 
houten dakbeschot en is daarom ook niet geschikt voor beschermde vogel- of 
vleermuissoorten. Om gecertificeerd te blijven, mochten er in de foeragehan-
del ook zeker geen dieren aanwezig zijn. Sloop van de bebouwing is daarom 
niet in strijd met de Flora- en faunawet. 

3 . 4 

A r c h e o l o g i e Ä c u l t u u r h i s t o r i e 

ARCHEOLOGIE Het bouwplan ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtings-
waarde. Bij bodemingrepen groter dan 100 m 2 en dieper dan 35 cm moet vol
gens het gemeentelijk archeologiebeleid archeologisch onderzoek 
plaatsvinden. 

De nieuwe woningen worden vrijwel geheel gebouwd op de locatie waar nu 
bedrijfsbebouwing aanwezig is. De woningen liggen voor een oppervlakte van 
slechts 18 m 2 buiten de huidige footprint van de gebouwen. Door de eerdere 
bouwactiviteiten bestaat de kans dat de grond ter plaatse verstoord is (de 
bebouwing is op palen gefundeerd). Op dit moment is nog niet bekend hoe 
(diep) de nieuwe bebouwing wordt gefundeerd. Zodra dit bekend is wordt 
bepaald of nader onderzoek op het gebied van archeologie noodzakelijk is. Als 
de omgevingsvergunning wordt aangevraagd wordt deze getoetst aan het ar
cheologiebeleid. Mocht nader onderzoek noodzakelijk zijn dan is dat op dat 
moment bekend. Een dergelijk onderzoek is een indieningsvereiste die bij een 
aanvraag omgevingsvergunning verplicht is. 

CULTUURHISTORIE Broek in Waterland is in de 13 d e ontstaan als een ontginningsdorp langs het 
veenriviertje de Aa of Ee. De Molengouw maakte deel uit van dit ontgin
ningslint en is nog steeds als zodanig herkenbaar (een weg parallel aan het 
water). De Molengouw maakt geen deel uit van het beschermd dorpsgezicht 
Broek in Waterland. Op het erf zelf of op de aangrenzende percelen ligt ook 
geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Met de realisatie van twee 
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woningen wordt de cultuurhistorische waarde van de Molengouw niet ge
schaad. 

3 . 5 

W a t e r 

In de bestaande situatie is het plangebied vrijwel volledig verhard (bebouwing 
en oppervlakteverharding). Door de realisatie van de woningen vindt er een 
afname plaats van de verharding. 

De achterzijde van het perceel grenst aan een primaire waterloop, deze wa
terloop valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

Voor het plan is de watertoets ingediend, waaruit is gebleken dat voor dit plan 
de normale procedure gevoerd moet worden. Dit heeft te maken met het feit 
dat het plangebied gelegen is binnen het beheersgebied van het Hoogheem
raadschap Hollands Noorderkwartier. 

De voorlopige resultaten van de watertoets zijn opgenomen als bijlage 3 bij 
deze toelichting. 

3 . 6 

V e r k e e r Ä p a r k e r e n 

Bij beide woningen wordt voorzien in twee parkeerplaatsen. Daarmee voldoen 
de woningen aan de gemeentelijke parkeernorm en de kengetallen van het 
CROW. De parkeerbelasting op de openbare ruimte wordt met de bouw van de 
nieuwe woningen daarom niet onevenredig vergroot. 

Ladde r v o o r d u u r z a m e v e r s t e d e l i j k i n g 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame ver
stedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motïverings-
eis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Daarin staat dat pas als 
herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende 
ruimte biedt om aan de ruimtevraag van het plan te voldoen, er sprake kan 
zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het begrip 'stedelijke ontwikke
ling' is daarbij als volgt gedefinieerd: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrij
venterrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouw
locaties of andere stedelijke voorzieningen. 

Uit jurisprudentie blijkt dat bij verstedelijking sprake moet zijn van een toe
name van bebouwing. In dit geval is sprake van een afname van de bebouwing. 
Hierdoor wordt het voorliggende plan niet wordt beschouwd als een stedelijke 
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ontwikkeling. De ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve niet van 
toepassing. 

3 . 7 

O v e r i g 

EXTERNE VEILIGHEID In de ruime omgeving van de projectlocatie worden geen gevaarlijke stoffen 
opgeslagen, bewerkt of vervoerd. Externe veiligheidsrisico's kunnen derhalve 
worden uitgesloten. 

KABELS EN LEIDINGEN Ook zijn er geen kabels en leidingen in de directe omgeving van het perceel, 
waar rekening mee gehouden moet worden. 

LUCHTKWAUTEIT De realisatie van twee woningen draagt niet in betekenende mate bij aan de 
concentratie luchtverontreinigende stoffen. Nadere toetsing aan de grens
waarden is daardoor niet nodig. 

MILIEUHINDER In de directe omgeving van het perceel worden geen bedrijfsactiviteiten 
uitgeoefend. Er is daardoor geen sprake van onaanvaardbare milieuhinder. 
Ter plaatse verbetert feitelijk de milieusituatie doordat de bestaande be
drijfsactiviteiten, die eigenlijk niet passend waren binnen een woonge
bied, worden beëindigd. 

* 
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P l a n b e s c h r i j v i n g 

4 . 1 

B e s c h r i j v i n g v a n h e t b o u w p l a n 

Het bouwplan bestaat uit de realisatie van twee woningen en een losse garage. 
Het gaat om woningen die qua indeling en maatvoering tegemoet komen aan 
de wooneisen van een modern gezin. Qua vormgeving en detaillering wordt 
aangesloten bij bouwvormen die in de regio veel voorkomen. Aan de voorzijde 
van elk erf zijn twee parkeerplaatsen voorzien. 

Vanwege de verkaveling staan beide woningen dwars op de weg. De woningen 
zijn in een rooilijn geplaatst met de bestaande gebouwen. Naast de woning 
zijn twee parkeerplaatsen beoogd. Aansluitend bij het diverse bebouwingbeeld 
langs de Molengouw is gekozen voor twee verschillende woningtypes. De ene 
woning wordt gebouwd met een zogenaamde kaakberg aan de achterzijde (zie 
de rechter woning in onderstaande figuur). De andere woning heeft een ge
schakeld bouwvolume met een eigen kap. Ook hebben beide woningen een 
andere gevelindeling. De ene woning heeft een entree aan de voorkant van het 
gebouw, terwijl de andere woning een entree aan de zijkant heeft. 

nok 9 meier 

nok 8,1 meier 

nok õ. 3 rnofcr 
N 

6 •••r 

i i 
1 : : 

i i goct 3. 3 mtícr 

i 

m ñ 1:3 : m 
.... 

Voorgôvel 
5.-Î - f 

F i g u u r 3 . V o o r a a n z i c h t v a n de t w e e w o n i n g e n 

Het voorhuis van beide woningen heeft een goothoogte van 3,3 meter. De nok-
hoogte van de gebouwen varieert sterk. Bij het ene woonhuis geeft de kaak
berg met een andere kaprichting de bebouwing een sterk verticaal accent. Bij 
het andere woonhuis is sprake van een ondergeschikt nevenvolume. Deze be
bouwing is meer horizontaal georiënteerd. De footprint van de woningen is 94 
m 2 (voor de woning met de kaakberg) en 105 m 2 . 
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4 . 2 

S t e d e n b o u w k u n d i g e c o n t e x t 

De stedenbouwkundige context van het bouwplan wordt gevormd door het 
bebouwingslint langs de Molengouw. Langs deze weg komt vrijwel alleen 
woonbebouwing voor. De Molengouw heeft smal wegprofiel, waarbij de meeste 
bebouwing aan de zuidzijde zeer dicht op de weg staat. 

Er is geen sprake van een eenduidige rooilijn. Sommige woningen staan verder 
naar achteren of zijn enigszins gedraaid ten opzichte van andere woningen. 
Aan de noordzijde is ook geen eenduidig stedenbouwkundig patroon. Hier staat 
voornamelijk woonbebouwing uit een latere periode. Deze bebouwing is iets 
groter en hoger dan de bebouwing aan de zuidzijde. 

De oriëntatie van de bebouwing wisselt tussen bebouwing die dwars op de weg 
staat en bebouwing die in de lengterichting langs de weg staat. Ook de ge
bruikte materialen wisselen sterk. Sommige woningen zijn uit baksteen opge
trokken. Andere bestaan voor een groot deel uit hout. Dit wisselende beeld 
geeft de straat een informeel karakter. Terwijl het profiel van de openbare 
ruimte betrekkelijk smal is en sober ingericht, is op privéterrein veel afwisse
lend groen aanwezig. De doorkijkjes naar de achterliggende tuinen en het 
water maken dit een aantrekkelijk geheel. 

'4 

: y 

F i g u u r 4 . S t r a a t b e e l d v a n de M o l e n g o u w m e t h e t p l a n g e b i e d 

4 . 3 

S t e d e n b o u w k u n d i g e i n p a s b a a r h e i d 

De verandering van de huidige bedrijfssituatie naar twee woningen leidt tot 
een flinke verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit. De beoogde wo
ningen passen veel beter in het straatbeeld dan de gesloten en verwaarloosde 
bedrijfsbebouwing. De footprint en de bouwmassa op het perceel nemen aan
zienlijk af. 
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In tabel 1 is dit weergegeven. De footprint van de huidige bebouwing is circa 
370 m 2 , terwijl het bouwplan een footprint heeft van 199 m 2 . Daarmee neemt 
het ruimtebeslag af met 

Tabel 1. Footprint, oppervlakte en bouwvolume van de bestaande en nieuwe bebouwing 
Molengouw 24 Huidige be Nieuwe be Verschil 

bouwing (m 2) bouwing (m 2) 

Footprint 370 m 2 199 m 2 -469Ž 

Netto m 2 400 m 2 350 m 2 •m 
Netto m 3 1.533 m 3 1.050 m' -31* 

4 . 3 . 1 

S i t u e r i n g 

De nieuwe woningen zijn dwars georiënteerd op de openbare weg. Door deze 
oriëntatie kunnen twee parkeerplaatsen naast de woning worden geprojec
teerd en worden de woningen in dezelfde rooilijn geplaatst als de omliggende 
woningen. Doordat de bebouwing dwars op de weg staat en tussen de gebou
wen en de omliggende bebouwing veel ruimte beschikbaar bli jft, worden door
zichten naar de achterliggende Molengouw gecreëerd. 

4 . 3 . 2 

B o u w v o l u m e / s t r a a t b e e l d 

Aan de voorzijde bestaan de woningen uit één bouwlaag met kap waardoor de 
bebouwing goed aansluit bij de bestaande bebouwing langs de Molengouw. Ook 
een bebouwingsaccent als de kaakberg sluit qua bouwhoogte aan bij de be
staande bebouwing. 

4 . 3 . 3 

V o r m g e v i n g en d e t a i l l e r i n g 

De vormgeving van de woningen met veel hout, gedekte tinten en een pannen
dak past goed in het bestaande bebouwingsbeeld. Beide woningen hebben een 
andere gevelindeling, wat bijdraagt aan de diversiteit van het straatbeeld. 

4 . 3 . 4 

G r o e n s t r u c t u u r 

De kavels worden aan de voorzijde gemarkeerd door de aanplant van bomen. 
Daarmee wordt de bestaande groenstructuur langs de straat versterkt. Aan de 
achterzijde van de woning is ruimte voor een tuin. Dit geeft de mogelijkheid 
om de groenstructuur langs de Molengouw te verbeteren. Met het hoogheem
raadschap moeten afspraken worden gemaakt over het onderhoud van de oe
vers. 

260.00.01.01.00.toe - Wijzigingsplan Molengouw 24 te Broek in Waterland - 1 september 2015 



4 . 3 . 5 

W e l s t a nd 

Het plan is voorgelegd aan de welstandscommissie. Naar aanleiding van het 
overleg met de commissie (18 augustus 2014, 1 september 2014, 29 september 
en 13 oktober) zijn de volgende aanpassingen in het plan doorgevoerd: 

minder volume in de kap; 
woningen zijn aanmerkelijk smaller; 
tuinen zijn vergroot; 
parkeren naast de woningen (in lengterichting); 
schuren/bergingen zijn onttrokken (tuin); 
meer diversiteit tussen de woningen; 
ontwerp is meer naar de rooilijn geprojecteerd; 
betere doorzichten naar de achterzijde. 

Het welstandsadvies is als bijlage 4 opgenomen bij deze toelichting. 

4 . 3 . 6 

C o n c l u s i e 

Op basis van het voorgaande wordt geconstateerd dat het voorgenomen bouw
plan goed past binnen de stedenbouwkundige context. 
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J u r i d i s c h e 
t o e l i c h t i n g 

5 . 1 

I n l e i d i n g 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het juridische deel van het wijzigingsplan: 
de planverbeelding en de planregels. Er zal kort worden ingegaan op de 
plansystematiek die door de gemeente wordt gehanteerd. 

5 . 2 

P l a n s y s t e m a t i e k 

Het voorliggende wijzigingsplan sluit aan bij het bestemmingsplan 'Broek in ALGEMEEN 

Waterland'. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de van toepassing zijnde 
bestemmingen "Woondoeleinden -W-" en "Tuinen -T-" opgenomen in de re
gels. 

De planregels zijn zodanig opgesteld dat deze kunnen fungeren in zowel een DIGITAAL EN ANALOOG 

digitaal wijzigingsplan, als in een analoog wijzigingsplan. Het digitale wijzi
gingsplan is weliswaar het bindende plan, het is nog steeds mogelijk een ana
loge versie van het wijzigingsplan te raadplegen. Het plan voldoet daarmee 
aan de Wet ruimtelijke ordening. 

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan Broek in Waterland, REGELS 

vastgesteld door de gemeenteraad van Waterland op 24 april 2008, met de 
bijbehorende regels (en bijlagen) zijn onverkort van toepassing op dit wijzi
gingsplan. 

Er wordt voor de beoogde planinrichting gebruik gemaakt van de herschik- HERSCHIKKINGSBEPALING 

kingsbepaling zoals die is opgenomen in artikel 11, lid 3.3. 

5 . 3 

O v e r i g 

In hoofdstuk 3 van de voorschriften zijn de algemene regels van het plan opge
nomen. Deze algemene regels hebben betrekking op alle in het plan opgeno
men bestemmingen. 
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Op 1 november 2014 is de AMvB "Quick wins" (Stb. 2014, nummer 333) en op 
29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht 
geworden. De AMvB wijzigt artikel 3.1.2 (lid 2) van het Besluit ruimtelijke 
ordening en de Reparatiewet enkele bepalingen in de Woningwet. Het eerste 
artikel legt expliciet vast dat een bestemmingsplan of wijzigingsplan regels 
mag bevatten die betrekking hebben op een bevoegdheid waarvan uitoefening 
afhankelijk is gesteld van beleidsregels. De aanpassing van de Woningwet komt 
er op neer dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouw
verordeningen niet meer van toepassing zijn op na 29 november 2014 nieuw 
vast te stellen bestemmingsplannen (of beheersverordeningen) en in ieder 
geval volledig vervallen op 1 juli 2018. De stedenbouwkundige bepalingen wor
den geschrapt omdat de wetgever er vanuit gaat dat hierin wordt voorzien in 
de bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en beheersverordeningen. 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat een verwijzing naar de stedenbouwkundige 
bepalingen uit de bouwverordening zinloos is geworden. Het plan zal daarom 
nu zelf moeten voorzien in parkeerregels als de gemeente haar gemeentelijk 
parkeerbeleid wil blijven effectueren. 

Gezien het nieuwe artikel 3.1.2 Bro bestaat de mogelijkheid om middels alge
mene regels in het plan de parkeerbehoefte te kunnen sturen. Daarom zijn in 
de algemene regels van dit wijzigingsplan regels hierover opgenomen. 

Deze regels sluiten op grote lijnen aan bij wat eerder was opgenomen in arti
kel 2.5.30 van de gemeentelijke Bouwverordening. In deze regels wordt uit
drukkelijk uitgegaan van regulering bij het aanvragen en verlenen van 
omgevingsvergunningen. Daarbij moet gedacht worden aan de omgevingsver
gunning voor het bouwen en alle gebruiksveranderingen die niet bij recht in 
het wijzigingsplan zijn toegestaan. Zodra een gebruiksverandering past binnen 
een bestemming, en hiervoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aan
gevraagd dan hoeft dus in beginsel ook niet nader te worden gekeken naar het 
parkeerbeleid van de gemeente. 

Hoe w o r d t b e p a a l d o f er s p r a k e is van v o l d o e n d e pa r 
k e e r g e l e g e n h e i d ? 
De vraag hoe wordt bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid 
wordt beantwoord in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP). In 
het GWP wordt aangegeven dat voor de berekening van het aantal parkeer
plaatsen bij bepaalde functies moet worden uitgegaan van de parkeercijfers 
van de meest actuele CROW-publicatie (ten tijde van de opstelling van dit plan 
is dat publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'). Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de afmetingen van de te realiseren parkeerplaatsen dan 
wel -ruimten. Ook hier verwijst het GVVP naar de relevante CROW-publicaties. 
Op deze wijze wordt ten aanzien van de hiervoor genoemde punten een duide
lijk houvast geboden voor het beoordelen van aanvragen van een omgevings
vergunning. 
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De regeling biedt overigens (net als de voorheen geldende Bouwverordening) 
de mogelijkheid om af te wijken van de beleidsregels uit het GWP (lid 4). 
Afwijken kan bijvoorbeeld indien wordt bijgedragen in het gemeentelijk par-
keerfonds. 
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U i t v o e r b a a r h e i d 

6 . 1 

E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 

Het voorliggende wijzigingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voorne
men van de initiatiefnemers om twee woningen te realiseren op de Molengouw 
24 te Broek in Waterland. 

De kosten voor de planontwikkeling zullen door de initiatiefnemers worden 
gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor 
de planbegeleiding. 

Op basis van deze overweging mag het voorliggende wijzigingsplan economisch 
uitvoerbaar worden geacht. Omdat het voorliggende wijzigingsplan gebaseerd 
is op het bestemmingsplan Broek in Waterland (vastgesteld op 24 april 2008) 
onder de WRO is de Wro voor wat betreft de bepalingen omtrent het exploita
tieplan niet van toepassing. Voor zover sprake is van exploitatiekosten zijn 
deze overigens anderszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de 
Grondexploitatiewet zou dan ook niet noodzakelijk zijn geweest. Dit betekent 
dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende wijzigingsplan niet door onvol
doende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6 . 2 

M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d 

Het ontwerp van het wijzigingsplan heeft van 10 juli 2015 tot en met 20 augus
tus 2015 ter visie gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 
De geraadpleegde overlegpartners hebben geen bezwaar geuit tegen het plan. 
Het wijzigingsplan mag maatschappelijk gezien uitvoerbaar worden geacht. 

260.00.01.01.00.toe - Wijzigingsplan Molengouw 24 te Broek in Waterland - 1 september 2015 21 



B i j l a g e 1 : 
A k o e s t i s c h o n d e r z o e k 

į 



Molengouw Broek in Waterl 

Ontvanger woning Waarneemhoogte [m] : 4.5 

Rijlijn : Molengouw 

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 10.00 
Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 10.68 
Bodemfactor [-] : 0.49 Afstand kruispunt [m] : 0.00 
Objectfractie [-] : 0.30 Afstand obstakel [m] : 0.00 
Zichthoek [grad] : 127 
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband 

Q -etmaal : 2000.00 
"/o Daguur : 6.54 
0Zo Avonduur : 3.76 
07o Nachtuur : 0.81 

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A) 
m Categorie Daqp/ol AvondP/o] Nachtr/oļ km/u C wegdek E dag^ E avond E nacht 
1 Motorrijwielen 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Lichte Motorvoertuigen 94.59 94.59 94.59 30 1.34 64.79 62.39 55.72 
3 Middelzware Motorvoert... 4.76 4.76 4.76 30 2.58 61.96 59.56 52.89 
4 Zware Motorvoertuigen 0.65 0.65 0.65 30 2.58 56.52 54.11 47.45 
5 Bromfietsen 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totaal 100.00 100.00 100.00 67.02 64.62 57.95 
C optrek ~ ~ --

Resultaten in dB(A) 
C^eflectie : 0.45 LAeq, dag : 55.39 
C^zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 52.99 
D.afstand : 10.29 LAeq, nacht : 46.32 
DJucht : 0.08 Aftrek Art. 11 Og [dB] : 5 
DJĵodem ï 1.44 Lden, excl. Art.110g [dB] : 56 
Djmeteo : 0.27 Lden, incl. Art.110g [dB] : 51 

Standaard rekenmethode 1 V2.00 7/24/2014 11:46:41 AM, blz. 1 
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Soort onderzoek 
Aanleiding tot het onderzoek 

Projectcode 

Opdrachtgever 
Adres opdrachtgever 
Woonplaats en postcode 

Locatiebenarning 
Locatieadres 

Locatie plaats en postcode 

Kadastrale aanduiding 

Coördinaten 

verkennend bodemonderzoek NEN-5740 
bouwvergunning 

R13-B485 
Van Overbeek Holding B.V. 

Johannes Verhulststraat 163 
1075 GX Amsterdam 

Molengouw 24 

1151 CH Broek in Waterland 
sectie B, nummer 2117 gemeente Broek in 
Waterland 
128758/493862 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

Te onderscheiden deellocaties 
Aantal boringen en peilbuizen 

Datum veldwerk 
Datum watermonsters 
Aantal analyses 

580 m 2 

2 
9 en twee bestaande peilbuizen 

22-10-2013 
29-10-2013 
10 waarvan 2 grondwatermonster 

Aanwijzingen asbest 
Aangetroffen verontreinigingen 

Conclusies en aanbevelingen 

asbesthoudende dakbedekking 
grond dlì o.a. sterk verontreinigd met barium 
nikkel en lood 
grond dl2 ter plaatse van boring 11 sterk 
verontreinigd met minerale olie 
grondwater dl2 licht verontreinigd met xylenen, 
nafìaleen en minerale olie 
BUS-Melding naar Provincie Noord-Holland 
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1 Inle iding 

In oktober 2013 heeft APS-Milieu in opdracht van Van Overbeek Holding B.V. te 
Amsterdam een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Molengouw 24 te 
Broek in Waterland. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, VKB- protocol 2001 plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen en VKB- protocol 2002 het nemen van grondwatermonsters. 
APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties bestaan met de opdrachtgever van het 
bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

Onderstaanden verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 
normen te hebben uitgevoerd. 

Naam: 
Certificaatnummer: 
Ondertekening: 

Naam: 
Certificaatnummer: 
Ondertekening: 

Naam: 
Certificaatnummer: 
Ondertekening: 

Ing. J.J. de Vlieger 
VB-028 

Dhr. R.L. Kortbeek 
VB-028 

Dhr. J.Wr. Munneke 
VB-028 

•v s 

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouw- of 
sloopvergiinning in het kader van de gemeentelijke Bouwverordening (Woningwet). Het 
doel van een bodemonderzoek in het kader van de Woningwet is het vaststellen of de 
locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 
Een dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd als verkennend bodemonderzoek 
volgens de NEN-5740, waarbij het vooronderzoek dient te voldoen aan het verminderde 
basisniveau volgens de NEN-5725. De onderzoekslocatie wordt bepaald door de 
bouwlocatie. In geval van een woonbestemming dient ook de eventuele min bij het huis te 
worden onderzocht. 

4 
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1.1 Doel en opzet van het onderzoek 

Doel van een verkennend bodemonderzoek is: 

« Bepalen of er al dan niet van bodemverontreiniging sprake is, conform de Wet 
Bodembescherming. 

* Eventueel bepalen of er een nader onderzoek gewenst is naar de ernst van de 
bodemverontreiniging, 

i Eventueel verkrijgen van een eerste indicatie van de verspreiding van de 
verontreiniging, zonodig door heranalyse van afzonderlijke monsters. 

De opzet van een verkennend onderzoek omvat de volgende fasen: 

® Vaststellen van het (juridische) kader van het onderzoek. 
« Verrichten van (historisch) vooronderzoek naar mogelijke verontreiniging. 
« Verrichten van vooronderzoek naar geohydrologie en bodemopbouw. 
» Opstellen van hypothese en onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek. 
« Uitvoering veldwerk (boringen, peilbuizen en bemonsteringen). 
« Uitvoering laboratoriumanalyses in een erkend RvA geaccrediteerd laboratorium. 
« Interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 
« Toetsing van hypothese en strategie. 
« Eventueel herhalen van (enkele van) de voorgaande fasen als de hypothese en strategie 

niet toereikend blijken te zijn geweest. 
» Bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging, en indicaties geven over de 

verspreiding ervan. 
» Eventueel bepalen of nader onderzoek gewenst is. 
» Rapportage en eindbespreking. 

5 
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1.2 Vooronderzoek 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaait (bijlage 1) en tevens op 
een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 
(bijlage 8). 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor het uitvoeren 
van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. In bijlage 4 is een overzicht van de 
verkregen gegevens opgenomen. 

De onderzoekslocatie is gelegen in Broek in Waterland. 
Het perceel is eigendom van Dhr. K J . Prijs en staat kadastraal bekend onder de aanduiding 
sectie B, nummer 2117 van de gemeente Broek in Waterland. De totale oppervlakte van de 
onderzoekslocatie bedraagt ongeveer 580 m 2 . De bestemming is berging/stalling en wordt 
wonen, hi de omgeving is voornamelijk sprake van agrarisch gebied. 

Het perceel is sinds 1949 tot heden in gebruik geweest als opslag van vee- en 
mengvoeding. Ongeveer 70*^ van de locatie is bebouwd. De bebouwing is in gebruik als 
opslagruimte. De vloeren bestaan uit beton/tegels. Op de onderzoekslocatie zijn geen 
kabels en/of leidingen aanwezig. 

Op de onderzoekslocatie is het volgende bodemonderzoek uitgevoerd: 

® Oriënterend bodemonderzoek Molengouw 24 te Broek in Waterland, 
Grondslag0BV5 projectoummer 9422-32, 5 april 2006. Er zijn sterke 
verontreinigingen met lood, zink en PAK in de grond aangetroffen. Ter plaatse van 
peilbuis 5 is een sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en in het 
grondwater aangetroffen. Het grondwater ter plaatse van peilbuis 5 is eveneens 
verontreinigd met naftaleen. 

Ķ 

1.3 Asbest 

Bij verkennend bodemonderzoek wordt ook gekeken of er mogelijk asbest op de locatie 
aanwezig is (op gebouwen, op de grond of in de bodem). Indien dat het geval is kan dat 
eventueel leiden tot aanvullend onderzoek. 

In het onderhavige onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 
asbest. De bebouwing is voorzien van asbesthoudende dakbeplating. Bij visuele inspectie 
werd in de bodem of in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 



1.4 B o d e m o p b o u w e n g e o h y d r o l o g i e 

De locatie is gelegen aan de rand van Broek in Waterland. Er is geen sprake van een 
bodembescbermingsgebied. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -1,3 m. 

De geologie wordt bepaald door een deklaag van Holocene ouderdom welke reikt tot een 
diepte NAP -14 m. 

Op de bodemkaart van Nederland (STIBOKA,l:50000) is sprake van een dikke veenlaag 
afgedekt met een laag klei of zavel. 
Het Gemiddeld Hoogste Grondwaterpeil (GHG) ligt op ^ 5 cm-mv. Het Gemiddeld 
Laagste Grondwaterpeil (GLG) ligt op 50-80 cm-mv. 

Uit de Grondwaterkaart van Nederland (1:50000, TNO) is de regionale geohydrologische 
bodemopbouw afgeleid. 
Onder de slecht doorlatende Holocene deklaag ligt een Pleistoceen watervoerend pakket 
dat door een scheidende laag van glaciale klei en slibhoudende zanden (formatie van 
Drenthe) wordt gescheiden in een eerste en tweede watervoerend pakket. De tweede 
scheidende laag is afwezig. 
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1.5 Hypothese en strategie 

Aan de hand van een vooronderzoek (uitgevoerd volgens de NEN-5725) worden 
deellocaties benoemd waarvoor verschillende hypothesen gelden met betrekking tot de 
(mogeüjke) bodembelasting. In de onderstaande tabel worden de deellocaties en de 
daarvoor geldende aannames (aard en voorkomen van de verontreiniging) nader 
uitgewerkt. 

De hypothese "verdacht met diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld (VED-HE)" 
wordt gesteld als er uit het vooronderzoek blijkt dat er op de locatie mogelijk diffuse 
bodembelasting heeft plaatsgevonden met een heterogeen verdeelde verontreiniging op 
schaal van monsterneming. Hierbij valt te denken aan ophooglagen. Er wordt op deze 
deellocaties verontreiniging in de grond en/of het grondwater verwacht met bepaalde 
stoffen. 

De hypothese "verdacht met plaatselijke bodembelasting waarvan de kern bekend is 
(VEP)" wordt gesteld als er uit het vooronderzoek blijkt dat er op de locatie mogelijk 
bodembelasting afkomstig een bekende bron heeft plaatsgevonden. Bij de bronnen kan 
sprake zijn geweest van lozingen, lekkages, morsingen, brandplaatsen, lekkende tanks e.d. 
Er wordt op deze deellocaties verontreiniging in de grond en/of het grondwater verwacht 
met bepaalde stoffen. 

De subhypothese "kleinschalig" is van toepassing op kleinere locaties {f\ ha) of op grotere 
locaties als deze kleinschalig zijn verkaveld, bebouwd zijn en/of een sterk wisselend 
gebruik kennen. 

Overzicht van deellocaties en gevolgde strategie 

code dcellocatie strategie schaal 'boringen 
- - -.: 
analyses opmerking 

DL1 gehele onderzoekslocatie NEN-5740 verdacht (VED-HE) 580 m 1 

toplaag 5 2 

ondergrond 4 I 

ířeatisch grondwater (met PB) 1 1 bestaande peilbuis 

DL2 oliespot NEN-5740 verdacht (VEP) 40 m2 

toplaag 4 Ą 

ondergrond 1 1 

fřeatisch grondwater (niet PB) I 1 bestaande peilbuis 
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2 Uitvoering 

2.1 Veldwerk 

Het veldwerk bestond uit het uitvoeren van boringen en het nemen van grond- en 
grondwatermonsters. Van alle boringen zijn boorbeschrijvingen gemaakt conform de 
NENo5104, welke zijn opgenomen in bijlage 7. 
De bovengrond is licht tot sterk puin-, grind- en sintelhoudend. Ter plaatse van de oliespot 
is getracht een diepe boring te plaatsen om de verontreiniging in de diepte uit te karteren, 
helaas zijn alle boringen ter plaatse van de olie spot op 1 m-mv gestuit. 
Het grondwater is uit bestaande peilfilters bemonsterd. De peilfílters zijn op 22-10-2013 
leeggepompt. Op 29-10-2013 zijn de grondwatermonsters genomen. In het veld is de 
grondwaterstand ingemeten en zijn de geleidbaarheid, de pH en de troebelheid van het 
grondwater bepaald. De monsters zijn gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 
waarnemingen weergegeven. 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte PB datum van tot opmerkingen 

01 100 X 22-10-2014 0 100 licht grindhoudend 

02 150 22-10-2014 0 10 klinker 

22-10-2014 10 60 sterk sintelhoudend i matig puinhoudend 

22-10-2014 90 130 zeer licht puinhoudend 

03 150 22-10-2014 0 15 beton 

22-10-2014 15 60 matig puin- en sintelhoudend 

22-10-2014 60 100 licht puin- en sintelhoudend 

22-10-201.4 100 150 licht puinhoudend 

04 150 22-10-2014 0 10 stelcon 

22-10-2014 10 50 sterk sintelhoudend! matig puinhoudend 

05 80 22-10-2014 0 30 lege ruimte 

22-10-2014 30 50 beton 

22-10-2014 80 gestuit 

11 100 22-10-2014 0 50 matig puin- grind en sintelhoudend 1 sterke oliegeur 

22-10-2014 50 100 volledig puin/ matige oliegeur / gestuit 

12 50 22-10-2014 0 50 licht puin- en sintelhoudend 1 sterk grindhoudend 

13 50 22-10-2014 0 50 licht puin- en sintelhoudend 1 sterk grindhoudend 

14 160 22-10-2014 0 30 lege ruimte 

22-10-2014 30 60 beton 

9 



Overzicht peilbuis- monstername 
PB fiiíerstellÍDg monsters gwş EC (mS/cm) pH | troebelheid (NTtl) datum PB 

van tot 
monsters gwş EC (mS/cm) pH | troebelheid (NTtl) datum 

04 110 210 0680044445 f 06800591261 
0800227095 

60 2,93 6,9 19,2 29-10-2013 

05 0 150 0680059104/0680059143 30 0,345 7,0 84,6 29-10-2013 

2.2 Laboratoriumonderzoek 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 
aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Eventueel zijn 
grondmonsters gecombineerd tot mengmonsters. 
Bij grondwateronderzoek worden in verband met per soort analyse verschillende 
voorgeschreven wijze van bemonstering en conservering soms meerdere monsters uit een 
filter genomen. 

Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters 

code omschrijving analysepakket monster boring . van tot 

MM01 mengmonster bovengrond dll NEN-5740 grondpakket 0531432049 1 0 50 

0531432173 1 50 100 

0531432051 5 50 80 

MM02 mengmonster bovengrond dll NEN-5740 grondpakket 0531432172 2 10 60 

0531432163 3 15 60 

0531432048 4 10 50 

MM03 mengmonster ondergrond dll klei NEN-5740 grondpakket 0531432171 2 90 130 

0531431902 4 50 100 

MM04 mengmonster ondergrond dl 1 veen NEN-5740 grondpakket 0531432052 3 100 150 

0531432164 4 100 150 

0531432174 14 110 160 

M i l monster bovengrond d!2 minerale olie * iu/o.s. 0531432166 11 0 50 

mm monster bovengrond dl2 minerale olie f luZo.s. 0531432175 12 0 50 

M13 monster bovengrond dl2 minerale olie * Iu/o.s. 0531432162 13 0 50 

M14 monster bovengrond dl2 minerale olie * Iu/o.s. 0531432174 14 60 110 

WM04 grondwatermonster dll NEN-5740 grondwaterpakket 0680044445 ļ 
0680059126ì 
0800227095 

bpb04 110 210 

WM05 grondwatermonster d!2 minerale olie * BTEXN 06800591041 
0680059143 

bpb05 0 150 

10 
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3 Analyseresultaten 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabellen getoetst aan 
de meest recente versie van de streef/AW2000- en interventiewaarden van VROĨvĮ waarbij 
de waarden voor de bodem zijn omgerekend volgens het gehalte organisch stof en 
kleidelen (lutum). Het toetsingskader is bij dit rapport opgenomen als bijlage 5. 
Voor een volledig overzicht van de gemeten waarden verwijzen wij naar de 
analysecertificaten in bijlage 9. 

Analyse mengmonster bovengrond dl l MM01, toetsing grond volgens Wbb 
H-0,7% L-12,2% 
stofnaam meting eenheid S(AW) T I opm toetsing .. 

barium 180 mg/kg d.s. 112 326 540 

ļ kobalt 15 mg/kg d.s. 9,03 61,7 114 

koper 110 mg/kg d.s. 26,1 75,1 124 m 
kwik 1 mg/kg d.s. 0,122 14,7 29,2 i f 
molybdeen 2,3 mg/kg d.s. 1,5 95,8 190 

' S 

nikkel 33 mg/kg d.s. 22,2 42,8 63,4 

lood 920 mg/kg d.s. 37,8 219 400 ŭ 
zink 430 mg/kg d.s. 89,6 275 461 

minerale olie (totaal) 220 mg/kg d.s. 38 519 1000 

PCB (som 7) 0,011 mg/kg d.s. 0,004 0,102 0,2 

PAK(lOvanVROM) 10 mg/kg d.s. 1,5 20,8 40 

Analyse mengmonster bovengrond dl l MM02, toetsing grond volgens Wbb 
HN6,607o L^3,507o 
stofnaam meting eenheid S (AW) T I opm toetsing 

barium 360 mg/kg d.s. 58,2 170 282 

kobalt 23 mg/kg d.s. 4,97 33.9 62,9 S: 
koper 420 mg/kg d.s. 23,4 67,3 111 

kwik 0,95 mg/kg d.s, 0,111 13,4 26,6 n 

molybdeen 5,6 mg/kg d.s. 1,5 95,8 190 

nikkel 51 mg/kg d.s. 13,5 26 38,6 >I 

lood 710 mg/kg d.s. 35,4 205 375 >I 

zink 280 mg/kg d.s. 70,4 216 362 

minerale olie (totaal) 230 mg/kg d.s. 125 1710 3300 ^ 
PAK (10 van VROM) 5,5 mg/kg d.s. 1,5 20,8 40 >s 
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Analyse mengmonster ondergrond d l l klei MM03, toetsing grond volgens Wbb 
13=9,60Zo ĩ^22,207o , , , , , 
stofnaam meting; eenheid S(AW) T 1 opm toetsing 

kobalt 15 mg/kg d.s. 13,7 93,5 173 Hí 

koper 71 mg/kg d.s. 37.9 109 180 28 

kwik 0,35 mg/kg d.s. 0,145 17,5 34,8 MS 

lood 200 mg/kg d.s. 48,1 279 510 ^ 

Analyse mengmonster ondergrond dll veen MM04, toetsing grond volgens Wbb 
11=27,10/0 L-11,6% 
stofnaam meting eenheid S (AW) T I opm toetsing 

kobalt 12 mg/kg d.s. 8,75 59,8 111 Sg 

koper 130 mg/kg d.s. 42,5 122 202 pţ 
kwik 2,2 mg/kg d.s. 0,142 17,1 34 

molybdeen 2,3 mg/kg d.s. 1,5 95,8 190 ^ 

nikkel 29 mg/kg d.s. 21,6 41,7 61,7 

lood 790 mg/kg d.s. 52,2 303 553 l*í 

zink 140 mg/kg d.s. 126 385 645 SS 

Analyse monster bovengrond d!2 M i l , toetsing grond volgens Wbb 
H»12,60Zo 
stofnaam meting eenheid S (AW) T ;: I opm toetsing 

-
minerale olie (totaal) 35000 mg/kg d.s. 239 3270 6300 

Analyse monster bovengrond dľ2 M12, toetsing grond volgens Wbb 
HN5,9Vo 1=2,1 "/o 
stofnaam meting eenheid S (AW) T í opm toetsing 

minerale olie (totaal) 130 mg/kg d.s. 112 1530 2930 >S 

Analyse monster bovengrond dl2 M13, toetsing grond volgens Wbb 
11=9,30/0 1=2,20/0 
stofnaam mering eenheid Ş(ÄW) T . I opm toetsing 

minerale olie (totaal) 470 mg/kg d.s. 177 2410 mm SíS 

Analyse monster bovengrond dI2 M l 4 , toetsing grond volgens Wbb 
11=24,80/0 L-19,3% 
stofnaam meting eeuheid S(AW) T 1 opm toetsing 

minerale olie (totaal) 140 mg/kg d.s. 471 6440 12400 <S 



Analyse grondwatermonster dl l WM04, toetsing grondwater volgens Wbb 
stofnaam meting eenheid S (AW) T ï opm. toetsing 

[geen overschrijdingen] 

—
 1 — 1 

Analyse grondwatermonster d!2 WM05, toetsing grondwater volgens Wbb 
stofnaam meting eenheid S (AW) : T 'ţķ. I opm. toetsing 

xylenen 0,71 ug/1 0.2 35,1 70 

naftaleen 0,4 ug/1 0,01 35 70 >S 

minerale olie 220 ug/1 50 325 600 >s 

4 Conclusies 

Deellocaíie 1 
Er is in de licht puinhoudende bovengrond (MM01) een sterke verontreiniging met lood en 
matige verontreinigingen met koper en zink aangetroffen. In MM01 zijn verder licht 
verhoogde gehaltes aan barium, kobalt, kwik, molybdeen, nikkel, minerale olie, PCB en 
PAK gemeten. 
De sterk puin- en/of sintelhoudende bovengrond (MM02) is sterk verontreinigd met 
barium, nikkel en lood, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met kobalt, 
kwik, molybdeen, minerale olie en PAK. 

De kleiige ondergrond ter plaatse van boringen 2 en 4 is maximaal licht verontreinigd met 
kobalt, koper, kwik en lood. 
De venige ondergrond is sterk verontreinigd met lood, matig met koper en licht met kobalt, 
kwik, molybdeen, nikkel en zink. 

In het grondwater ter plaatse van bestaande peilbuis 4 is geen van de onderzochte 
parameters in een verhoogd gehalte aangetroffen. 

De hypothese verdacht wordt voor de locatie bevestigd. Formeel is een nader 
bodemonderzoek naar de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen 
noodzakelijk. Met het oog op de aangeü'offen puinbijmengingen en de resultaten van het 
bodemonderzoek uit 2006 wordt aangenomen dat de verontreinigingen redelijk homogeen 
over de locatie aanwezig zijn. Geconcludeerd kan dan worden dat er op de locatie sprake is 
van een ernstig geval van bodemverontreiniging (̂ -25 m 3 sterk verontreinigd 
bodemvolume). 
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Deellocatie 2 

Ter plaatse van boring 11 is een sterke verontreiniging met minerale olie in de bovengrond 
aangetroffen. Ter plaatse van boringen 12,13 en 14 is maximaal een lichte verontreiniging 
met minerale olie in de bovengrond aangetroffen. 

In het grondwater ter plaatse van bestaande peilbuis 5 zijn lichte verontreinigingen met 
xylenen, nafìaleen en minerale olie aangetroffen. 

Helaas is het niet gelukt de olieverontreiniging ter plaatse van boring 11 in verticale 
richting uit te karteren. Met het oog op het zeer beperkte oppervlakte van de sterke 
verontreiniging met minerale olie in de toplaag is het echter aannemelijk dat het hier geen 
ernstig geval van bodemverontreiniging betreft (-̂ 25 m 3 sterk verontreinigd). 

5 Aanbevelingen 

Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein dient een melding BUS 
gedaan te worden bij de provincie Noord-Holland. De proceduretijd van een dergelijke 
melding is vi j f weken. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een BRL 7000 
gecertificeerd bedrijf. Ook zijn er voor de werkzaamheden extra maatregelen nodig in 
verband met de arbeidsomstandigheden van de grondwerkers. Bovendien is het verplicht 
dat de werkzaamheden worden gecontroleerd door een onafhankelijk milieukundig 
begeleider. Het is van belang dat de milieukundige gecertificeerd is volgens BRL 6000 en 
geregistreerd is op de website van agentschap NL. 
Binnen acht weken na afronding van de sanering moet er een evaluatieverslag worden 
ingediend bij het bevoegd gezag. 
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6 Betrouwbaarheid 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 
daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 
afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 
rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
het onderzoek. 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 
kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

a. K w a l i t e i t van het vooronderzoek 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 
vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 
inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 
Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 
hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 
onvoldoende informatie en is dus minder bmikbaar of betrouwbaar. 
APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 
opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

b. Restr isico 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 
verontreinigingskemen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 
geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 
APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico's. 

c. Ve roude r i ng 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 
De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 
* Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 
» Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 
« De normstelling door de overheid verandert. 
APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 
rapportage. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: R13-B485 

m 

Md 

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 

e'] Hier bevindt zich Kadastraal object BROEK IN WATERLAND B 2117 
Molengouw 24, 1151 CH BROEK IN WATERLAND 
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster. 
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw reíerentie: R13-B485 

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
— — — Vaslgestelde kadastrale grens 

— Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel. Apeldoorn. 22 oktober 2013 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BROEK IN WATERLAND 
B 
2117 

Aan dit uitlreksel kunnen geen betrouwbare malen worden onileend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor. waaronder net auteursrecht en het databankenreeht 
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Bijlage 3. Loca í i e í eken ing met boorpunten 
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Bijlage 4. Overzicht vooronderzoek 
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R13-B485 Vooronderzoek basisformulier 

code 
, ,V:-.- . -

beoordelingsaspect opmerkingen 

00.001 Gegevens verzameld op basis voorafgaand locatiebezoek? n Datum: 

00.002 Gegevens bij gemeente of provincie opgevraagd? j Naam: 

00.003 Gegevens opgevraagd bij gebruiker of eigenaar? j Naam: 

00.004 Is er eerder bodemonderzoek op de locatie verricht? j Data: 2006 

00.005 Zijn er nog andere bronnen van informatie geraadpleegd? j Welke: bodemloket 

01.001 Is er sprake van oude stedelijke ophooglagen? n Beleid: 

01.002 Is er sprake van een regionaal aanwezig toemaakdek? n Beleid: 

01.003 Zijn er regionale verhoogde achtergrond waarden bekend? n Welke: 

01.004 Zijn er in de directe omgeving gevallen van 
bodemverontreiniging bekend? n Welke: 

01.005 Zijn er in de directe omgeving grootschalige bronnen van 
verontreiniging aanwezig? n Welke: 

01.006 
Is verspreiding van baggerspecie uit oppervlaktewateren over 
het perceel mogelijk geweest? n Waar: 

01.007 Is op of naast de locatie ooit een brand geweest? n Datum: 

02.001 Zijn er mogelijk verdachte verhardingslagen aanwezig? n Welke: 

02.002 Zijn er mogelijk verdachte ophooglagen aanwezig? n Welke: 

02.003 
Zijn er mogelijk verdachte dempingen/opvullingen 
aanwezig? n Welke 

02.004 Is er sprake van bodembelastende agrarische activiteiten? n Welke: 

02.010 Zijn er ondergrondse olietanks op de locatie aanwezig? n Status: 

02.01İ Zijn er ondergrondse olietanks op de locatie aanwezig 
geweest? n Gesaneerd: 

02.012 Is er sprake van bovengrondse opslag van olieproducten? n Kritiek? 

02.013 Is er sprake geweest van bovengrondse opslag van olie? n Wanneer: 

02.014 Zijn op de locatie afleverpunten voor brandstof aanwezig? n Kritiek? 

02.015 Zijn afleverpunten voor brandstof aanwezig geweest? n Wanneer: 

02.016 Zijn of worden op de locatie motorvoertuigen onderhouden? n Kritiek? 

02.020 Is op de locatie ooit vaste brandstof gebruikt of opgeslagen? n Soort: 

02.021 Zijn of worden op de locatie chemicaliën opgeslagen? n Soort: 

02.022 Zijn er andere bodembelastende activiteiten bekend? n Soort: 

02.023 Zijn er andere calamiteiten op de locatie bekend? n Wanneer: 
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Toetsingskader bodemverontreiniging 

De kwaliteit van de bodem wordt getoetst aan streef/AW2000- en interventiewaarden. 
De toetsing betreft enerzijds de grond (landbodem) of het sediment (waterbodem), en anderzijds het 
grondwater. 
Voor grond/sediment moeten deze waarden worden gerelateerd aan de zogenaamde standaardbodem. Dit is 
een bodem met 10oZo organisch stof (humus) en 25Vo kleideel (lutum). Deze bodemcomponenten hebben 
namelijk de eigenschap verontreinigingen vast te leggen, en hun verspreiding te verhinderen. 
De gemeten concentraties aan verontreiniging moeten dan ook altijd teruggerekend worden naar 
standaardbodem aan de hand van de aan deze bodem bepaalde gehalten lutum en humus. Hiervoor zijn 
standaardformules in gebruik. Voor grondwater geldt een dergelijke omrekening niet. 

De StreefwaardenZAW2000 worden afgeleid en vastgesteld binnen het INS-proces. 
De Interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering (VROM 2009). 

Streefwaa rde/A W200 (S/A W200-waarde) 

De streefwaarde/AW2000 wordt voor Organische stoffen gesteld op een honderdste deel van de MTR 
(maximaal toelaatbaar risico) van de betreffende stof. Voor metalen wordt de streefwaardeZAW2000 bepaald 
door de Natuurlijke achtergrondconcentratie op te tellen bij een honderdste deel van de MTR voor het 
betreffende metaal. 
In de praktijk treden in door menselijk handelen beïnvloede bodemlagen overschrijdingen op tengevolge van 
langdurige diffuse belasting. In die gevallen is sprake van lokaal verhoogde "achtergrondwaarden". Door 
veel gemeenten worden deze momenteel geïnventariseerd en wettelijk vastgelegd. Voor het 
saneringscriterium van oude verontreinigingen (voor 1987) zijn de achtergrondwaarden de ondergrens voor 
de saneringsdoelstelling. Ook voor grondverzet is de achtergrondwaarde en niet de streefwaarde 
doorslaggevend. 

Een verontreiniging boven de streefwaarden wordt "licht" genoemd. 

Tussenwaarde (T-waardes(M"SV2) 
De tussenwaarde, dat is de helft van de som van streef/AW2000- en interventiewaarde, speelt een rol in een 
aantal toetsingen. 
Indien bij een verkennend onderzoek een concentratie boven de tussenwaarde wordt gemeten, is er doorgaans 
aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Verkennend onderzoek dient slechts om de aan- of 
afwezigheid van verontreiniging aan te tonen. Bij verontreiniging boven de tussenwaarde wordt de kans reëel 
geacht dat bij nader onderzoek concentraties boven de interventiewaarde worden vastgesteld. 
Verder speelt de tussenwaarde een rol bij de risicoanalyses van een urgentiebepaling. 
Een verontreiniging boven de tussenwaarde wordt "matig" genoemd. 
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Interventiewaarde (I-waarde) 

De interventiewaarde is een concentratie waarbij er potentiële risico's kunnen optreden voor de 
volksgezondheid of de ecologie. Het gaat hier dus om een risico grenswaarde. 
Een verontreiniging boven de interventiewaarde wordt "sterk" genoemd. 
Bij meer dan 10 x de interventiewaarde spreekt men vaak van een "zeer sterke verontreiniging". 
Indien meer dan 25 m 3 grond, of meer dan 100 m 3 bodemvolume met grondwater, ernstig is verontreinigd, 
spreekt men bij oude verontreinigingen (bedoeld wordt meestal van vóór 1987) van een "ernstig geval van 
bodemverontreiniging". 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden vastgesteld, maar "indicatieve niveaus van ernstige 
verontreiniging". Dit is het geval als er nog geen betrouwbare meetvoorschriften voorhanden zijn, of als de 
risicobeoordeling van de stof nog onvoldoende is getoetst. 

Ernst en urgentie van gevallen van bodemverontreiniging 

Met het in werking treden van de Wet Bodembescherming (Wbb) in 1987 is een onderscheid gemaakt tussen 
"bestaande gevallen van bodem verontreiniging" en "nieuwe gevallen van bodemverontreiniging". 
Voor nieuwe gevallen kent de wet een duidelijke regeling: deze moeten worden opgeruimd (zorgplicht). 
Dit betekent dat de oude situatie moet worden hersteld, voor zover dat redelijkerwijze technisch mogelijk is 
(ALARA-principe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels een "nulsituatieonderzoek". 
Voor oude ("bestaande") gevallen is een speciale regeling ontworpen, de "saneringsregeling Wbb". 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen "ernstige" en "niet-ernstige" gevallen van verontreiniging. 
Er is sprake van een ernstig geval als er meer dan 25 nť bodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, 
of indien het grondwater van 100 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde is verontreinigd. 
Pas als er sprake is van een ernstig geval, moet er op enig tijdstip gesaneerd worden. 
Vervolgens wordt de urgentie van het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels een risicoanalyse voor mens, 
natuur en verspreiding. Indien een geval urgent is, wordt een saneringstijdstip opgelegd. 

Saneringsdoelstelling 

Nieuwe gevallen van verontreiniging moeten op grond van de wet teruggesaneerd worden naar de oude 
situatie. Soms is deze vastgelegd in een zogenaamd "nulsituatie onderzoek". In andere gevallen wordt 
verondersteld dat de lokale achtergrond de oorspronkelijke situatie was. 
Oude gevallen van verontreiniging moesten tot voor kort teruggesaneerd worden naar multifunctionele 
(schone) bodem, tenzij de kosten hiervan veel te hoog dreigden op te lopen. In dat geval kon de 
verontreiniging ook "ingepakt" worden (IBC: Isoleren, beheersen en controleren). 
In het kader van de zogenaamde BEVER-operatie verschuift het beleid naar "functioneel saneren": de bodem 
moet worden teruggesaneerd zodat ze geschikt is voor de voorgenomen gebruiksfunctie. Hierbij moet wel 
worden aangetekend dat als de functie later wijzigt, aanvullende sanering noodzakelijk kan worden. 
De minimale terugsaneerwaarden bij functionele saneringen worden vastgesteld op basis van risicoanalyses. 
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voorkomen van bodemverontreiniging/F.P.J. Lamé, R.Bosman - ;s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 
6. Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, Urgentie en Tijdstipbepaling /Tauw Milieu b.v.. Grontmij, Chemielinco, in opdracht 

van VROM- 's Gravenhage: SDU-uitgeverij november 1997. 
7. Protocol voor het Nader Onderzoek (deel 1) naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang 

van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R Bosman - ;s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 
8. Richtlijn voor het Nader Onderzoek (deel l ) voor specifieke categorieën van bodemverontreiniging/N.G. van der 

Gaast e.a.- 's Gravenhage: SDU-uitgeverij 1995. 
9. Regeling bodemkwaliteiĻ Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 

NEN5104 
NEN5119 
NEN 5706 

NEN 5709 

NVN 5725 

NEN 5740 

NPR 5741 

NEN 5742 

NEN 5743 

NEN 5744 

NEN 5745 
NEN-EN-ISO 
5667-3 
NEN-EN-ISO 
5667-11 
NEN-EN-ISO 
5667-14 
NEN-EN-ISO 
5667-18 
NEN 5766:2003 

Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 
Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 
milieukundig bodemonderzoek 
Bodem, Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 
Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 
onderzoek 
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond 
Bodem. Boorsyslemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken 
Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van vluchtige 
verbindingen 
Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen 
Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van vluchtige verbindingen 
Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater 

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt 
gebruikt voor milieuonderzoek 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen 

Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek 

Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

1. V K B - protocol 2001 versie 3.1; Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 13 maart 2007) 

2. V K B - protocol 2002 versie 3.2; nemen van grondwatermonsters (SIKB, 13 maart 2007). 
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Deellocatie 1 
R13-B485 Boring 01 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van. tot code grondsoorť , V; kleur monsters 

:,-:::.;..v. '.-v J: ;:, .V, ... ' . 

toevoegingen 

0 50 Zh3 sterk humeus zand zwart X licht grindhoudend 

50 100 Zh3 sterk humeus zand zwart X licht grindhoudend 

R13-B485 Boring 02 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot code grondsoort WeuK'j monsters toevoegingen ļ 

0 10 Ovrd klinker 

10 60 Z zand zwart X sterk sintelhoudend 1 matig puinhoudend 

60 . 90 K klei grijs 

90 130 K klei grijs X zeer licht puinhoudend 

130 150 V veen bruin 

R13-B485 Boring 03 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot code grondsoort kleur .' monsters iuevuegiugen 

0 15 Vrd beton 

15 60 Zh2 matig humeus zand bruin/zwart X matig sintel- en puinhoudend 

60 100 Zklh3 sterk humeus, licht 
kleiig zand bruin/zwart licht sintel- en puinhoudend 

100 150 Vz2 matig zandig veen bruin/zwart X licht puinhoudend 

R13-B485 Boring 04 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 10 Ovrd stelcon 

10 50 Zhl licht humeus zand zwart/rood X sterk sintelhoudend 1 matig puinhoudend 

50 100 Kz2h2 matig humeus, matig 
zandige klei grijs/zwart X 

100 150 V veen bruin X 

R13-B485 Boring 05 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot code grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 30 lege ruimte 

30 50 Vrd beton 

50 80 Zk21i3 sterk humeus, matig 
kleiig zand donker bruin X gestuit 



- Mi l ieu B.V. 

Deellocatie 2 
1R13-B485 B 
datum: 22-10-

oring 11 (3x) 
2014 methode: Edelmanboor 

van tot code grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 50 Zhl licht humeus zand zwart X matig puin- sintel en grindhoudend 1 
sterke oliegeur 

50 100 puin matige oliegeur 1 gestuit 

R13-B485 Boring 12 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot code grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 50 Zhl licht humeus zand zwart X licht sintel- en puinhoudend 1 sterk 
grindhoudend 

R13-B485 Boring 13 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 

van tot code grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 50 Zhl licht humeus zand zwart X licht sintel- en puinhoudend I sterk 
grindhoudend 

R13-B485 Boring 14 
datum: 22-10-2014 methode: Edelmanboor 
van tot code grondsoort kleur monsters toevoegingen 

0 30 lege ruimte 

30 60 Vrd beton 

60 110 V veen bruin X 

110 160 V veen bruin X 
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Analysecert i f icaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

R İ 3 - B 4 8 5 
Molengouw 29 

22-10-2013 

Grond; Grond (RS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2013135625/1 
22-10-2013 
29-10-2013/14:01 
Ĥ.B.C 
1/3 

1 Analyse Eenheid 1 2 3 4 5 

Voorbehandeling -

i 
9. 

Cryogeen malen AS3000 

Verkleinen brekermolen (cryogeen) 

Bodemkundige analyses 

Uitgevoerd Uitgevoerd 

Uitgevoerd 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Į s Droge stof Vo (m/m) 50.8 78.1 56.5 47.1 49.3 

ļ 
i 

s Organische stof %(m/m)ds K0.7 6.6 9.6 27.1 12.6 

Q Gloeirest "/o (m/m) ds 100.0 93.1 88.8 72.1 87.4 

ļ 
ļ 

s Korrelgrootte K 2 um (Lutum) 

Metalen 

"/o (m/m) ds 12.2 3.5 22.2 11.6 K2.0 

s Barium (Ba) mg/kg ds 180 360 71 85 

1 s Cadmium (Cd) mg/kg ds •CO.20 « . 2 0 «Í0.20 ^ . 2 0 

t 
ļ 

s Kobalt (Co) mg/kg ds 15 23 15 12 

s Koper(Cu) mg/kg ds 110 420 71 130 

ļ 5 Kwik (Hg) mg/kg ds 1.0 0.95 0.35 2.2 

s Molybdeen (Mo) mg/kg ds 2.3 5.6 KtĴS 2.3 
1 s Nikkel (Ni) mg/kg ds 33 51 28 29 

ļ s Lood (Pb) mg/kg ds 920 710 200 790 

İ s Zink (Zn) 

Minerale olie 

mg/kg ds 430 280 88 140 

ļ Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 6.5 84 11 11 14000 
1 

ļ 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 24 67 9.3 12 20000 

Minerale olie (C1Ó-C21) mg/kg ds 22 13 « . 0 7.1 360 

ļ Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 95 42 12 17 200 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 52 15 13 14 90 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 17 6.6 K6.0 « . 0 48 

î s Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 220 230 52 62 35000 

Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. 

Chromatogram olie (GC) Zie bijl. 

Poiychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 mg/kg ds KO.OOIO "CO.0010 "(0.0010 •CO.0010 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM01 
2 MM02 
3 MM03 
4 MM04 
5 M i l 

Eurofins ftnalytlco B.V. 

Giideweg 44-44 Tel . -i-31 (0)34 24.2 43 00 
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99 
P.O. 3ox 459 E-raail info-env@eurofins .nl 
3770 FR Borneveld Nt Site www.eurofins.nl 

Q: door RvB geaccrediteerde verrichting 
B: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 

Dit cer t i f i caat mag uits luitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

BNP Poribas S.fl. 227 9245 29 Eurofins Rnolytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 (OVAM en Dep. INE)- het Brusselse Gewest (BXH). 
KvK No. 09088423 h e t Waalse Gewest (DGRHE-0WD) en door de 
IBĤN: N171BNPA0227924S2S overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). 
B I C : BNPANL2S 

Bnalytico-nr. 
7829430 
7829431 
7829432 
7829433 
7829434 

TESTEN 
RvA LŨ10 

I 



í 1 
SJ -: 

urof n s e 
a l y t î c o SLSjL 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

R13-B485 
Molengouw 29 

22-10-2013 

Grond; Grond (ĤS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2013135625/1 
22-10-2013 
29-10-2013/14:01 
fi.B.C 
2/3 

Rnalyse Eenheid 1 2 3 4 

s PCB 52 mg/kg ds « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 

s PCB 101 mg/kg ds « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 

s PCB 118 mg/kg ds « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 

s PCB 138 mg/kg ds 0.0027 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 

s PCB 153 mg/kg ds 0.0032 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 1 0 

s PCB 180 mg/kg ds 0.0025 « . 0 0 İ 0 « . 0 0 1 0 « . 0 0 İ 0 

s PCB (som 7) ( factor 0,7) mg/kg ds 0.011 0.0049
 , } 

0.0049
 1 } 

0.0049 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PflK 

s Naftaleen mg/kg ds « . 0 5 0 0.095 « . 0 5 0 « . 0 5 0 

s Fenanthreen mg/kg ds 1.6 0.36 « . 0 5 0 0.41 

s flnthraceen mg/kg ds 0.33 0.18 « . 0 5 0 0.14 

s Fluorantheen mg/kg ds 2.8 1.1 « . 0 5 0 0.66 

s Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.0 0.54 « . 0 5 0 0.27 

s Chryseen mg/kg ds 1.3 0.75 « . 0 5 0 0.28 

s Benzo(k)f luorantheen mg/kg ds 0.59 0.37 « . 0 5 0 0.13 

s Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.91 0.60 « . 0 5 0 0.24 

s Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.74 0.75 « . 0 5 0 0.21 

s Indeno(l23-cd)pyreen mg/kg ds 0.83 0.74 « . 0 5 0 0.23 

s PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 10 5.5 0.35
 0 

2.6 

5 

Nr. Honsteromschrijving 
MM01 
MM02 
MM03 
MM04 
M i l 

Eurofins Unalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel . +31 (0)3* 242 63 00 
3771 NB Borneveld Fax +31 (0)34 242 Í 3 99 
P.O. Box 4S9 E-mail info-env@eurofins .nl 
3770 ĤL Borneveld NI Sitewww.eurof ins .nl 

Q: door RvB geaccrediteerde verrichting 

ň: RP04 erkende verrichting 
S: ĤS 3000 erkende verrichting 

Dit cert i f i caat mag uitsluitend in l i jn geheel worden gereproduceerd. 

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 
VflT/BTW No. NI 8043.14.883.B01 
KvK No. 09088623 
IBflN: NL71BNPA0227924S25 
BIC: BNPHNL2Ĥ 

Eurofins ftnolyrico B.V. įs erkend door het Vloonse Gewest 
(OVUM en Ocp. INE), het Brusselse Gewest (SIM), 
het Woolse Gewest (DGRNE-OWO) en door de 
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 

flnalytico-nr. 
7829430 
7829431 
7829432 
7829433 
7829434 

TESTEN 
RvA L010 



— analyt íco 

ftnaiysece?tificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

R İ 3 - B 4 8 5 
Molengouw 29 

22-10-2013 

Grond; Grond (RS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2013135625/1 
22-10-2013 
29-10-2013/14:01 
R . B . C 
3/3 

Analyse Eenheid 6 7 8 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen RS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof Vo (m/m) 76.4 68.5 45.5 

Organische stof Vo (m/m) ds 5.9 9.3 24.8 

Gioeirest Vo (m/m) ds 94.0 90.6 73.8 

Korrelgrootte ( 2 |Jm (Lutum) Vo (m/m) ds 2.1 2.2 19.3 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds KZ.0 3.5 6.4 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 77 160 27 

Minerale olie ( C İ 6 - C 2 1 ) mg/kg ds 11 160 37 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 21 100 43 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9.8 26 28 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds ^ . 0 9.4 <6.0 

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 130 470 140 

Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. 

Nr. Monsteromschrijving 
6 M12 
7 M13 
8 M14 

Rnalytico-nr. 
7829435 
7829436 
7829437 

Eurofîns Analytico B.V. 

Gildeweg 4 4 - 4 6 Tel . +31 ( 0 ) 3 4 242 Í 3 0 0 
3771 NB Borneveld Fax +31 ( 0 ) 3 4 242 63 9 9 
P.O. Box 4 S 9 E-mail infa-env@eurof ins .nl 
3 7 7 0 AL Barneveld NI Site www.eurofins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 

fi: APOd erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 

Dit cer t i f i caat mag uitsluitend in l i jn geheel worden gereproduceerd. 

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW Ho. NL 8043.14.883.B01 
KvK No. 09088623 
1BBN: NL7iBNPfl0227924S2S 
BIC: BNPAN12A 

Eurofins Analytico B.V, is erkend door het Vlaamse Gewest 
(OVAM en Dep. INE), het Brusselse Gewest (BIM). 
het Woalse Gewest (DGRME-0WD) en door de 
overheden von Frankrijk en Luxemburg (MĒV). 

Rkkoord 
Pr.coörd. 

JK 

TESTEN 
RvA LŨ10 
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20Í3135625/1 
Pagina 1/1 

Analytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monste 

7829430 l a 0531432049 MM01 

7829430 ib 0531432173 

7829430 S 0531432051 

7829431 2a 0531432172 MM02 

7829431 3a 0531432163 

7829431 4a 0531432048 

7829432 2b 0531432171 MM03 

7829432 4a2 0531431902 

7829433 3b 0531432052 MM04 

7829433 4b 0531432164 

7829433 14b 0531432161 

7829434 11 0531432166 M i l 

782943S 12 0531432175 M12 

7829436 13 0531432162 M13 

7829437 14 0531432174 M14 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44 -4Ä Tel. +31 (0)34 242 63 00 BHP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Rnolytico B-V. is erkend door het Vlaomse Gewest 
3771 KB Borneveld Fox-i-31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. Ml 8043.14.883.B01 (0VAH en Dpp. INE), het Brusselse Gewest (6IM), 
P.O. Box 459 E-mai l info-env@eurof ins .nl KvK No. 09088623 het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) en door de 
3770 At Borneveld NL Sitewww.eurof ins .nl IBAN: NL71BNPA0227924S25 overheden von Fronkfijk s n Luxemburg (HEV). 

B I C : BNPANL2R 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013135Ó25/Í 
Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0 ,7*RG 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel . -i-31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.ft. 227 9245 25 Eurofins ň n a l y t i c o B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 
3771 NB Borneveld Fax +31 (0)34 242 Í 3 99 VAT/BTW No. NI 8043.14.883.BO l (OVAM en Dep. INE), het Brusselse Gewest (SIM). 
P.O. Box 459 E-mai l info-env@eurof ins .n l KvK No. 09088623 het 'waalse Gewest (DGRUE-OWD) en door de 
3770 At Borneveld NL 5itewww.eurof ins .nl IBAN: NL71BHPA0227924S25 overheden van Frcnkrijk en Luxemburg (HEV). 

B I C : BNPAHL2A 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013135625/1 
Pagina 1/1 

Analyse Methode Techniek Referentiemethode 
I 

Vermaling (cryogeen, «*nļ W0İ06 Crushen Cf. NVN 7313 

kg,verkleinen brekermolen) 

Cryogeen malen RS3000 W0106 Voorbehandeling Cf. RS3000 

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw NEN-IS0 11465 

Organische stof /Gloeirest W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 urn (Lutum) W0173 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf . NEN 5753 

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Cadmium (Cd) W0423 ĪCP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Koper(Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294 2 

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294- 2 

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-3 en cf . NEN-EN-ISO 17294- 2 

Minerale Olie (GC) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978 

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID Eigen methode 

Chromatogram (GC) W0202 GC-FID Eigen methode 

Polychloorbifenylen (PCB) W0271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw NEN 6980 

PRK (VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw . NEN-ISO 18287 

PRK som RS3000/RP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw . NEN-ISO 18287 

i 

i 

i 
I 

Eurofins Rnalycico B.V. 

Gildeweg 44-44 Tel . +31 (0)3* 242 63 00 
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)3* 242 43 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl 
3770 BL Borneveld NL Sitewww.eurof ins .nl 

BNP Poribas S.B. 227 92*5 25 
VĤT/8TW No. NL 8043.14.883.BOt 
KvK No. 09088423 
ISBN: NL71BNPB0227924525 
BIC: BNPBNL2B 

Eurofins Rnolytico B.V. is erkend door het viaorssc Gewest 
COVňM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest ( B I H ) . 
het Woolse Gewest (DGRNf-OWD) on door de 
overheden ven rrcr.krĩjk en Luxemburg (MEV). 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

R13-B485 
Molengouw 29 

29-10-2013 

Water; Water (PS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2013138661/1 
29-10-2013 
01-11-2013/12:29 
Ĥ.B.C 
1/2 

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

S Barium (Ba) ug/L 46 

S Cadmium (Cd) pg/L « . 2 0 

S Kobalt (Co) pg/L K2.0 

S Koper (Cu) ug/L « . 0 

s Kwik (Hg) ug/L « . 0 5 0 

S Molybdeen (Mo) ug/L K2.0 

S Nikkel (Ni) ug/L KZ.Q 

S Lood (Pb) ug/L K2.0 

s zink (Zn) ug/L 17 

Vluchtige aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen Įjg/L <0 20 « 20 

s Tolueen ug/L <0 20 « 20 

s Ethylbenzeen pg/L « 20 « 20 

s o-Xyleen M9/L « 10 0 29 

s m, p-Xyleen pg/L <0.20 0 42 

s Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0 21
 1 5 0 71 

1 BTEX (som) pg/L « 90 « 90 

i s Naf ta leen pg/L « . 0 2 0 0 40 

s Styreen pg/L « 20 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

s Dichloormethaan Pg/L <0 20 

, s Trichloormethaan ug/L <0 20 

s Tetrachloormethaan pg/L « 10 

s Trichlooretheen pg/L « 20 

s Tetrachloo ret heen pg/L « 10 

i s 1,1-Dichloorethaan ug/L <0 20 

s 1, 2-Dichloorethaan M9/I- - <0 20 

s 1,1,1-Trichloorethaan <0 10 

| 
I 

s 1,1, 2-Trichloorethaan Mg/L « 10 

ļ s cis 1, 2-Dichlooretheen pg/L « 10 

į Nr. Monsteromschrijving 
1 WM04 
2 WM05 

Ĥnalytico-nr. 
7839834 
7839835 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel . +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Borneveld Fax+31 (0)34 242 43 9» 
P.O. Box 459 E-rooil info-env@eurofins.nl 
3770 fll Borneveld NL 5itewww.eurofins .nl 

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: fiP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 

Dit cert i f icaot mag uitsluitend in l i jn geheel worden gereproduceerd. 

BNP Paribos S.R. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8 0 4 3 . 1 4 . 3 9 3 . B 0 İ 
KvK No. 09088623 
IBAN: N171BNPA0227924S2S 
B I C : BNPAN12A 

Euroíinü Analytico B.V. is erkend door het Vloorase Gewest 
(OVAM en Dep. INE), bet Brusselse Gewest (BIM), 
het Waalse Gewest (DSRNE-OWÜ) er. door de 
overheden van Frankrijk en tuxemburg (MEV). 

TESTEN 
RvA LQ1Ũ 



I — analytic©' 

Uw project/verslagnummer R13-B48S 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

Molengouw 29 

29-10-2013 

Water; Water (RS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2013138661/1 
29-10-2013 
01-11-2013/12:29 
fì.B.C 
2/2 

Analyse Eenheid 1 2 

S trans i , 2-Dichlooretheen pg/L <0.10 

CKW (som) pg/L <í.6 

s Tribroommethaan MQ/L <0.20 

s Vinylchloride pg/L <0.10 

s 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 

s 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 * 

s 1,1-Dichloorpropaan pg/L K0.20 

s 1,2-DichIoorpropaan pg/L KO.20 

s 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 

s Dichioorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) pg/L 15 26 

Minerale olie (C12-C16) pg/L 17 79 

Minerale olie (C16-C21) pg/L <8.0 38 

Minerale olie (C21-C30) pg/L KíS 35 

Minerale olie (C30-C35) pg/L K8.0 30 

Minerale olie (C35-C40) pg/L <8.0 17 

s Minerale olie totaal (C10-C40) P9/L KSO 220 

Chromatogram Zie bijl. 

Mr. Monsteromschrijving 
1 WM04 
2 WM05 

flnalytico-nr. 
7839834 
7839835 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Borneveld 
P.O. BOX 459 

Tel . +31 (0)34 242 43 00 

Fax + 3 İ (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 

3770 fil Borneveld NL 5itewww.eurofins .nl 

(ļ: door RvA geaccrediteerde verrichting 

fi: AP04 erkende verrichting 

S: HS 3000 erkende verrichting 

Oit cert i f i caat raog uitsluitend in ĩ i j n geheel worden gereproduceerd, 
enc

e 

BNP Parifaas S.R. 227 924S 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01 
KvK No. 09088423 
ĨBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 

Eurofins Anolytico B.V. is erĥend door het Vlaamse Gevfesí 
(OVAM en Dep. I N E ) , het 3russelse Gewest (BIM), 
het Waalse Gev/est (DGRNĒ-O'A'Ö) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg ( M E Y ) . 

Rkkoord 
Pr.coörd. 

ik VA 

TESTEN 
Ru A LŨ10 



Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013138661/1 
Pagina 1/1 

flnalytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving 

7839834 4 0680044445 WM04 

7839834 4 0680059126 

7839834 4 0800227095 

7839835 5 0680059104 WM05 

7839833 5 0680059143 

Earofins Analytico a. V. 

Gildeweg 4 4 . - 4 Í Tel . +31 (0)34 242 43 00 BNP Paribas S.R. 227 924S 25 Eurofins Snclytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 
3771 NB Borneveld Fox 431 (0)34 242 43 99 VRT/8TW No. NL 3043.14,883.B01 (OVAM en Dep. Ì.NE), het Brusselse Gewest (SIM), 
P.O. Box 459 E-moil lnfo-env@eurof ins .nl KvK No. 09088423 het. Waalse Gewest (DGRNE-0WD) en door de 
3770 RL Borneveld NL 5itewww.eurofins .nl ĪBRN: NL71BNPR0227924S25 overhsden van Frankrijk en Luxemburg (HEV). 

BIC: BNPfiNL2fi 



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013138661/1 

Pagina i / i 

Opmerking 1) 

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

Eurofins Bnolytico B.V. 

Gildev/eg 44-44 Tel . +31 (0)34 242 43 00 
3771 NB Borneveld Fax +31 (0)34 242 43 99 
P.O. Box 459 E-raail ī n f o - e n v @ e u r o f i n s . n l 
3770 RL Borneveld NI Sitevvww.eurofins.nl 

BNP Paribas S.R. 227 9245 25 
VRT/BTWNo. NI 8043.14.883.B01 
KvK No. 09088423 
IBRN: N171BNPA0227924523 
BIC: BHPRNl2fi 

Eurof ìns finalytico B.V. is erkend door het Vloarase Gewest 
(0VRM en Dep. INE), h e i Brusselse Gewest (BIM), 
het Waalse Gewest (0GRNE-0WD) en door de 
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 



e o r o f n 
Į 

— a n a l y t i c © 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 20İ3138Ó61/1 
Pagina 1/1 

Analyse Methode Techniek Referentiemethode 

Aromaten (BTEXN) W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Barium (Ba) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN •ISO 17294 2 

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Kobalt (Co) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294- 2 

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN ISO 17294 2 

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Styreen W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

VOCL (11) W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

tribroommethaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

CKW : Vinylchloride W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

CKW : 1,1-Dichlooretheen 
u ç 

W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

rib 
DiClEtheen som RS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,1-dichl oorpro paan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1, 2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,3-dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

DiChlprop. som ĤS300 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680 

Minerale Olie (GC) W0215 LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5 

Chromatogram olie (GC) W0215 LVI-GC-FID Eigen methode 

Eurofins Rnalytico B.V. 

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00 BNP Paribos S.R. 227 9245 25 E u f o f ï n s Rnalytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 43 99 VRT/BTW No. NI 8043.14.883.301 (OVSM en Dep. İ.NE). bet Brusselse Gewest (SIM), 
P.O. Box 4S9 E-mai l info-env@eurof ins .nl KvK No. 09088623 het Waalse Gewest (DGRNř-OWO) en door de 
3770 fll Borneveld NL Sitewww.eurof ins .nl IBRN: NL71BHPR0227924525 overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPRNL2R 
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B i j l a g e 3 : 
W a t e r t o e t s 



7 Preadvies (welstand) 
140073 Bouwadres 

Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

grote Bevindingen 
com. 18-08-2014 

Aantal voorgaande behandelingen: 3 
Molengouw 24 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
Stedenbouwkundige inpasbaarheid: bouwen van twee woningen 
E.F.A. van Overbeek 
W3 Architecten en Ingenieurs B.V. 
Historische kern Broek in Waterland 
VO-2014-055 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 
herziening van het bestemmingsplan nodig 
De gemachtigde en de initiatiefnemer/ontwikkelaar zijn bij de behandeling van de 
stedenbouwkundige visie aanwezig. 
Op de plaats van een bedrijfsgebouw vindt een herverkaveling plaats. Er komen twee 
vrijstaande woningen en een losstaande garage. Achter de twee woningen komen 
twee naast elkaar gelegen bijgebouwen. Het parkeren vindt voor de woning plaats. 

De commissie kan zich een ontwikkeling op deze plek voorstellen, het betreft een 
verbetering maar zij heeft een aantal opmerkingen. 
Aandachtspunt voor de commissie is de hoogte in relatie tot de bestaande bebouwing 
aan de Molengouw. Het straatbeeld is niet getekend. De commissie vindt het een te 
grote verdichting in relatie tot zijn omgeving, het betreft een gebied waarde 
korrelgrootte kleinschalig is. De beoogde woningen zijn fors op een relatief kleine 
kavel. 
De twee kopse parkeerplaatsen zijn erg formeel en derhalve niet possend op deze 
locatie. Het profiel van de straat (rooilijnen) wordt hierdoor aangetast. En zij vraagt 
zich af of het type woning (de twee woningen zijn qua type bijna hetzelfde) op deze 
locatie gewenst is. Vanuit de historie is dit niet kenmerkend. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 
Advies 18-08-2014 Niet akkoord, nader overleg 

grote Bevindingen De gemachtigde en de initiatiefnemer zijn bij de planbehandeling aanwezig. De 
com. 01-09-2014 commissie constateert een verbetering. De twee woningen zijn iets van elkaar 

verschoven en meer naar de rooilijn gezet. De typologie is aangepast, de schuurtjes 
achter op de kavel zijn verwijderd en het kopse parkeren is aangepast naar parkeren 
naast de woning. 
Het betreft nu een lager voorhuis met topgevel met een hoger achterhuis (hooihuis) 
aan de achterzijde en een woning met topgevel met een aangebouwd bijgebouw ook 
met topgevel. Bij beide woningen ligt de entree in de zijgevel. 

Op de aanvraag zijn de criteria voor de historische kern van toepassing waarbij de 
architectuur dient bij te dragen aan zowel het continue beeld en de sfeer van het dorp 
als aan de herkenbare identiteit van de individuele gebouwen, dient de kleinschalige 
structuur gehandhaafd te blijven en dient de afwisseling in goot- en nokhoogte 
gehandhaafd te blijven. 
Conform het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa en de 
opbouw. 

Gezien de beide volumes is er nog steeds teveel massa op relatief kleine kavels. Er 
vindt teveel verdichting plaats, bij beide woningen ligt de geve! met de entree (de 

1 



eigenlijke representatieve voorgevel) aan de zijkant en is er bij de woning met twee 
topgevels weinig verschil tussen het hoofd- en bijgebouw. De topgevels zijn dominant 
in het straatbeeld. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, het programma is te 
overladen voor de locatie, er dient meer ruimte te komen rondom de woningen en de 
opbouw (uitwerking) dient aangepast te worden. Ook wil de commissie graag het 
straatbeeld op tekening zien. 

De commissie leden zullen een bezoek ter plaatse brengen. 
Advies 01-09-2014 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen Het stedenbouwkundige programma van eisen is bijgesteld. 
29-09-2014 De aanvrager en architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. 

De ontwerpen zijn aangepast en het straatbeeld is ingetekend. 
De rechter woning wordt iets smaller (verschil 20cm) en de hoofdentree ligt nu in de 
voorgevel met aan weerszijden een raam. 
Bij de linker woning is de topgevel veranderd, de schouderstukken en de tuit zijn uit 
het ontwerp gehaald. Tevens is de hoogte verlaagd evenals de hoogte van het 
bijgebouw. 

De commissie constateert een verbetering al blijven verdichting en massa eigenlijk 
teveel voor de beide kavels. Het probleem van de massa is in de uitwerking weliswaar 
verbeterd maar er wordt tevens geconstateerd dat er nu 2 dezelfde, dominante 
topgevels in het straatbeeld komen. 
Om de afstand tussen de woningen te vergroten en daarmee tegemoet te komen aan 
het effect van verdichting suggereert de commissie, bijvoorbeeld de rechter woning te 
spiegelen en wellicht te laten verspringen in de rooilijn. Hierdoor vindt het parkeren 
naast elkaar plaats maar wordt er wel meer doorzicht verkregen. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie nog niet akkoord met de aanvraag. 
Niet akkoord, nader overleg 

De aanvrager en de gemachtigde zijn bij de planbehandeling 
aanwezig. De rechter woning is meer naar achteren en meer naar 
rechts op de kavel verplaatst en gespiegeld. De woningen voegen zich 
nu regelmatiger in het ritme van de bebouwing aan de Molengouw 
waardoor het effect van verdichting is genuanceerd. De schaal en 
doorzichten sluiten beter aan bij de omgeving. 

De commissie constateert een verbetering en heeft geen bezwaar 
tegen de stedenbouwkundige visie. Het voorliggende beeld wordt als 
vertrekpunt gezien voor verdere planontwikkeling. 

Welstandscriteria 
Advies Geen bezwaar 

Advies 29-09-2014 

Bevindingen 
13-10-2014 

idelijke groet, 
ruinsma 

tor bouw- en woningtoezicht 

e n te^AT E R L A N D 

: http://waterland.nl 
: s.bruinsmacćžwaterland.nl 
:(0299)658511 

^ uictnhii&ft hpt milipu voordat u besluit deze e-mail te printen! 



B i j l a g e 4 : 
W e l s t a n d s a d v i e s 



140073 

grote 
com. 

grote 
com. 

Preadvies (welstand) 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
18-08-2014 

Advies 18-08-2014 

Bevindingen 
01-09-2014 

Aantal voorgaande behandelingen: 3 
Molengouw 24 in Broek in Waterland 
Individuele woning 
Stedenbouwkundige inpasbaarheid: bouwen van twee woningen 
E.F.A. van Overbeek 
W3 Architecten en Ingenieurs B.V. 
Historische kern Broek in Waterland 
VO-2014-055 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 
herziening van het bestemmingsplan nodig 
De gemachtigde en de initiatiefnemer/ontwikkelaar zijn bij de behandeling van de 
stedenbouwkundige visie aanwezig. 
Op de plaats van een bedrijfsgebouw vindt een herverkaveling plaats. Er komen twee 
vrijstaande woningen en een losstaande garage. Achter de twee woningen komen 
twee naast elkaar gelegen bijgebouwen. Het parkeren vindt voor de woning plaats. 

De commissie kan zich een ontwikkeling op deze plek voorstellen, het betreft een 
verbetering maar zij heeft een aantal opmerkingen. 
Aandachtspunt voor de commissie is de hoogte in relatie tot de bestaande bebouwing 
aan de Molengouw. Het straatbeeld is niet getekend. De commissie vindt het een te 
grote verdichting in relatie tot zijn omgeving, het betreft een gebied waar de 
korrelgrootte kleinschalig is. De beoogde woningen zijn fors op een relatief kleine 
kavel. 
De twee kopse parkeerplaatsen zijn erg formeel en derhalve niet passend op deze 
locatie. Het profiel van de straat (rooilijnen) wordt hierdoor aangetast. En zij vraagt 
zich af of het type woning (de twee woningen zijn qua type bijna hetzelfde) op deze 
locatie gewenst is. Vanuit de historie is dit niet kenmerkend. 

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 
Niet akkoord, nader overleg 

De gemachtigde en de initiatiefnemer zijn bij de planbehandeling aanwezig. De 
commissie constateert een verbetering. De twee woningen zijn iets van elkaar 
verschoven en meer naar de rooilijn gezet. De typologie is aangepast, de schuurtjes 
achter op de kavel zijn verwijderd en het kopse parkeren is aangepast naar parkeren 
naast de woning. 
Het betreft nu een lager voorhuis met topgevel met een hoger achterhuis (hooihuis) 
aan de achterzijde en een woning met topgevel met een aangebouwd bijgebouw ook 
met topgevel. Bij beide woningen ligt de entree in de zijgevel. 

Op de aanvraag zijn de criteria voor de historische kern van toepassing waarbij de 
architectuur dient bij te dragen aan zowel het continue beeld en de sfeer van het dorp 
als aan de herkenbare identiteit van de individuele gebouwen, dient de kleinschalige 
structuur gehandhaafd te blijven en dient de afwisseling in goot- en nokhoogte 
gehandhaafd te blijven. 
Conform het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa en de 
opbouw. 

Gezien de beide volumes is er nog steeds teveel massa op relatief kleine kavels. Er 
vindt teveel verdichting plaats, bij beide woningen ligt de gevel met de entree (de 
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eigenlijke representatieve voorgevel) aan de zijkant en is er bij de woning met twee 
topgevels weinig verschil tussen het hoofd- en bijgebouw. De topgevels zijn dominant 
in het straatbeeld. 
Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, het programma is te 
overladen voor de locatie, er dient meer ruimte te komen rondom de woningen en de 
opbouw (uitwerking) dient aangepast te worden. Ook wil de commissie graag het 
straatbeeld op tekening zien. 

De commissie leden zullen een bezoek ter plaatse brengen. 
Advies 01-09-2014 Niet akkoord, nader overleg 

Bevindingen Het stedenbouwkundige programma van eisen is bijgesteld. 
29-09-2014 De aanvrager en architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. 

De ontwerpen zijn aangepast en het straatbeeld is ingetekend. 
De rechter woning wordt iets smaller (verschil 20cm) en de hoofdentree ligt nu in de 
voorgevel met aan weerszijden een raam. 
Bij de linker woning is de topgevel veranderd, de schouderstukken en de tuit zijn uit 
het ontwerp gehaald. Tevens is de hoogte verlaagd evenals de hoogte van het 
bijgebouw. 

De commissie constateert een verbetering al blijven verdichting en massa eigenlijk 
teveel voor de beide kavels. Het probleem van de massa is in de uitwerking weliswaar 
verbeterd maar er wordt tevens geconstateerd dat er nu 2 dezelfde, dominante 
topgevels in het straatbeeld komen. 
Om de afstand tussen de woningen te vergroten en daarmee tegemoet te komen aan 
het effect van verdichting suggereert de commissie, bijvoorbeeld de rechter woning te 
spiegelen en wellicht te laten verspringen in de rooilijn. Hierdoor vindt het parkeren 
naast elkaar plaats maar wordt er wel meer doorzicht verkregen. 
Gezien het bovenstaande gaat de commissie nog niet akkoord met de aanvraag. 
Niet akkoord, nader overleg 

De aanvrager en de gemachtigde zijn bij de planbehandeling 
aanwezig. De rechter woning is meer naar achteren en meer naar 
rechts op de kavel verplaatst en gespiegeld. De woningen voegen zich 
nu regelmatiger in het ritme van de bebouwing aan de Molengouw 
waardoor het effect van verdichting is genuanceerd. De schaal en 
doorzichten sluiten beter aan bij de omgeving. 

De commissie constateert een verbetering en heeft geen bezwaar 
tegen de stedenbouwkundige visie. Het voorliggende beeld wordt als 
vertrekpunt gezien voor verdere planontwikkeling. 

Welstandscriteria 
Advies Geen bezwaar 

Advies 29-09-2014 

Bevindingen 
13-10-2014 

idelijke groet, 
ruinsma 
tor bouw- en woningtoezicht 
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