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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

 
Aan de Achthovenerweg 41a/b is het bedrijf Boerderij de Valk gevestigd. Het bedrijf heeft 
zich de afgelopen jaren op schaalvergroting en modernisering gericht om mee te kunnen met 
de landelijke ontwikkelingen die zich op het gebied van de landbouw in de veehouderijsector 
voordoen. In de eerste fase van het project zijn een deel van de verouderde opstallen 
gesloopt en is een nieuwe ligboxstal gerealiseerd.  
 
Deze ruimtelijke onderbouwing richt zich op de tweede fase van het project, waarbij de 
verouderde loods en stal op het voorste gedeelte van het perceel wordt geamoveerd en een 
nieuwe loods-jongveestal wordt gebouwd. In verband met de veestapel is er ook meer ruimte 
nodig om voldoende mestsilo’s te kunnen realiseren voor de bedrijfsvoering. De bestaande 
mestsilo’s achter op het perceel zullen daarom worden uitgebreid. Voor de interne logistiek 
en een optimale bedrijfsvoering is noodzakelijk om tussen de mestsilo’s en achter de reeds 
gerealiseerde ligboxenstal verharding aan te brengen. Voor de benodigde waterberging 
zullen bestaande watergangen worden verbreed. Hierdoor blijft het verkavelingspatroon van 
het slagenlandschap zoveel mogelijk behouden (zie ook beeldkwaliteitsparagraaf). 
 
Daar het initiatief niet past in het geldende bestemmingsplan, dient te worden voor 
afgeweken voor het planologisch strijdig gebruik. Dit is mogelijk door gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo. Toepassing van dit wetsartikel vereist een goede 
ruimtelijke onderbouwing als motviering bij de omgevingsvergunning. Dit document voorziet 
daarin. 

1.2 Opbouw van de ruimtelijke onderbouwing 

Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in 
hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie. De toets aan het 
ruimtelijke relevant beleid van de diverse overheden volgt in hoofdstuk 3. Hierbij wordt 
tevens aangetoond dat het plan ruimtelijk en landschappelijk inpasbaar is. De toets aan 
milieu- en omgevingsaspecten staat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 behandelt de 
maatschappelijke economische uitvoerbaarheid. Het laatste hoofdstuk gaat in op de te 
volgen procedure. 
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1.3 Plangebied 

Het plangebied, of besluitgebied, omvat het gebied waarbinnen de delen van het project 

liggen die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Op onderstaande afbeelding is het 

besluitgebied weergeven. 

 
Figuur 1.1 Plangebied 

 

1.4 Geldend bestemmingsplan 

 

Ter plaatse is het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 van kracht, dat op 4 juli 2016 

door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 
Figuur 1.2: Uitsnede plankaart bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 

(bron: Bestemmingsplan “Polder Achthoven 2016”, NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-

VG01, www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


6 
 

 

Enkelbestemming 

Ter plaatse geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur' (Artikel 3). 

Deze gronden zijn onder meer bestemd voor agrarische grondgebonden veehouderijen.  

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘houtwal’ geldt het behoud en de bescherming van de 

houtwal. In de bouwregels is bepaald dat bedrijfsgebouwen dienen te worden gebouwd 

binnen de aanduiding ‘bouwvlak’, evenals mestsilo's, (ruw)voeder- c.q. torensilo's. 

 

Verder is in de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur' in artikel 3.6.1 

een stelsel voor omgevingsvergunningplichtige werken opgenomen. Het aanbrengen van 

verharding buiten het bouwvlak en het verbreden van watergangen valt onder deze 

‘aanlegvergunningplicht’. 

 

Dubbelbestemmingen 

Ter plaatse gelden de volgende dubbelbestemmingen: 

− ‘Waarde Archeologie - hoge trefkans’: voor deze gebieden is een omgevingsvergunning 

vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm. 

− ‘Waarde Archeologie - middelhoge trefkans’: voor deze gebieden is een 

omgevingsvergunning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m2 en dieper dan 30 

cm. 

− ‘Leiding – CO2’: de voor 'Leiding - CO2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. een ondergrondse hoofdtransport leiding voor het vervoer van CO2 met bijbehorende 

belemmeringenstrook;  

b. het beheer en onderhoud van de leiding; 

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding; 

 

Strijdigheden met het bestemmingsplan 

De nieuwe loods-jongveestal wordt gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd en ter plaatse 

van de aanduiding ‘houtwal’. De nieuwe mestsilo’s liggen tevens buiten het opgenomen 

bouwvlak en over de dubbelbestemming ‘Leiding – CO2’. Voor de verbreding van 

watergangen is op grond van het bestemmingsplan een aanlevergunning nodig. Op het 

onderdeel archeologische waarden is archeologisch onderzoek vereist. 

 

Het project is op deze onderdelen strijdig met het geldende bestemmingsplan. Voor alle 

strijdigheden en aanlegactiviteiten kan een omgevingsvergunning worden verleend met 

toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo, mits er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. 
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2 Bestaande en nieuwe situatie 
 

 

 
Figuur 2.1 Bestaande situatie en watercompensatie 
 
Rood= gedempte watergangen 
Blauw= verbreden watergangen 
Mest- en voedersilo= bovengrondse opslag (niet onderheid), bestaande uit keerwanden 1,5m 
hoog t.o.v. maaiveld 
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Figuur 2.2: Nieuwe situatie  
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3 Beleidskader 
 

3.1 Algemeen 

In navolgende paragrafen wordt getoetst of het initiatief past binnen het ruimtelijk beleid van 
diverse overheden. Het ruimtelijk beleid van diverse overheden vindt zijn doorwerking het 
planologische juridische kader in de vorm van bestemmingsplannen, maar ook afwijkingen 
hiervan dienen te worden getoetst aan deze kaders. 
 
Deze uitgangspunten vinden hun grondslag in algemeen (gemeentelijk) beleid. Ook is er 
beleid op deelaspecten ten aanzien van bijv. wonen, detailhandel, groen, welzijn etc. dat 
voor een goede ruimtelijke ordening van belang is. Het gemeentelijk beleid heeft gestalte 
gekregen mede op grond van ruimtelijk beleid van hogere overheden, zoals het rijk en de 
provincie. Ook het beleid van het Hoogheemraadschap ten aanzien van waterbeheer en 
veiligheid speelt een rol. 
 
Provinciaal en gemeentelijk beleid en het beleid van het hoogheemraadschap zijn ieder op 
hun beurt weer een vertaling van de meer abstracte regie op nationaal niveau, het 
rijksbeleid. Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid, worden hierna kort uiteengezet. Het 
gemeentelijk beleid komt daarna aan de orde. Het beleid van hoogheemraadschap en 
gemeente met betrekking tot het aspect water is in een separate paragraaf in hoofdstuk 4 
opgenomen, als onderdeel van de watertoets. 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie infrastructuur en ruimte (2012) 

Deze visie heeft als doel een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland tot en in 

2040 te realiseren en is in 2012 vastgesteld. De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke 

ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De 

structuurvisie vervangt dan ook (onder meer) zowel de structuurvisie Randstad 2040 en de 

Nota Ruimte als bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit. De SVIR is op 22 november 2011 onder 

aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer vastgesteld en is op 13 maart 

2012 in werking getreden. 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange termijn 

(2028): 

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economisch structuur van Nederland; 

2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Richting 2040 worden ambities geformuleerd: rijksinvesteringen zijn in dit verband slechts 

een van de instrumenten die worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders (begroting) 

zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van de rijksambities. Bij de uitwerking van 

de doelstellingen worden “nationale belangen” onderscheidden (13 in totaal). Voor de 

verwezenlijking c.q. behartiging van deze belangen worden rijksinstrumenten ingezet. Voor 

het overige kan de sturingsfilosofie van de visie als decentraal worden omschreven waarbij 

de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk naar provincies en gemeenten wordt gebracht. 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk bijvoorbeeld 
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over aan de provincies en gemeenten (Het Rijk benoemt nog rijksdoelstellingen gericht op 

een goed werkende woningmarkt voor heel Nederland. Alleen in de stedelijke regio’s rond de 

mainports zoals Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a. zal het Rijk afspraken maken met 

decentrale overheden over de programmering van verstedelijking). 

 

De volgende nationale belangen worden benoemd: 

− Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de 

stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren; 

− Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en 

de energietransitie; 

− Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen 

via buisleidingen; 

− Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

− Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en 

tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

− Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande 

mobiliteitssysteem van weg, spoor en vaarweg; 

− Nationaal belang 7: Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en 

vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

− Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

− Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling; 

− Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 

− Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 

− Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

− Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke plannen. 

 

Het laatste belang, zorgvuldige afweging, is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening. De 

regeling komt er op neer dat van bepaalde ontwikkelingen nut en noodzaak dient te worden 

aangetoond. Dit wordt ook wel de duurzaamheids- of SERladder genoemd. De “SER” ladder 

zoals die thans ook geldt voor bijvoorbeeld de vestiging van bedrijventerreinen wordt ook van 

toepassing op projecten die voorzien in binnenstedelijke en buitenstedelijke woningbouw. De 

SERladder is een procesvereiste en is stapsgewijs als volgt opgebouwd: 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 

a er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte; 

b indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 



11 
 

beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 

verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld. 

 

Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Nieuw te realiseren stedelijke ontwikkelingen 

moeten worden gemotiveerd met behulp van een drietal opeenvolgende stappen (treden). 

Hierbij is het volgende stroomschema van toepassing. 

 

 
Als hulpmiddel voor de toepassing van het stroomschema is door het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu de Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking opgesteld. Uit 

de handreiking blijkt dat toepassing van de ladder verplicht is voor opgaven, die nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

 

Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Bro opgenomen. Een stedelijke 

ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen’.  

 

Conclusie 

Het project ziet op het uitbreiden van een agrarisch veehoudersbedrijf in een landschappelijk 

waardevol buitengebied. In verband met de onderliggende landschapsstructuur is ten 

behoeve van een zorgvuldige inpassing een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld (zie 

paragraaf 3.3.2 pagina 21). Ook worden de noodzaak voor de uitbreiding en de kavelindeling 

beschreven (paragraaf 3.3.2 pagina 20). Het gaat het niet om een stedelijke ontwikkeling, 

maar er wordt recht gedaan aan een zorgvuldige afweging daar waar landelijke belangen 

aan de orde zijn. 
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3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2012) 
 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 

onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. 

 

Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportont-wikkeling 

Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 

Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen 

en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor 

vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en 

IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op 

lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd 

op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en 

de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke 

besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of 

indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de 

lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. 

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de 

Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de 

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor indirecte doorwerking via 

provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit besluit, voorziet het besluit niet 

in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten aanzien van deze begrenzing is 

bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepalen. 

 

Huidige Status 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de SVIR 

worden herbevestigd. Deze onderdelen zijn op 30 december 2011 in werking getreden. 

Het betreft de volgende onderdelen: 

− Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

− Kustfundament; 

− Grote rivieren; 

− Waddenzee en waddengebied; 

− Defensie; 

− Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Op 28 augustus 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere 

beleidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema 

Elektriciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

− Rijksvaarwegen; 

− Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

− Elektriciteitsvoorziening; 

− Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

− Ecologische hoofdstructuur; 
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− Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, en 

− IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

 

Conclusie 

De volgende bepalingen zijn relevant voor het plangebied. Een deel van het plangebied is 

aanwezen als Romeinse Limes. De Romeinse Limes is aangewezen als Erfgoed van 

Universele waarde. 

 

 
Romeinse Limes, kaart 9 Barro 

 

Van belang is de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven voormalige (mi-litaire) 

grens van het Romeinse Rijk. De Limes ligt langs de toenmalige loop van de Rijn met 

archeologische overblijfselen uit de periode 0 tot 400 na Chr. bestaande uit: 

– forten (castella), burgerlijke nederzettingen (kampdorpen/vici) en grafvelden; 

– militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens; 

– scheepswrakken. 

Bij verordening werken de desbetreffende provinciale staten de begrenzing van de 

erfgoederen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geometrisch nader uit. 

 

Zie onderbouwing onder hoofdstuk provinciaal beleid. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 
In de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit, vastgesteld door de provincie Zuid-Holland op 9 juli 

2014, geeft de provincie Zuid-Holland in één integraal document haar visie op het ruimtelijk 

beleid en mobiliteitsbeleid. 

 

Dat beide thema's integraal worden behandeld is juist in deze provincie belangrijk aangezien 

hier de ruimtelijke ontwikkeling en de mobiliteitsontwikkeling sterk met el-kaar samenhangen, 

met haar internationale economische complexen, hoge verstedelijkingsgraad en open 

landschappen. 
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Uitsnede Kaart ruimtelijke structuur 

 

Vier rode draden 

De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een 

perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode draden 

geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie: 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is, 

2. vergroten van de agglomeratiekracht, 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 

4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 

 

1. Beter benutten en opwaarderen 

De provincie Zuid-Holland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische 

activiteit hoofdzakelijk opvangen in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. De 

infrastructuur biedt, hoewel druk bereden, nog veel kansen. Er staat in Zuid-Holland slechts 

nog een beperkt aantal toevoegingen op stapel in het infrastructuurnetwerk, vooral 

ontbrekende schakels. ‘Beter benutten en opwaarderen’ betekent in het stedelijk gebied 

vooral verdichten, herstructureren en transformeren. Met de Visie Ruimte en Mobiliteit neemt 

de provincie een aantal maatregelen waarmee het aanbod aan woningen beter aansluit op 

de vraag. De bestaande plancapaciteit wordt geactualiseerd. De provincie biedt 

samenwerkende gemeenten ruimte om eigen keuzes te maken, maar stelt waar nodig ook 

grenzen.  

 

Voor onderhavige situatie kan worden gesteld dat een florerend bedrijf door schaalvergroting 

en herindeling van het eigen kavel optimaliseert in verband met een goede bedrijfsvoering. 
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2. Vergroten agglomeratiekracht 

Het stedelijk gebied van Zuid-Holland ontwikkelt zich tot één agglomeratie met een 

internationaal sterke ligging. De drie grote economische complexen groeien naar elkaar toe, 

fysiek maar vooral in de vorm van samenwerkingsverbanden en wederzijdse versterking: de 

mainport Rotterdam, de vier greenports (Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek, Boskoop 

en Aalsmeer) en de kennis- en diensteneconomie die zich concentreert op de as tussen 

Leiden en Dordrecht.  

 

Onderhavig plangebied is hierbij gelegen in laatstgenoemde regio. Door verschillende 

organisaties in elkaars nabijheid te brengen, ontstaan cluster-voordelen. De provincie draagt 

bij aan de ruimtelijke voorwaarden om de potentiële schaal- en clustervoordelen zo veel 

mogelijk te realiseren en te benutten. Er zijn hiervoor in de eerste plaats uitstekende 

verbindingen: een goede inpassing in nationale, Europese en wereldwijde netwerken van 

goederen- en personenvervoer. In de tweede plaats is er een beleid voor nodig van 

concentratie en specialisatie, op locaties die ook onderling goed verbonden zijn. De provincie 

maakt daar afspraken over met haar regionale partners 

 

Voor onderhavige situatie kan worden gesteld dat een florerend bedrijf bedraagt aan het 

versterken van de aglommeratiekracht in de landbouwsector. 

 

3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

Karakteristiek voor Zuid-Holland is de combinatie van drie deltalandschappen: veen-, 

rivieren- en kustlandschappen. De provincie biedt de nodige flexibiliteit om ook in het 

buitengebied maatwerk en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijk verschaft zij duidelijkheid 

over de soms kwetsbare kwaliteiten die de Zuid-Hollandse landschappen maken tot wat ze 

zijn, en keuzes die de provincie maakt om deze te beschermen. 

 

De Visie Ruimte en Mobiliteit bevat een nieuw handelingskader voor ruimtelijke kwaliteit. 

Behoud én ontwikkeling van kwaliteiten staan hierin centraal. De systematiek biedt kansen 

voor nieuwe dynamiek in het landelijk gebied. 

 

 
 

In het buitengebied zijn agrarische landschappen en natuurlandschappen veelal 

beeldbepalend. Dicht bij de stad vinden we een grote diversiteit aan verschillende natuur- en 

cultuurlandschappen met bijbehorende (lint)bebouwing. Deze vormen de tweede laag. Ook 

in deze laag zijn de drie deltalandschappen terug te vinden: de zee-kleipolders met 

omringende dijken in het rivierdeltalandschap, de bollenteelt en de landgoederen in het 

kustlandschap, en als derde het veenlandschap dat grotendeels is opgebouwd uit het 
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uitgestrekte veenweidegebied met zijn langgerekte kavels en de droogmakerijen met hun 

kenmerkende rechthoekige structuur. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij vanuit 

verschillende uitgangssituaties en in verschillende periodes het land zo goed mogelijk is 

ingericht voor het landbouwkundig gebruik. Ook in de toekomst blijft het agrarisch gebruik 

een belangrijke drager voor de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, en is er binnen de 

voorwaarden vanuit ruimtelijke kwaliteit ook ruimte voor andere (economische) activiteiten. 

De combinatie van gebruikswaarde en belevingswaarde staat hier centraal. 

 

De essentie van het handelingskader is een drieslag in de aard van de ruimtelijke 

ontwikkeling en een drieslag in gebiedscategorieën. Naarmate de invloed van een 

ontwikkeling geringer is en de waarden in een gebied minder kwetsbaar of bijzonder zijn, is 

de bemoeienis van de provincie kleiner. Een voorgenomen initiatief wordt aangemerkt als 

‘inpassing’, ‘aanpassing’ of ‘transformatie’. De aansluiting bij de aard en de schaal van het 

landschap is bepalend: een ‘inpassing’ sluit erop aan, een ‘transformatie’ verandert beide, 

een ‘aanpassing’ sluit wel bij de schaal maar niet bij de aard van het landschap aan of 

andersom. In principe staat het gemeenten vrij om inpassingen in de groene ruimte toe te 

laten. Voor aanpassingen of transformaties is een positief kwaliteitsoordeel van de provincie 

nodig. 

 

Hierbij maakt ook de karakteristiek van de locatie uit. In delen van de groene ruimte is de 

flexibiliteit minder. In gebieden met een specifieke, bijzondere waarde wil de provincie ieder 

initiatief voor inpassing of aanpassing op zijn merites beoordelen en is transformatie bij 

voorbaat uitgesloten. 

 

Ondanks het nieuwe handelingskader voor ruimtelijke kwaliteit, zijn bouwprojecten uit 

landschappelijk oogpunt niet altijd een verrijking. Daarom heeft de provincie aan nieuwe, 

gebiedsvreemde ontwikkelingen de mogelijkheid van een maatschappelijke tegenprestatie 

verbonden. Wie zich een deel van het landschap toe-eigent voor een nieuw gebiedsvreemd 

gebruik, wordt gevraagd om dat te compenseren door een landschappelijke verbetering 

mogelijk te maken, bij voorkeur in het gebied zelf. 

 

De volgende uitleg hoort bij de drie categorieën. 

1 Inpassing. Dit betreft een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en de maat 

van de bestaande kenmerken van een gebied. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van 

een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in een lint. Bij inpassing veranderen 

bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks. De rol van de provincie is hier in 

principe beperkt, behalve in gebieden met topkwaliteit. 

2 Aanpassing. Dit betreft een gebiedsvreemde ontwikkeling van relatief beperkte omvang, of 

een (gebiedseigen dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling die niet past bij de schaal en maat 

van het landschap. Een voorbeeld is een beperkt aantal nieuwe woningen in het 

buitengebied, een nieuw landgoed, of de verbreding van een provinciale weg. De rol van de 

provincie zal zich, afhankelijk van het type gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op 

het toewerken naar een kwalitatief optimaal resultaat, zonodig inclusief een 

maatschappelijke tegenprestatie. 

3 Transformatie. Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied van 

dusdanige aard en omvang dat er een nieuw landschap ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventerrein of de aanleg van grootschalige 

recreatiegebieden. Bij transformatie-opgaven is bijna altijd een provinciaal doel of belang in 
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het geding en zal de betrokkenheid van de provincie zich richten op een actieve behartiging 

van provinciale doelen, een kwalitatief optimaal resultaat inclusief een maatschappelijke 

tegenprestatie. 

 

Conclusie 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen landelijk gebied dient aandacht te zijn voor de 

kwaliteiten van het gebied. Onderhavig plan voorziet echter niet in grootschalige 

ontwikkelingen maar een uitbreiding van het bestaande agrarische bedrijf, waarbij aandacht 

is voor landschappelijke inpassing. Het gaat om een ontwikkeling die valt onder de categorie 

inpassing. 

 

Romeinse Limes 

De Limes is de aanduiding van de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk, die zich in 

Europa uitstrekt van de Balkan tot in Engeland. In Nederland vormt de Rijn de noordgrens. In 

Zuid-Holland wordt de Limes gevormd door een zone langs de Oude Rijn, van de grens van 

Zuid-Holland met Utrecht tot aan de kust bij Katwijk, en door een zone langs het Rijn-

Schiekanaal, vanaf Leiden naar Voorburg. De kernwaarden betreffen: verspreide, losse 

militaire complexen en infrastructuur (forten, wachttorens, militaire kampementen, havens, 

scheepswrakken en aanlegplaatsen); steden, grafvelden en (water)infrastructuur die 

redelijkerwijs behoren tot de militaire centra; verbindende structurerende elementen als de 

rivier (gereconstrueerde bedding van Beneden-, Kromme en Oude Rijn in de Romeinse tijd), 

de Limesweg en enkele andere stukken infrastructuur als het Kanaal van Corbulo en de weg 

tussen Nijmegen en Rijn. De Limes kan gebruikt worden als inspiratiebron voor ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen deze zone, waar mogelijk door een koppeling te leggen met (nieuwe) 

recreatieve routes. 

 

Richtpunt: 

Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud en de herkenbaarheid van de Limes en de 

elementen die daar deel van uitmaken.  

 

De ontwikkeling heeft per saldo positieve effecten op het bebouwingsbeeld (zie 

beeldkwaliteitsparagraaf). 

 

Cultuurlandschap veengebied. 

De structuur in de veengebieden is sterk bepaald door de rivieren en veenstromen, de op 

enige afstand daarvan aangelegde weteringen en andere ontginningsbasissen. Loodrecht 

daarop staan de (regelmatige) verkavelingspatronen. Het landschap is tussen deze 

structuren weids met lange zichtlijnen. Andere kenmerken zijn de smalle kavels, vele sloten 

met hoog waterpeil en overwegend grasland als bodemgebruik. Het agrarisch gebruik 

overheerst. Belangrijke kenmerken van het veenweidegebied zijn het contrast tussen (meer 

verdichte) hooggelegen boezems, linten en bovenlanden en het uitgestrekte, ingeklonken 

veen (open gebied). Veenstromen, dijken en kades vormen landschappelijke 

structuurdragers en begrenzen de (open) poldereenheden. Het gebruik richt zich op behoud 

van de maat van de poldereenheden, het verkavelings-patroon, de beplanting, de kades en 

dijken en de zichtbaarheid van water in de vorm van sloten, weteringen en boezems. Een 

duurzaam gebruik en eigenaarschap van het veen(weide)gebied is van belang. Het maken 

van nieuwe (agrarische) natuurlandschappen met een (extensieve) recreatieve functie 

behoort daarbij tot de mogelijkheid. 
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Richtpunten: 

1. Bewaren diversiteit aan verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn beeldbepalend en 

worden behouden; 

2. Ontwikkelingen houden rekening met het behoud van kenmerkende 

landschapselementen; 

3. Ontwikkelingen dragen bij aan behoud van de maat en weidsheid van de polder-

eenheden; 

4. Nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande 

structuren/ linten en niet in de veenweidepolders; 

5. Nieuwe agrarische bedrijven liggen aan bestaande ruilverkavelingslinten of op een 

zeer goed bereikbare locatie voor zwaar verkeer. Ze vormen visuele eilanden in het 

veenweidelandschap door stevige, passende beplanting en een ligging op ruime 

afstand van elkaar. 

 

De provincie Zuid-Holland maakt werk van ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijk ordening. Met 

de kwaliteitskaart in de provinciale structuurvisie is hiertoe een eerste aanzet gedaan. Als 

uitwerking van deze kwaliteitskaart worden de gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit 

opgesteld. Het Gebiedsprofiel Hollandse Plassen is voor dit project van toepassing. 

(bron kwaliteitskaart Gebiedsprofiel Hollandse plassen, door Provincie Zuid-Holland) 

 

Voor dit project zijn 3 aspecten van ruimtelijke kwaliteit binnen het Gebiedsprofiel Hollandse 

Plassen van belang om rekening mee te houden. 

1. Veenlandschap (Groene Hart), Herkenbaar waterrijk veen(weide) 

2. Landschap van de Delta, Onderscheidend rivierengebied 

3. Linten blijven linten 

 

Hier wordt aandacht aan besteed in de beeldkwaliteitsparagraaf onder 3.3.2 pagina 19. 

3.3.2 Provinciale Verordening Ruimte (2014) 

 
De Verordening ruimte Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de Visie ruimte en 
mobiliteit en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid 
en het mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt is 
het programma. De verordening is vastgesteld met het oogmerk van juridische doorwerking 
van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels voor bestemmingsplannen en 
daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen, waaronder de omgevingsvergunning. 
 
Romeinse Limes 
Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.1 ligt het plangebied deels in de Romeinse Limes. Ten 
aanzien van de Romeinse Limes is het volgende geregeld: 
Lid 1 Bekende archeologische waarden 
Een bestemmingsplan voor gronden met een hoge of zeer hoge bekende archeologische 
waarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 12 Archeologie’, 
bevat bestemmingen en de daarbij behorende regels die de bekende archeologische 
waarden beschermen. 
Lid 2 Verbod op roeren bodem 
De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in elk geval in een verbod op werken of 
werkzaamheden waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt 
geroerd, tenzij: 
a. door middel van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 
niet worden aangetast, of 
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b. het werken of werkzaamheden betreffen die naar hun aard de archeologische waarden 
niet aantasten. 
Lid 3 Afwijkingsmogelijkheid voor behoud ex situ 
In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag bij uitzondering besluiten tot behoud 
van de archeologische waarden ‘ex situ’, als andere belangen prevaleren. 
Lid 4 Archeologische verwachtingswaarde binnen de Romeinse Limes 
Een bestemmingsplan voor gronden binnen de Romeinse Limes met een hoge of zeer hoge 
archeologische verwachtingswaarde, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld 
op ‘Kaart 12 Archeologie’, bevat bestemmingen en daarbij behorende regels die de 
verwachte archeologische waarden beschermen. 
Lid 5 Archeologisch onderzoek 
De regels als bedoeld in het vierde lid voorzien in elk geval in de voorwaarde van 
archeologisch onderzoek bij werken of werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 
100 m2 waarbij de bodem tot meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt geroerd en 
de voorwaarde, dat gehandeld wordt in overeenstemming met de uitkomsten van dat 
onderzoek. 
 
Voor het project is archeologisch onderzoek uitgevoerd op basis waarvan is geconcludeerd 
dat er door de geplande werkzaamheden zeer kleine kans is op verstoring van 
archeologische resten. Derhalve is het plan in overeenstemming met de Provinciale 
Verordening, voor wat betreft de Limes. 
 
Weidevogelleefgebied 
Het gehele plangebied is aangewezen als belangrijk weidevogelleefgebied, zie navolgende 
afbeelding. In de Verordening valt dit onder beschermingscategorie 2. 
 

 
 
Ligging weidevogelleefgebied 
 

In artikel 2.2.1, lid 2 is geregeld dat een bestemmingsplan voor een gebied met 
beschermingscategorie 2, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 7 
Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, niet kan voorzien in een ruimtelijke 
ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van 
bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte uitgezonderde 
ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden.  
 
Het gaat evenwel niet om een ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid onder c (hier wordt 
bedoeld transformeren van het gebied; het initiatief is echter zoals aangegeven in 
voorgaande paragraaf als inpassing te typeren en het betreft een gebiedseigen functie). Het 
betreft een relatief kleine uitbreiding ten opzichte van het bestaande bouwvlak van het bedrijf 



20 
 

en het totale bebouwingsoppervlak blijft onder de 2 ha. die in beginsel aan agrarische 
bedrijven wordt geboden. Er is onderzoek verricht naar eventuele verstoring van 
natuurwaarden (onderzoek Flora en Fauna). Als gevolg van de uitbreiding zijn er geen 
significante effecten op de natuurwaarden en dan wel wezenlijke kenmerken en waarden van 
het weidevogelgebied te verwachten. 
 
Derhalve is het plan in overeenstemming met de Provinciale Verordening, voor wat betreft de 
waarden van het weidevogelleefgebied. 
 
Agrarische bedrijven 
Voor agrarische bedrijven stelt de verordening regels. Onderstaand wordt ingegaan op de 
voor dit project relevante regels. 
 
Lid 1 Algemene regels agrarische bedrijven 
Een bestemmingsplan voor agrarische gronden voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor 
vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare; 

 
Het bouwperceel blijft onder de maximale omvang van 2 hectare. 
 

b. nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is 
voor de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven; 

 
In verband met een optimale logistiek voor de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de 

nieuwe loods-jongveestal in lijn te situeren met de ligboxenstal. Daarnaast gelden voor 

veestallen ten opzichte van woningen vaste minimumafstanden (Wet geurhinder en 

veehouderij) tussen de gevel van de veestal en de gevel van een woning. Hoewel 

bedrijfswoningen die het bedrijf horen zijn uitgesloten van deze milieuregelgeving is het met 

het oog op een goed woon- en leefklimaat en de bruikbaarheid van de woningen in de 

toekomst, mochten deze worden afgesplitst als ‘plattelandswoning’, zeer gewenst deze 

minimumafstand toch in acht te nemen. In verband met de toegenomen veestapel is het in 

verhouding noodzakelijk meer mestsilo’s te realiseren. Deze worden in het verlengde van de 

bestaande silo’s gesitueerd. 

 
c. bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt ten hoogste één agrarische bedrijfswoning 

toegelaten; 
 
Bij het agrarische bedrijf zijn vanwege de omvang reeds twee agrarische bedrijfswoningen 
legaal aanwezig. 
 
Regels voor ruimtelijke kwaliteit 
Het project houdt rekening met de vereisten voor ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen. Op 
de relevante regelgeving wordt nader ingegaan. 
Lid 1 Ruimtelijke ontwikkelingen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de 
volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan 
de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 
 
De ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en de ruimtelijke 
kwaliteit neemt per saldo toe. Er is sprake van een zorgvuldige inbedding van de 
ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante richtpunten van de 
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kwaliteitskaart (zie beeldkwaliteitsparagraaf). 
 
Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
In de voorgaande motivering onder het provinciaal beleid is reeds gemotiveerd dat de 
ontwikkeling mogelijk is binnen de beschermingscategorie 2. 
 
Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van): 
i. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt; 
ii. wegnemen van verharding; 
iii. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
iv. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 
 
De aanwezige waardevolle elementen die als inpassing fungeren worden als een 
instandhoudingsverplicting als voorwaarde in de omgevingsvergunning ogenomen. 
 
Beeldkwaliteitsparagraaf 
Het project betreft een ruimtelijke ontwikkeling waarbij een gebiedseigen functie wordt 

vergroot. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderliggende landschappelijke structuur 

en kenmerkende waarden aan de hand van de richtpunten. 

 

1. Veenlandschap (Groene Hart), Herkenbaar waterrijk veen(weide) 

Internationaal staan de veenweidepolders bekend als unieke en karakteristiek Nederlandse 

landschappen. Binnen het Hollands Plassengebied worden een viertal typen 

veenweidepolders onderscheiden: 

- Veenweide met onregelmatige blokverkaveling 

- Veenweide met strokenverkaveling 

- Bovenlanden 

- Petgatenlandschap 

 

De betreffende melkveehouderij die vanouds de drager is van de karakteristieke openheid is 

bezig met een bedrijfsoptimalisatie om te kunnen blijven voortbestaan. Verbreding en 

schaalvergroting hebben hun weerslag op de verschijningsvorm van het landschap o.a. door 

noodzakelijke slootdemping. Aanvullende ruimtelijke maatregelen borgen voor dit project dat 

er recht worden gedaan aan waardevolle elementen in de landschapsstructuur. 
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Figuur 3.1: Strokenverkaveling: opstrekkende verkaveling en langgezichten 

 

Voor het project geldt: 

- Het slotenpatroon blijft gehandhaafd. Het slotenplan volgt de lengterichting van de 

verkaveling, zodat strokenverkaveling blijft in takt. 

- De agrarische bebouwing op het kavel blijft omzoomd met beplanting passend bij het 

veenweidelandschap, waardoor gebiedseigen groen gehandhaafd blijft. 

 

2. Landschap van de Delta, Onderscheidend rivierengebied 

In het Hollands Plassengebied bestaat het 'rivierengebied' hoofdzakelijk uit de dijk van de 

Oude Rijn en de voormalige veenstromen en de directe omgeving ervan. Vanuit het 

plassengebied is vooral de Oude Rijn van verre herkenbaar door de bebouwings- en 

beplantingsmassa's die zich aan de rivier hechten. Deze massa contrasteert scherp met de 

openheid van de polders zelf. 

 
Figuur 3.2: Zichten vanaf de Oude Rijn, Bron: Oude Rijn doet nieuwe zaken, Bosch 

Slabbers, 2006 
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Voor het project geldt: 

- De nieuwe bebouwing wordt in lijn gesitueerd met de bestaande bebouwing. Er 

ontstaat een ontspannener bebouwingsbeeld en een nieuw doorzicht naar het 

achterland. 

- Hoge oever aan dijkzijde zal gehandhaafd blijven.  
- Behoud van de visuele relatie tussen rivier en achterliggend landschap met de 

typerende gestrekte verkaveling blijft gehandhaafd, met behoud van lange smalle 
kavels en sloten opstrekkend vanaf de Oude Rijn. 

 

3. Linten blijven linten 
De bebouwing in het Hollands Plassengebied bestaat grotendeels uit langgerekte 
bebouwingslinten met woon- en werkfuncties langs water, wegen of dijken en met een sterke 
relatie met het omliggend landschap. Elk lint bezit een eigen kenmerkend karakter. Aan de 
voorzijde van de lintbebouwing bevindt zich de hoofdontsluiting, aan de achterzijde het 
‘landschap’. Voor het project geldt dat het aan een Rivierdijklint is gelegen aan de Oude Rijn. 
 
4. Ambitie rivierdijklint 
Bij ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor de historische 
gaafheid van een lint richtinggevend. 
 

 
Figuur 3.3. Rivierdijklint is gelegen aan de Oude Rijn 
 
Voor project geldt: 

- Brede doorzichten blijven aanwezig, door de nieuwbouw in de erfbebouwing in de 

- lengte richting van de verkaveling achter de bestaande bebouwing te plaatsen. 

- Behoud of herstel van openbare oevers met -indien van toepassing- herstel van het 

- jaagpad voor langzaam verkeer is voor het project niet van toepassing. 

- Waar mogelijk en wenselijk blijft ‘riviergebonden’ bedrijvigheid gehandhaafd of wordt 

- deze vernieuwd om een goede mix te krijgen tussen wonen en werken. Voor dit 

project niet van toepassing. 

 

Sloop- nieuwbouw 

De bestaande verouderde bebouwing wordt geamoveerd. In overeenstemming met de 

gemeentelijke welstandsvereisten wordt voor de visuele uitstraling gekozen voor passende 

materialen (zie bijlage 1 Plan). Ook hierdoor neemt de ruimtelijke kwaliteit per saldo toe. 

 

Conclusie 

De ruimtelijke ontwikkeling past binnen de kaders en regels gesteld op grond van het 

provinciaal beleid. 
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3.4 Regionaal beleid 

3.4.1 Regionale Structuurvisie 2020 
 
Regio Holland Rijnland ligt midden in de Randstad en telt ruim vijfhonderdduizend inwoners. 
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Hillegom, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude werken samen in het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
In de Regionale StructuurVisie 2020 verwoorden deze veertien gemeenten hun ruimtelijke 
visie op de regio. 
 
Holland Rijnland is een regio waar het prettig wonen, werken en recreëren is en die kansen 
benut en bedreigingen tegengaat. De veertien aangesloten gemeenten werken samen aan 
hun ambities en opgaven. Met als doel: een goede balans realiseren tussen 
gebiedsontwikkeling en behoud van het oorspronkelijke karakter. 
 

Conclusie 

De ruimtelijke ontwikkeling past binnen het regionale beleidskaders van Holland Rijnland. 

Vergelijkbare ontwikkelingen zijn waar te nemen in de buurgemeenten met agrarisch 

grondareaal. 

3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Toekomstvisie Leiderdorp 2025 (2012), Samenwerken en verbinden 
Voor Leiderdorp is een toekomstvisie opgesteld welke is vastgesteld door de raad d.d. 19 

december 2012. Hiermee is een raamwerk voor de toekomst van Leiderdorp tot stand 

gekomen. Deze toekomstvisie dient als kader voor de ruimtelijke en maatschappelijke 

structuurvisies. Het samenhangende geheel van deze documenten vormt de integrale 

toekomstvisie. 

- De inwoners van Leiderdorp willen samenleven in rust en ruimte, met een open blik 

naar hun regio; 

- De gemeente het thuisgevoel van Leiderdorp bewaken, en de polders toegankelijk 

maken voor de regio. De dynamiek in ons stedelijk gebied vraagt dat de gemeente 

blijft vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen. De gemeente zal goed blijven luisteren 

naar vragen uit de samenleving; 

- Samenleven is samen doen, betrokken zijn bij elkaar en verantwoordelijkheid nemen. 

De gemeente wil slim verbinden, kritisch kijken naar gemeentelijke taken en efficiënt 

samenwerken met alle partijen. Leiderdorp is van en voor alle inwoners. De 

gemeente faciliteert, binnen haar mogelijkheden, dat inwoners zelf in staat zijn om 

goed te wonen, goed te werken en goed te leven in hun gemeenschap. Daar waar dit 

niet op eigen kracht mogelijk is zullen wij een vangnet zijn voor degenen die 

bepaalde voorzieningen nodig hebben. 

 

De visie wordt via 5 thema’s behandeld: maatschappij, ruimte, financiën, bestuur en 

economie. Elk thema is onderverdeeld in de aspecten ontwikkelingen, uitdagingen, 

overwegingen, koers en illustratie. 

Voor het thema Ruimte zijn de volgende koersrichtingen benoemd: 

- De kwaliteit van de openbare ruimte waar nodig en mogelijk handhaven op een bij 

het gebruik van de ruimte passend niveau; 
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- Tegemoetkomen aan de woningbehoefte door woningen te realiseren op basis van 

demografische ontwikkelingen; 

- Woningen realiseren door verdichting en door transformatie van kantoorgebouwen; 

- Polders en parken open laten; 

- Duurzaam in stand houden van buitengebieden, groen en water, en van groen binnen 

de bebouwde kom; 

- Woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen bereikbaar houden: te voet, met de 

fiets, met de auto en met het openbaar vervoer, ook voor mindervaliden; 

- Mobiliteit, infrastructuur en economie beschouwen vanuit het niveau van de Leidse 

regio 

 

Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het opstellen van 

een maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisie. Deze structuurvisies maken deel uit 

van de Toekomstvisie Leiderdorp 2025, waarin het gemeentebestuur aangeeft welke 

koers zij wil varen op de thema’s maatschappij, ruimte, economie, bestuur en financiën. 

De eerste twee thema’s, maatschappij en ruimte, worden uitgewerkt in de 

maatschappelijke structuurvisie en ruimtelijke structuurvisie. De maatschappelijke en 

ruimtelijke structuurvisies geven aan hoe de gemeente op lange termijn om wil gaan met 

ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het biedt een afwegingskader om bij 

nieuwe beleidskeuzes een afweging te kunnen maken tussen mogelijke scenario’s. Beide 

structuurvisies zijn een concretere vertaling van de in de Toekomstvisie 2025 gekozen 

koers. 

 

Conclusie 

Het plan voorziet in een ontwikkelingen die de openheid van de polder niet zal aantasten. 

Hiertoe is in de beeldkwaliteitsparagraaf aandacht besteed. Bovendien neemt de ruimtelijke 

kwaliteit per saldo toe doordat de verouderde bebouwing wordt vervangen door nieuwe 

bebouwing met een passende uitstraling. 

3.5.2 Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp 2035 
Op 7 december 2015 heeft de gemeente haar ‘Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035’ 

vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken 

van het gemeentelijk ruimtelijk voor de komende 20 jaar beschreven. 

 

De volgende elementen dienen als kader bij de afwegingen die de gemeente maakt. 

- Zuinig ruimtegebruik, voorkomen van verrommeling en versnippering; 

- Ontwikkelingen mogen de karakteristiek en de groenblauwe en cultuurhistorische 

kwaliteiten niet schaden, maar moeten deze juist versterken; 

- Het (al dan niet op een eigentijdse wijze) invulling geven aan de versterking van 

gebiedsspecifieke kwaliteiten; 

- Monotonie, eentonigheid in de woongebieden voorkomen, diversiteit waar mogelijk; 

- Meerwaarde op gebied van duurzaamheid, geen milieuhinder; 

- Een ontwikkeling moet zich goed voegen in de directe omgeving en passend zijn bij 

de waardevolle cultuurhistorische structuren. 
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Conclusie 

De ruimtelijke structuurvisie vraagt om een zorgvuldig afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen 

streeft hierbij naar kwaliteitsverbetering Onderhavig project is in lijn met deze uitgangspunten 

op basis van hetgeen is gemotiveerd onder het provinciaal beleid. 

3.5.3 Actualisatie Groenstructuurplan Leiderdorp (2012) 
In 2012 is het Groenstructuurplan van 2000 geactualiseerd om een actueel beleidskader 

voor de hoofdgroenstructuur te hanteren. 

 

In het groenstructuurplan uit 2000 wordt de hoofdgroenstructuur aan de hand van de 

verschillende bouwstenen beschreven. Deze waren: de groen-blauwe ruggengraat, de 

landschappelijke contramal en de confrontatie tussen stad en land.  

 

Tot de "groen-blauwe ruggengraat" behoren de Engelendaal, de Ericalaan/Van der 

Valk Bouwmanweg met landschappelijke inrichting en de wijkontsluitingswegen met 

groenaankleding (en water) daar dwars op. De "groen-blauwe ruggengraat" valt eveneens 

samen met drie netwerken voor de natuur: waternatuur, bermnatuur en bosnatuur. 

 

Het groenbeleid is er op gericht om de hoofdgroenstructuur verder te versterken en daar 

waar mogelijk verder uit te bouwen. Dat wordt gedaan door te werken aan de bouwstenen 

van de hoofdgroenstructuur. 

 

Bomenbeleidsplan 

Het bomenbeleidsplan maakt deel uit van het groenstructuurplan. In dit beleidsplan zijn 

richtlijnen en aanwijzingen opgenomen voor het ontwerpen en inrichten van de openbare 

ruimte om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de 

eisen die bomen aan hun omgeving stellen. Bij ruimtelijke ontwikkelen schrijft het 

bomenbeleidsplan een groentoets voor waarin voor al het groen binnen het plangebied wordt 

aangegeven welk effect de ruimtelijke ontwikkeling hierop heeft. Door het hanteren van deze 

regels wil de gemeente invloed hebben op de beslissingen om deze bomen te vellen 

vanwege de mogelijke waarde voor de omgeving. 

 

Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2005) en de 1e wijziging 

(2006) 

Met het herzien van de Verordening op de beplantingen is de groentoets ingevoerd. De 

initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling is verplicht een groentoets op te stellen. Een 

groentoets moet opgesteld worden voor houtopstanden die geveld moeten worden om voor 

het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. In een groentoets wordt 

duidelijk aangegeven welke mitigerende en compenserende maatregelen getroffen zullen 

worden om er voor zorg te dragen dat de kwaliteit van het groen op en nabij de locatie van 

de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog toeneemt. 

 

Groentoets 

Op de locatie komen geen bomen voor die zijn opgenomen op de Lijst met waardevolle 

bomen van de gemeente Leiderdorp. Een deel van de houtwal is reeds gerooid om voor de 

huidige bedrijfsvoering tot een optimale logistiek te komen. Eigenaar heeft deze bomenkap 

niet geïnterpreteerd als noodzakelijk ten behoeve van een ‘ruimtelijke ontwikkeling’ zoals 
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beschreven in de verordening op de beplanting. In het kader van de voorgeschreven 

groentoets voor deze ontwikkeling is beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor herplant 

waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Herplant is mogelijk op de voorgestelde wijze. 

 

Omdat de openheid van de kavelstructuur in het veenweidegebied een waardevol 

landschappelijk element betreft is het herplanten van bomen in de zichtassen onwenselijk. 

Het deel van de bomenrij voor de bebouwing is behouden als inpassingsmaatregel en wordt 

aangevuld met beplanting. Ook worden er nieuwe bomenrijen geplant langs de bebouwing. 

De beplanting zoals aangegeven op de tekening van de nieuwe situatie wordt als een 

instandhoudingsverplichting als voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen. 

3.5.4 Conclusie beleidskaders  
Uit bovenstaande blijkt, dat het plan in overeenstemming is met zowel Rijks-, provinciaal, 

regionaal als gemeentelijk beleid. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

4.1 Algemeen 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van milieuwetgeving zoals de Wet 
milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit vele 
taken en bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook betrekking op de 
ruimtelijke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er op gericht om te 
komen tot een integrale verbetering van de leefomgeving door een vroegtijdige integratie van 
milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen. 

4.2 Milieuaspecten 

4.2.1 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 
 
Wet- en regelgeving. 
Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage moet voor bepaalde 
activiteiten of plannen een m.e.r. worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende 
milieu-informatie beschikbaar is, voordat milieurelevante besluiten (zoals een 
omgevingsvergunning) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben. Zo kan mogelijke schade aan het milieu worden voorkomen of zoveel 
mogelijk beperkt.  
 
In de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven: 
- voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en 
- voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. 
noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).  
 
De het plan planologisch activiteiten mogelijk vallen onder onderdeel D van de bijlage van 
het Besluit m.e.r. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in 
deze lijst. Op grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die 
beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria 
genoemd in artikel 2.5 van m.e.r. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten: 
1) de kenmerken van het project,  
2) de plaats van het project,  
3) de kenmerken van het potentiële effect. 
 
Beoordeling 
Voor de reeds gerealiseerde ligboxenstal is de vereiste omgevingsvergunning voor de 
activiteit milieu aangevraagd en zijn in dat kader alle relevante milieuaspecten beoordeeld 
door de Omgevingsdienst West-Holland. In deze aanvraag is het aantal dieren dat zal 
worden gehuisvest in de nieuw te realiseren jongveestal waar deze ruimtelijke onderbouwing 
op ziet reeds meegenomen. Op alle externe invloeden als geur, ammoniakemissie en 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige gebieden en gezondheidsaspecten heeft de 
beoordeling daarom reeds plaatsgevonden. In het kader van de Natuurbeschermingswet is 
reeds een vergunning afgegeven (bijlage 3). 
 
Ondanks dat het daadwerkelijke emissiepunt veranderd door de nieuwe stal heeft dit geen 
significante invloed op de omgeving. Voor de MER-beoordelingsplicht kan daarom worden 
aangesloten bij de MER-beoordeling welke is opgenomen in de ontwerpbeschikking voor de 
activiteit milieu welke als bijlage 2 is opgenomen bij deze ruimtelijke onderbouwing. Voor de 
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nieuwe situatie zal door de initiatiefnemer een revisie op de milieuvergunning worden 
aangevraagd in het kader van het ‘veranderen van de inrichting’. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer. 
 

4.2.2 Bedrijven en milieuzonering 
 
Beleid en regelgeving 
Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden naar de omgeving waarin 
de nieuwe functies worden gerealiseerd. Hierbij spelen twee vragen: 
1. past de nieuwe functie in de omgeving? 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? 
 
Richtinggevend hierin zijn de indicatieve onderzoekszones zoals opgenomen in de VNG-
publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, 
gevaar en stof. Kenmerkend voor deze milieuaspecten is dat de belasting op grotere afstand 
van de bron afneemt. Daarnaast is de mate waarin een bedrijfstype personen- en/of 
goederenverkeer aantrekt, mede bepalend voor de mate van hinder. Onderstaande tabel 
geeft inzicht in het verband tussen de (richt)afstand en de milieu-categorie. 
 

 
 
Conclusie 
Op basis van de reeds uitgevoerde milieuonderzoeken (zie ontwerpbeschikking milieu en 
bijlagen) ten aanzien van de genoemde hinderaspecten is geconcludeerd dat er geen 
beperkingen zijn ten aanzien van deze milieuaspecten. 
 

4.2.3 Bodem 
Wet- en regelgeving 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat gemeenten bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen (lees: besluit art. 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo als in onderhavig 
geval) regels stellen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent voor de bodem (grond 
en grondwater) dat de bodemkwaliteit en de voorgenomen bestemming met elkaar in 
overeenstemming dienen te zijn. Of de bodem een planontwikkeling in de weg staat, wordt 
middels een historisch onderzoek eventueel aangevuld met een bodemonderzoek bepaald. 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
In de Wabo staat dat een omgevingsvergunning, voor het bouwen op een vermoeden van 
ernstig verontreinigde grond, pas in werking treedt nadat: 
− er is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
− het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan/BUS-melding; 
− er een melding is gedaan van een voornemen tot saneren. 
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Wet bodembescherming (Wbb) 
Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan gelden de regels van de Wet 
Bodembescherming. In de Wbb is een saneringsdoelstelling bepaald (het saneren naar de 
functie) en een saneringscriterium (wanneer moet er gesaneerd worden (bij zogenaamde 
“spoed- of risicolocaties”)). 
 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de lokale bevoegde gezagen de mogelijkheid om de 
bodemkwaliteit binnen hun gebied actief te gaan beheren binnen de gegeven kaders. Dit 
geeft onder andere ruimte voor nieuwe projecten op het gebied van natuur, wonen en 
industrie. Daarnaast worden de kwaliteit en de integriteit van belangrijke intermediairs bij 
bodemactiviteiten beter geborgd. In het Besluit staan ook regels met betrekking tot het 
toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. 
 
Lokaal bodembeleid 
De regels voor grondverzet volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. 
In de gemeente Leiderdorp V1.04 is (met uitzondering van een klein deel van het 
gemeentelijk grondgebied buiten de ontwikkelingslocatie) het generieke beleid van kracht. 
Dat betekent dat toe te passen grond altijd aan twee eisen moet voldoen: 
− toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als de ontvangende bodem - (op 
niveau van bodemkwaliteitsklasse) 
− toe te passen grond moet beter of gelijk in kwaliteit zijn als geldt voor de op betreffende 
plek geldende bodemfunctieklasse. 
De gemeente Leiderdorp beschikt over een bodemfunctieklassenkaart. Eventueel 
aanvullende regels worden opgenomen in de regionale bodembeheernota. 
 

Conclusie 
Voor de nieuwbouw van de loods-jongveestal aan de voorzijde van het erf is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (Bijlage 4) waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor de 
nieuwe functie (o.b.v. advisering Omgevingsdienst West-Holland, zie bijlage bij het 
onderzoek). Er is mogelijk wel sprake van lichte verontreinig die de ontwikkeling niet in de 
weg staat. In het kader van de bouwactiviteit zal indien noodzakelijk nog aanvullend 
onderzoek uitgevoerd te worden. Dit wordt nader afgestemd met de Omgevingsdienst. 
 

4.2.4 Geur 
Wettelijk kader 
Voor agrarische bedrijven zijn voor het aspect geur de Wet Geurhinder en veehouderij en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer wettelijke kaders met regels. 
 
Beleid en Regelgeving 
In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en in het Activiteitenbesluit is vastgelegd aan 
welke geurnormen een veehouderij moet voldoen. Er zijn normen opgenomen die de 
maximale geurbelasting op een gevoelig object (bijvoorbeeld woningen) bepalen. Als de 
geuremissie van een dier niet bekend is (geen geuremissiefactoren vastgesteld), stelt de wet 
minimumafstanden tussen veehouderij en geurgevoelig object. Als die geuremissie wel 
bekend is, dan moet de geurbelasting worden berekend met contouren. De emissie van 
geurstoffen uit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in odour per m3 (OUE/m3). Hiervoor 
zijn emissiefactoren vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij. De berekende 
geurbelasting wordt getoetst aan de norm (de maximale belasting die het bedrijf mag 
veroorzaken). 
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Gemeenten mogen, binnen bepaalde bandbreedten, van deze wettelijke normen afwijken. 
Afwijkende normen gelden binnen een bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen 
moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van een gebied. 
Daarbij moet een relatie worden gelegd met de geurbelasting in het gebied. Dit worden de 
zogenaamde gebiedsvisies genoemd, waarin een onderbouwing wordt gevonden voor de 
afwijkende normstelling. De afwijkende normen moeten, door middel van een raadsbesluit, in 
een gemeentelijke verordening worden vastgelegd. In gemeente Leiderdorp is geen 
geurverordening vastgesteld. 
 
Omgekeerde werking 
De normen, die voortvloeien uit wetgeving op het gebied van geurhinder van veehouderijen, 
dienen in de eerste plaats voor de vaststelling van de vraag of voor een veehouderij een 
milieuvergunning kon worden verleend. Deze eisen ten aanzien van de maximale 
geurbelasting of minimaal aan te houden afstanden zijn ook van belang bij de beoordeling 
van de vraag of een bepaalde geurgevoelige bestemming kan worden gerealiseerd nabij een 
veehouderij. Deze zogenaamde 'omgekeerde werking' heeft dus betrekking op ruimtelijke 
ordeningsbesluiten, zoals bestemmingsplannen en vrijstellingen. 
Vaste rechtspraak bij dit soort besluiten is: 

- dat er geen sprake mag zijn van een aantasting van de bestaande rechten van de 
(blijvende) veehouderijen, 

- dat er sprake moet zijn van aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 

Bebouwde kom 
In de Wgv is het begrip bebouwde kom niet gedefinieerd, maar in de Memorie van 
Toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat deze bepaald wordt door de aard van de 
omgeving: op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een 
samenhangende structuur, dat overwegend een woon- en verblijfsfunctie heeft en waarin 
dus veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen. 
Lint bebouwing( 1- dimensionale structuur) wordt vaak niet als een bebouwde kom gezien. 
Veelal wordt pas gesproken over een bebouwde kom als er een 2- dimensionale structuur 
van bebouwing c.q. wegen aanwezig is. 
 
Vaste afstanden en geurnormen 
De gemeente Leiderdorp, en daarmee het plangebied, is gelegen in een niet-
concentratiegebied. Voor dieren zonder geuremissiefactor zoals melkvee gelden 
onderstaande afstanden tot een geurgevoelig object: 

- Een afstand van 100 meter tot objecten buiten de bebouwde kom 
- Een afstand van 50 meter tot objecten inde bebouwde kom 

Voor dieren met een geuremissiefactor zijn de wettelijke normen die gelden voor de 
maximaal toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object in onderstaande tabel 
opgenomen. 
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Tabel 4.1: Afstandseisen een geurnormen veehouderij  
 
Conclusie 
Zoals vermeld onder 4.2.1 is in de milieuonderzoeken bij de omgevingsvergunning voor de 
activiteit milieu voor ligboxstal gerekend met de aantallen dieren en diercategorieën die in de 
nog nieuw te realiseren stal worden gehuisvest. Op basis van die milieukundige beoordeling 
valt te concluderen dat er geen geurhinder voor de omgeving zal ontstaan. Eveneens kan 
aan de vaste afstanden worden voldaan die gelden uit bovenstaande afstandstabel. 
 

4.2.5 Geluid 
Beleid en regelgeving 
Geluidsoverlast kan worden veroorzaakt door industrielawaai, railverkeerslawaai, 
wegverkeerslawaai en luchtverkeerslawaai van Schiphol. Voor de ontwikkeling is 
industrielawaai als gevolg van de agrarische bedrijfsvoering en transportbewegingen 
relevant. 
 
Wettelijk kader 
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer en/of door 
industrieterreinen met een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in 
de Wet geluidhinder. Voor bedrijven zijn de geluidsnormen vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit. Uit de beoordeling voor de huidige bedrijfsvoering blijkt dat kan worden 
voldaan aan de normstellingen en dat derhalve sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Conclusie 
Bij het realiseren van de nieuwe stal worden er geen dieren toegevoegd ten opzichte van de 
aantallen waarmee reeds is gerekend. Tevens zal het aantal verkeersbewegingen gelijk 
blijven. De locatie is niet gelegen in een stiltegebied. Geluidsaspecten vormen derhalve geen 
belemmering voor het plan. 

4.2.6 Luchtkwaliteit 
Beleid en regelgeving 
In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Hoofdstuk 
5 Titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. Het doel 
van de wet is om mens en milieu bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. Voor de gezondheid van de mens is een goede luchtkwaliteit van groot 
belang. Daarom zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden opgenomen voor 
een aantal stoffen die als verontreiniging in de lucht voorkomen. In de praktijk richt de 
aandacht zich vooral op de stoffen stikstofdioxide en fijn stof ( PM10). Van deze stoffen 
komen in Nederland concentraties voor die in de buurt van de grenswaarde liggen.  
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De overige stoffen die in bijlage 2 zijn genoemd liggen over het algemeen ver onder de 
grenswaarden. Voor veehouderijen gelden specifieke regels met betrekking tot fijnstof en 
geur. 
 
Conclusie 
Bij het realiseren van de nieuwe stal worden er geen dieren toegevoegd ten opzichte van de 
aantallen waarmee reeds is gerekend. Zoals vermeld zal de verandering van het emissiepunt 
door een nieuwe stal geen significant verschil maken. Daarom kan voor deze ruimtelijke 
onderbouwing worden aangesloten op de inhoud van de milieuvergunning. 
Luchtkwaliteitsaspecten vormen geen belemmering voor het plan. 

4.2.7 Externe Veiligheid  
Beleid en Wet- en regelgeving  
Externe veiligheid heef betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het transport 
van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrichtingen met 
gevaarlijke stoffen. Deze grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico1 
(PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico2 (GR). Voor het 
plaatsgebonden risico zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld. Hier mag niet van worden 
afgeweken. 
 
Regelgeving 
Plaatsgebonden risico  
Het PR kent een grenswaarde van 10-6. Binnen de PR 10-6 contour mogen geen kwetsbare 
objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde 
en in nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan. 
 
Verantwoordingsplicht groepsrisico  
Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich 
een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. De verantwoordingsplicht is erop gericht om een 
weloverwogen afweging te maken over de risico’s in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen 
in het plangebied. 
 
Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde: de kans op een ongeval met 10 
dodelijke slachtoffers van 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke 
slachtoffers van 10-7 per jaar, en met de kans op 1000 of meer dodelijke slachtoffers van 10-
9 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico ligt voor het transport van gevaarlijke 
stoffen over de weg en via buisleidingen echter een factor 10 lager dan voor inrichtingen. 
 
In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van belang 
zijn bij het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het groepsrisico 
wordt kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten aan de orde en 
de mogelijkheden tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht 
groepsrisico voor inrichtingen). 
 
Buisleidingen 
Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb). Behalve met het PR en het GR moet voor 

                                                
1
 PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de transport-as, waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel p van het Bevi). 
2
 GR: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als 

rechtstreeks gevolg hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied van een inrichting 
of een transportas en een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij een transportas, waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel k van het Bevi). 
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buisleidingen rekening worden gehouden met de belemmeringenstrook, dit is de strook van 5 
meter aan weerszijden van de leidingen die moet worden vrijgehouden ten behoeve van 
onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. Binnen de belemmeringenstrook, mag 
niet gebouwd worden, tenzij met toestemming (via een ontheffing of een aanlegvergunning) 
van burgemeester en wethouders. Werkzaamheden in deze strook mogen alleen worden 
uitgevoerd door of met instemming van de leidingbeheerder. De ligging van de leidingen en 
de belemmeringenstrook moet op de bestemmingsplankaart worden vastgelegd. 
 
Vervoer over de weg 
Eind 2013 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vastgesteld. In combinatie 
met het Basisnet is deze op 1 april 2015 in werking getreden. 
Bij de vaststelling van de veiligheidzones is rekening gehouden met een toename van het 
transport van gevaarlijke stoffen. Het Basisnet Weg geeft een gebruiksruimte aan de daarin 
opgenomen wegen. De veiligheidszone is zodanig gekozen dat rekening houdend met de 
gebruiksruimte het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen op de 
grens van de zone niet meer bedraagt dan 10-6 per jaar. Voor de situaties waarin de afstand 
‘0’ is vermeld, betekent dit dat het plaatsgebonden risico vanwege dat vervoer op het midden 
van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Binnen de veiligheidszone mogen 
geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd. Binnen het PAG van 30 
meter mag slechts bij hoge uitzondering en met een goede motivatie gebouwd worden. 
 
Provinciaal Beleid 
De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale structuurvisie 
(PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote groepen mensen 
tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorkomen dat risicovolle 
activiteiten gevestigd worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe 
ontwikkeling gepland wordt binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
 
Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het 
groepsrisico toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders 
dat zij een verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transparante toelichting 
waarin zij uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van 
een verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de 
eindsituatie wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde. 
 
Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland 
In het Bestuurlijk kader is een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het 
groepsrisicodiagram (het fN-diagram, f= kans op calamiteit, N=aantal slachtoffers ). 
Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Aan de zones in het 
diagram zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor een 
bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het 
beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of de ruimtelijke ontwikkeling is 
toegestaan. 
 
Inventarisatie risicobronnen 
Op basis van de risico-inventarisatie uit het onherroepelijke bestemmingsplan Polder 
Achthoven 2016 (paragraaf 4.2.7) blijkt dat voor het gehele gebied het groepsrisico reeds is 
verantwoord. Door de ontwikkeling neemt het aantal aanwezige personen niet, of in zodanig 
beperkte mate (enkele personen) toe, dat er geen nieuwe verantwoording noodzakelijk is. 
Op de voor de projectlocatie overige veiligheidsaspecten wordt onderstaand nader ingegaan. 
 
 
Kabels en leidingen 
De voor 'Leiding - CO2' aangewezen gronden zijn voor het plan relevant omdat ze behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd zijn voor: 
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a. een ondergrondse hoofdtransport leiding voor het vervoer van CO2 met bijbehorende 
belemmeringenstrook; 
b. het beheer en onderhoud van de leiding; 
c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding; 
 
De locatie van de staluitbreiding aan Noordwest zijde van het erf ligt buiten de invloedsfeer, 
7m (is 3,5 meter aan weerszijde) van de bestaande CO2 transportleiding. Uitbreiding van de 
stal vormt dan ook géén risico op schade aan deze leiding. Met de beheerder van de CO2-
leiding, Pipeline Control,  is overleg gevoerd over het plan. 
 
Ten Noorden van het erf is bovengrondse voederopslag boven de CO2-leiding gesitueerd. 
Gezien uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten zal deze voederopslag vergroot moeten 
worden. De uitbreiding van de voeropslag bestaat uit een prefab betonnen keerwanden (niet 
onderheid) welke direct op het maaiveldniveau worden aangebracht. Pipeline Control 
eigenaar van deze CO2 transportleiding geeft aan dat de belasting boven de leiding niet 
groter is dan 2 ton/m2 op maaiveldniveau mag bedragen. 
 
De uitbreiding van de bovengrondse voeropslag levert géén zettingsgevaar op voor de CO2-
leiding. Kuilvoer weegt 750kg/m2 en wordt 2m hoog opgeslagen, de bodem van de opslag 
bestaande uit prefab betonplaten en wegen 1150kg (afm. 2x2m). Totale lijnlast op de leiding 
bedraagt 1787 kg/m2 (1,8 ton/m2). De bovengrondse voeropslag heeft dan ook geen 
nadelige invloed heeft op de liggingszekerheid van de leidingconstructie. 
 
Bereikbaarheid hulpvoertuigen 
Naast de noodzakelijke nieuwbouw van bedrijfspanden zal ook het terrein rondom de 
gebouwen vernieuwd worden, waardoor naast de landbouw- en personenvoertuigen ook 
brandweervoertuigen goed bij de bedrijfsgebouwen kunnen komen. De bereikbaarheid en 
opstelplaatsen van brandweerwagen is in eerdere planvorming reeds met brandweer 
afgestemd. Voor de nieuwe situatie wordt het in kader van de bouwactiviteit advies gevraagd 
aan de brandweer. 
 
Bluswatervoorziening 
Op het terrein zullen een of meerdere opstelplaatsen voor blusvoertuigen gemaakt worden 
zodat de brandweer met meerdere voertuigen kan beschikken over voldoende secundair 
bluswater om een brand op het achter terrein te kunnen bestrijden. Om te kunnen 
beschikken over voldoende bluswater zullen opstelplaats/openwater aan de gestelde 
voorwaarde volgens brandweer voldoen. Bluswatervoorzieningen zijn in eerdere planvorming 
reeds met brandweer afgestemd. Voor de nieuwe situatie wordt het in kader van de 
bouwactiviteit advies gevraagd aan de brandweer. 
 

Conclusie 
Op het gebied van veiligheidsaspecten worden geen belemmeringen voorzien voor de 
uitvoerbaarheid van het plan.  
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4.3 Omgevingsaspecten 

4.3.1 Archeologie 
 
Beleid en regelgeving 
In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed’, beter bekend onder de naam ‘Verdrag van Malta’, ondertekend. 
De wet tot goedkeuring van het verdrag is aangenomen door het Nederlands parlement en 
op 9 april 1998 in het Staatsblad gepubliceerd. Na enkele malen uitstel is het wetsvoorstel in 
april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste 
Kamer bekrachtigd. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 
in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de 
Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en enkele 
andere wetten. 
 
Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op 
het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en 
het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het 
nieuwe beleid is tevens het principe ‘de verstoorder betaalt’. Bij het voorbereiden van 
werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een 
nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor 
archeologische resten verstoord kunnen worden (dat kan bijvoorbeeld door booronderzoek 
of sleuvenonderzoek - beide na een gedegen bureau-onderzoek). 
 
Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter 
plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats te dragen. Met de introductie 
van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat 
gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang 
dienen te waarborgen. Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm 
krijgen door in bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten 
archeologische waarden op te nemen. 
 
Provinciaal beleid 
Het beleid van de Provincie Zuid-Holland richt zich, conform het Rijksbeleid en de WAMZ op 
het behouden van archeologische waarden op de plaats waar de waarden zijn aangetroffen. 
De aandachtsgebieden op het gebied van archeologie zijn opgenomen in de Verordening 
Ruimte, die is vastgesteld in 2014. Hierin zijn verschillende zones aangemerkt als provinciaal 
belang. De Romeinse Limes is er hier één van. De planlocatie ligt binnen deze zone. 
 
De Romeinse Limes, de noordgrens van het voormalige Romeinse Rijk, houdt zich 
verborgen in het landschap. In Nederland vormt de Rijn de noordgrens. 
In Zuid-Holland wordt de Romeinse Limes gevormd door een zone langs de Oude Rijn, van 
de grens van Zuid-Holland met Utrecht tot aan de kust bij Katwijk en door een zone langs het 
Rijn-Schiekanaal, vanaf Leiden naar Voorburg. Deze hele zone is rijk aan archeologische 
vindplaatsen en is beschreven in de CHS. De archeologische waarden hier betreffen: forten, 
burgerlijke nederzettingen, grafvelden, militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, 
waterwerken en wachttorens en scheepswrakken. De Romeinse Limes is opgenomen op de 
voorlopige lijst van de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
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Gemeentelijk beleid 
Het archeologisch beleid van de gemeente Leiderdorp - vastgelegd in de Archeologisch 
Waarden- en Verwachtingenkaart - is er op gericht de in de grond aanwezige archeologische 
waarden zoveel mogelijk te behouden. Wanneer dat niet mogelijk blijkt moet de aanwezige 
archeologie veilig worden gesteld door middel van opgravingen. 
 
De vertaalslag van de archeologisch waardenkaart heeft er in het bestemmingsplan Polder 
Achthoven 2016 toe geleid dat op de locatie de volgende dubbelbestemmingen gelden: 
 
− ‘Waarde Archeologie - hoge trefkans’: voor deze gebieden is een omgevingsvergunning 
vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm. 
− ‘Waarde Archeologie - middelhoge trefkans’: voor deze gebieden is een 
omgevingsvergunning vereist bij grondwerkzaamheden groter dan 100 m2 en dieper dan 30 
cm. 
 
Conclusie 
Op de locatie is een door RAAP archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 
weergegeven in een rapportage RAAP-NOTITIE 5778 d.d. 03-01-2017 en is als bijlage 5 
toegevoegd (met het PVA en voorverkenning). 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de kans dat er door de geplande 
werkzaamheden archeologische resten worden verstoord wordt zeer klein geacht. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 
 
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden 
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de 
desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
 

4.3.2 Flora en fauna 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Daar deze ruimtelijke 
onderbouwing reeds in de maak was wordt voor de onderbouwing het oude regime ook 
genoemd. 
 
Voor de bescherming van diersoorten was de Flora en Faunawet (april 2002) van 
toepassing. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken of activiteiten moet 
rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en 
diersoorten op grond van de Flora- en Faunawet. Als uit gegevens of onderzoek blijkt dat er 
sprake is van beschermde soorten en het bouwwerk of de activiteit kunnen beschadiging of 
vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of vernieling veroorzaken, 
zal de bouwwerkzaamheid of activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing c.q. vrijstelling 
op grond van de Flora en Faunawet is verleend. 
 
In april 2014 heeft Staro Natuur en Buitengebied een quickscan flora en fauna uitgevoerd 
voor de herinrichting van de locatie Achthovenerweg 41 a/b te Leiderdorp (rapportnummer 
14-0034). Deze quickscan is uitgevoerd t.b.v. Fase I, betreffende de sloop van een veestal 
en de bouw van een nieuwe veestal en melkcarrousel. 
 
In verband met dit nieuwe plan (Fase II) is er een aanvulling en update van de quickscan 
flora en fauna uit 2014 uitgevoerd. Daarnaast is door veranderde natuurwetgeving (inwerking 
treden Wet natuurbescherming per 1 januari 2017) de noodzaak ontstaan de plannen aan 
deze nieuwe wet te toetsen. 
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Deze notitie beschrijft de aanvulling en update van de quickscan flora en fauna uit 2014, zie 
bijlage 6. 
 
Conclusie 
De nieuwbouw plannen heeft geen nadelige gevolgen voor algemeen voorkomende soorten 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren. Voor deze soorten geldt in de provincie Zuid-
Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. 
Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De stallen en 
opslagruimtes bieden vanwege de bouwkundige constructies geen mogelijkheden voor 
verblijfplaatsen van vleermuizen, zodat negatieve effecten zijn uit te sluiten indien hier 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zouden zijn. 
Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemene vogelsoorten. In 
het plangebied blijft voldoende broed- en foerageergebied aanwezig. Derhalve treden geen 
negatieve effecten op ten aanzien van broed- en foerageergebied van algemene 
vogelsoorten.  
 
Voor wat betreft de externe effecten op gebied van ecologie in beschermde gebieden wordt 
verwezen naar de milieuvergunning en de Natuurbeschermingswetvergunning (bijlagen 2 en 
3), waarvan de onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen deel uitmaken. 
 

4.3.3 Verkeer en parkeren 
Op eigen terrein is voldoende ruimte voor het aantal benodigde parkeerplaatsen voor 
werknemers en bezoekers. 
 
De ontsluiting van het perceel vindt plaats via de bestaande in- en uitrit, waarmee de 
bereikbaarheid voldoende is geborgd. 
 
Conclusie  
Verkeer en vervoer geeft geen beperkingen ten aanzien van de realisatie van de stal. 
 

4.3.4 Water 
In de “Startovereenkomst Waterbeheer 21e eeuw” is bepaald dat overheden de “Watertoets” 
toepassen op alle ruimtelijke plannen met waterhuishoudkundige gevolgen. 
Die toets is om ruimtelijke plannen te toetsen op de mate waarin rekening is gehouden met 
waterhuishoudkundige aspecten, zoals voldoende ruimte voor water, aandacht voor effecten 
op ecologische waterkwaliteit en het voorkomen van te lage of te hoge grondwaterstanden. 
 
Rijksbeleid 
Water heeft invloed op de ruimtelijke ordening. Het kabinetsstandpunt “Waterbeleid in de 21e 
eeuw” (WB21) geeft aan dat bij nieuwe ruimtelijke besluiten water voortaan expliciet in beeld 
moet worden gebracht. Daarom dient een bestemmingsplan (alsook een besluit art. 2.12, lid 
1 sub a onder 3 Wabo als in onderhavig geval) een volledig uitgebouwde waterparagraaf te 
hebben. Zo’n paragraaf bevat de “watertoets”. Het doel van het uitvoeren van deze toets is te 
waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen bij de planvorming expliciet en op 
een evenwichtige wijze in de beschouwing worden genomen. 
 
Keur 2015 en Uitvoeringsregels waterschap 
Per 1 juli 2015 is een nieuwe Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland in werking 
getreden. Tevens zijn er uitvoeringsregels vastgesteld. Een nieuwe Keur is nodig vanwege 
de totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in 
onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het 
onttrekken van grondwater. 
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De Keur en de uitvoeringsregels zijn te vinden op https://www.rijnland.net/regels/keur-en-
uitvoeringsregels. 
 
Voorkeursvolgorde voor Afvalwater en zorgplicht behandeling Hemelwater 
Rijnland geeft de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het 
doelmatig is. Wij volgen hierbij de voorkeursvolgorde (rijksbeleid), waarbij voorop staat het 
voorkomen van het ontstaan van afvalwater, als er afvalwater is het zoveel mogelijk 
beperken van verontreiniging en waar mogelijk afvalwaterstromen worden gescheiden. De 
gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De 
uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de 
oplossing centraal staat. Rijnland streeft naar samenwerking in de afvalwaterketen en wil 
hierover graag adviseren. 
Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt voor de behandeling van hemelwater de 
zorgplicht. Rijnland geeft daarbij de voorkeur aan brongerichte maatregelen boven 'end-of-
pipe' maatregelen. Het te lozen hemelwater mag geen significante ver-slechtering van de 
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater veroorzaken. Voorbeelden om dit te 
bereiken zijn duurzaam bouwen, infiltratie, het toepassen van berm- of bodempassage en 
(straat)kolken met extra zand-slibvang of zakputten. Als ondanks de zorgplicht en de 
preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar verwachting een aanmerkelijk 
negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg tussen gemeente en 
waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzieningen, een verbeterd gescheiden 
stelsel of – als laatste keus – aansluiten op het gemengde stelsel. 
 
Het Hoogheemraadschap heeft beleidsregels op het gebied van dempingen en compensatie 
verhard oppervlak. Deze beleidsregels houden in dat: 

- het gedempte wateroppervlak volledig moet worden gecompenseerd; 
- bij een toename van het verhard oppervlak tussen 500 m² en 10.000 m² moet 15% 

van het toegenomen verhard oppervlak worden gecompenseerd als open water (de 
zogenaamde 15% regel). 

De compensatie geschiedt bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. Indien dat (fysiek) niet 
mogelijk is dan is compensatie in een peilgebied binnen hetzelfde bemalingsgebied mogelijk, 
zulks in overleg met Rijnland. 
 
Watertoets voor het plan 
Door de realisatie van nieuwbouw plannen zal het verhard oppervlak niet toenemen. De 
nieuw te bouwen en/of uit te breiden bouwwerken zullen in oppervlakte niet toenemen t.a.v. 
reeds vergunde watertoets. Het verhard oppervlak reeds opgenomen in de afgegeven 
watervergunning voor bouwplan Fase I zal dan ook niet wijzigen in Fase II. 
In de Watervergunning V62625, zie bijlage 6, zoals afgegeven door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland voor bouwfase I is onderstaande aanpassing van sloten 
opgenomen. Deze aanpassingen zijn reeds uitgevoerd ( zie ook figuur 2.1 en 2.2 van deze 
ruimtelijke onderbouwing. 
 

https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels
https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels
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Watercompensatie  
bestaande en/of vergunde toestand  
slootnr.  lg. Sloot  br. Sloot  wateroppervlak  
1.  35,00 m¹  x  2,81 m¹  =  98,35 m²  
2.  173,00 

m¹  
x  2,56 m¹  =  442,88 

m²  
3. (*1  81,00 m¹  x  4,75 m¹  =  384,75 

m²  
4.  294,00 

m¹  
x  1,80 m¹  =  529,20 

m²  
5.  47,00 m¹  x  2,41 m¹  =  113,27 

m²  
6. (*2  256,50 

m¹  
x  4,75 m¹  =  1218,38 

m²  
7. (*2  60,00 m¹  x  4,75 m¹  =  285,00 

m²  
1568,45 m²  
*1= verplaatste sloot conform watervergunning V59344, d.d. 14 mei 
2014  
*2= nieuw te graven sloot conform watervergunning V59344, d.d. 14 
mei 2014  
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te dempen sloten  
slootnr.  lg. Sloot  br. Sloot  wateroppervlak  
6. (*2  256,50 

m¹  
x  4,75 m¹  =  1218,38 

m²  
7. (*2  60,00 m¹  x  4,75 m¹  =  285,00 

m²  
1503,38 m²  
te compenseren sloten  
slootnr.  lg. Sloot  verbreden sloot  wateroppervlak  
1.  35,00 m¹  x  1,94 m¹  =  67,90 m²  
2.  173,00 

m¹  
x  2,19 m¹  =  378,87 

m²  
3. (*1  81,00 m¹  x  0,00 m¹  =  0,00 m²  
4.  294,00 

m¹  
x  3,20 m¹  =  940,80 

m²  
5.  47,00 m¹  x  2,59 m¹  =  121,73 

m²  
1509,30 m²  
*1= handhaven sloot conform vergunning V59344  
 
Conclusie 
Het wateraspect geeft geen beperkingen ten aanzien van de realisatie van de loods-
jongveestal en uitbreiding van bestaande stal. Tevens leidt het verbreden van de sloten tot 
het versterken van de kavelstructuur, welke kenmerkend is voor het landschappelijke 
karakter van de Achthovenerpolder. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 
 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan (lees: besluit 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo, 
welke in dit geval voor ligt) dient de financiële haalbaarheid van het plan aangetoond te 
worden. 
Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor een 
bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een 
‘bouwplan’. Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 
‘bouwplan’ is. De raad kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, wanneer: 
− het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 
anderszins verzekerd is (art. 6.12 Wro); 
− er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro). 
 
De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden naar 
aanleiding van een bouwplan. Gelet op het particulier initiatief zijn er voor de gemeente geen 
financiele risico’s. Er zijn naast de kosten voor ambtelijke begeleidingsuren geen verhaalbare 
kosten. Het totaal aan verhaalbare exploitatiebijdrage blijft daarmee beneden het bedrag van 
€10.000,- euro, op basis waarvan mag worden afgezien van het vaststellen van een 
exploitatieplan. 
 
De financieel-economische uitvoerbaarheid van dit plan is zodoende aangetoond. 
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6 Procedure 
 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan (lees: besluit 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo, 
welke in dit geval voor ligt) dient de maatschappelijke haalbaarheid van het plan aangetoond 
te worden. 
 
De omgevingsvergunning zal conform de wettelijke vereisten kenbaar worden gemaakt. 
Voor de voorliggende ontwikkeling wordt de navolgende procedure gevolgd: 
Aanvraagprocedure conform afdeling 3.4 Awb. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ter 
inzage gelegd waarbij eenieder een zienswijze kenbaar kan maken. 
 
Hierop vooruitlopend wordt de concept aanvraag in het kader van wettelijk vooroverleg 
(Besluit ruimtelijke ordening artikel 3.1.1) naar de verschillende overlegpartners van de 
gemeente Leiderdorp gestuurd. 
 
Om de voor het project benodigde omgevingsvergunning (met toepassing 2.12, eerste lid, 
sub a, onder 3 van de Wabo) te kunnen verlenen is op grond van artikel 2.27, eerste lid, van 
de Wabo in samenhang gelezen met artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht 
een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Op grond van artikel 6.5 lid 3 van 
het Besluit omgevingsrecht heeft de raad categorie gevallen aangewezen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is. De gemeenraad wordt voorafgaand 
aan de aanvraag voorgesteld om te besluiten dit project toe te voegen aan de lijst met 
categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist. 
Wanneer de aanvraag wordt gedaan hoeft de gemeenteraad niet meer om een verklaring 
van geen bedenkingen hoeft te worden gevraagd en kunnen burgemeester en wethouders 
de aanvraag verder behandelen. 
 
Met inachtneming van eventuele zienswijzen op de ontwerpbeschikking wordt door 
burgemeester en wethouders een besluit genomen of de omgevingsvergunning wordt 
verleend. Na publicatie van dit besluit kan degene die tijdig zijn of haar zienswijze heeft 
kenbaar gemaakt beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, gedurende de daarvoor bij wet 
bepaalde termijn. 
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De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de gemeente Leiderdorp. De taken en bevoegdheden 
van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. 
Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT MILIEU 

 
Boerderij De Valk, Achthovenerweg 41A te Leiderdorp 

 
 
 
 

 

1. Besluit omgevingsvergunning 

1.1. Onderwerp 

Wij hebben op 19 september 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 
Boerderij De Valk. Het betreft een revisievergunning voor een melkrundvee-  en schapenhouderij. De 
aanvraag gaat over de Achthovenerweg 41A te Leiderdorp. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer 2536857.  
 

1.2. Ontwerp besluit 

Wij hebben het voornemen te besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze 
vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): 
 
I de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:  

een rundvee- en schapenhouderij (milieu, artikel 2.6 Wabo). 
II dat de volgende delen van de aanvraag, voor zover niet in strijd met onderhavige vergunning, 

onderdeel uit maken van deze vergunning: 
- Aanvraag met nummer 2536857 van 19 september 2016; 
- Akoestisch onderzoek met als titel Onderzoek geluid van 2 december 2016; 
- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet met nummer 00428419 van 23 

februari 2016; 
-` Document “Aanvullende gegevens Wabo voor de activiteit milieu” van 19 september 

2016; 
- Milieutekening met nummer WM1 van datum 14 september 2016. 

III aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 
 

 
 

 

Datum: 21-02-2017 
14 februari 2017 
 
Ons kenmerk: 
2017010658 
 
Contactpersoon: 
mevrouw N. Jager 
N.Jager@odwh.nl 
 
Uw kenmerk: 
 
 
Zaaknummer: 
2016097691 
 
Bijlage(n): 
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1.3. Ondertekening 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 
Leiden, 21 februari 2017 
 
Deze ontwerpvergunning is niet ondertekend 
 
de heer J. Smits 
hoofd afdeling Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland 
 
 
 

1.4. Rechtsbescherming en inwerkingtreding 

 
Zienswijzen 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen vanaf <datum> ter inzage. Vanaf het moment dat de 
stukken ter inzage liggen hebben belanghebbenden zes weken de tijd om zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking in te dienen bij de Omgevingsdienst West-Holland. 
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2. VOORSCHRIFTEN MILIEU 

De volgende voorschriften zijn van toepassing 
 
2.1 Algemeen 

2.1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over   
de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning. 

2.1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en 
in goede staat van onderhoud verkeren. 

2.1.3. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de uit te voeren werkzaamheden 
moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten 
plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn. 

2.1.4. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het in werking treden van de 
beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen; 
a. deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen; 
De volgende documenten moeten gedurende drie kalenderjaren na dagtekening worden 
bewaard in het milieulogboek: 
b. de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of  
  metingen en registraties;  
c. de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;  
d. de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het               
  milieu van belang zijn;  
e. alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard,  
  hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die
  van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen; 
f.  de registratie van bedrijfsafvalstoffen inclusief gevaarlijke afvalstoffen; 
g. de registratie van diertelgegevens.  

2.1.5. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd 
gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. 

 
Bedrijfsbeëindiging 

2.1.6. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij het buiten werking stellen van (delen van) 
installaties en/of bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen 
treft om de risico's van verontreiniging te voorkomen.  

2.1.7. Van het buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een deel van) 
de activiteiten moet onverwijld melding worden gedaan bij het bevoegd gezag. De melding 
bevat in ieder geval de datum van de buiten werking stelling, dan wel van de beëindiging en 
een plan van aanpak met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu 
ten gevolge van de buiten werking stelling, dan wel de beëindiging. 

 
Opruimen van stoffen, afvalstoffen en materialen 

2.1.8. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van vergunde activiteiten moeten alle aanwezige 
stoffen, afvalstoffen en materialen, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden 
verwijderd. Het verwijderen moet plaatsvinden in overleg met het bevoegd gezag. 
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2.2 Lozingen 

2.2.1 Afvalwater afkomstig van de melkstal mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, 
indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:  
a . de doelmatige werking van een openbaar riool,- een door een bevoegd gezag
  beheerd zuiveringstechnisch werk,- of de bij een zodanig openbaar riool of  
  zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;  
b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een 
  door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt  
  belemmerd;               
 c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel     
  mogelijk worden beperkt.  

2.3 Bodem 

2.3.1. Ter plaatse van de opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende stoffen moeten 
bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen worden getroffen 
waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. 

2.3.2. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de 
bodem optreedt. 

Bodemonderzoek 

2.3.3. Indien bij het bevoegd gezag het vermoeden bestaat dat verontreinigingen zijn ontstaan of 
dat calamiteiten hebben plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting 
drijft verzoeken een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. 

2.3.4. Bij beëindiging van de inrichting moet een eindsituatieonderzoek worden verricht dat zich 
uitsluitend richt op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse 
een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende 
activiteiten plaats vinden dan wel hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek moet conform de 
NEN 5740 en NEN 5725 worden uitgevoerd. 
 

2.3.6 Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740 en NEN 5725 en richt zich uitsluitend op de 
bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de 
bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 

 
2.3.7 Indien uit het rapport uit voorschrift 2.3.5 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in 

de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor 
dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport de bodem is hersteld tot de 
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

2.3.8 Herstel vindt plaats voor zover dat met de best beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar 
is en geschiedt door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van 
het Besluit bodemkwaliteit. 

2.3.9 De aanvang en afsluiting van de werkzaamheden dienen direct te worden gemeld aan het 
bevoegd gezag. 
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2.4 Energie 

2.4.1 Het jaarlijkse energieverbruik in de inrichting is hoger dan 50.000 kWh, namelijk 170.000 kWh 
elektriciteit. Daarom moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd 
van vijf jaar of minder worden uitgevoerd.  

2.4.2 Er moet doelmatig gebruik worden gemaakt van energie en grondstoffen binnen de inrichting. 

2.4.3 Om inzicht te krijgen in het water- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee 
onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden 
bijgehouden van:  
- het waterverbruik in m3; 
- het elektriciteitsverbruik in kWh; 
De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 2.1.4 bedoelde 
milieulogboek.  

2.4.4 Bij renovatie of vervanging moet de vergunninghouder in elk geval de voorzieningen en/of 
technieken toepassen die voldoen aan het principe ‘beste beschikbare technieken (BBT)’. 

2.5. Water 

2.5.1. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik als gevolg van niet optimaal gebruik van 
apparatuur moet worden voorkomen. 

2.5.2. Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater 
te worden gebruikt. 

2.6. Afval 

2.6.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. 

2.6.2. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden. 

2.6.3. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of 
buiten de inrichting kan verspreiden. 

2.6.4. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed 
gesloten afvalcontainers. 

2.6.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar 
soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane 
gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met 
andere stoffen worden vermengd of gemengd. 

2.6.6. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen 
waaruit zij zijn ontstaan. 
De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel 
mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder 
geval voor de volgende afvalstoffen: 
-  papier en karton; 
-  glas; 
-  metalen inclusief blik en aluminium; 
-  polyetheen c.q. polyethyleen (o.a. landbouwfolie); 
-  kadavers; 
-  afgewerkte olie; 
-  restanten medicijnen; 
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-  resten bestrijdingsmiddelen; 
-  overige bedrijfsafvalstoffen. 
 

2.6.8 De registratie van afgevoerde (gevaarlijke) afvalstoffen dient te worden vastgelegd in het in 
voorschrift 2.1.4 bedoelde milieulogboek. 

2.6.9. Van het scheiden van de afvalstoffen mag worden afgeweken als onvoldoende 
afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig 
hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

2.6.10. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden 
toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering 
van deze stoffen moet worden onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog 
mogelijk is. 

2.6.11. De voorschriften 2.6.1 tot en met 2.6.8 blijven van toepassing tot twee jaar nadat de inrichting 
buiten werking is. 

2.7 Geluid en trillingen 

2.7.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten                     
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 
1999. 

 
2.7.2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT tijdens de representatieve bedrijfssituatie 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door verkeersbewegingen binnen 
de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer 
bedragen dan: 

 
Beoordelingspunt Adres woning LAr,LT in dB(A) 

Dag 
07.00-19.00 uur 

Hoogte 1,5 m 

Avond 
19.00-23.00 uur 

Hoogte 5,0 m 

Nacht 
23.00-07.00 uur 

Hoogte 5,0 m 

1 Achthovenerweg 41 40 35 30 

2 Achthovenerweg 39 40 35 30 

3 Achthovenerweg 43 40 35 30 

4 Rijndijk 16 40 35 30 

 
2.7.3. De regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie betreft het laden en lossen 

van vee en treedt om de twee weken op. 
 
 

 
2.7.4. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT tijdens de regelmatige afwijking van de 

representatieve bedrijfssituatie veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
verkeersbewegingen binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

 
Beoordelingspunt Adres woning LAr,LT in dB(A) 

Dag 
07.00-19.00 uur 

Avond 
19.00-23.00 uur 

Nacht 
23.00-07.00 uur 
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Hoogte 1,5 m Hoogte 5,0 m Hoogte 5,0 m 

1 Achthovenerweg 41 41 39 35 

2 Achthovenerweg 39 40 35 30 

3 Achthovenerweg 43 40 35 30 

4 Rijndijk 16 40 35 30 

 
2.7.5. De incidentele bedrijfssituatie betreft het inkuilen van voer en treedt maximaal 10 dagen per 

jaar uitsluitend in de dag- en avondperiode op. 
 
2.7.6. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT tijdens de incidentele bedrijfssituatie 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door verkeersbewegingen binnen 
de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer 
bedragen dan: 

 
Beoordelingspunt Adres woning LAr,LT in dB(A) 

Dag 
07.00-19.00 uur 

Hoogte 1,5 m 

Avond 
19.00-23.00 uur 

Hoogte 5,0 m 

1 Achthovenerweg 41 47 51 

2 Achthovenerweg 39 42 42 

3 Achthovenerweg 43 41 42 

4 Rijndijk 16 43 41 

 
2.7.7. Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 

installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 
verkeersbewegingen binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

 
Beoordelingspunt Adres woning LAmax in dB(A) 

Dag 
07.00-19.00 uur 

Hoogte 1,5 m 

Avond 
19.00-23.00 uur 

Hoogte 5,0 m 

Nacht 
23.00-07.00 uur 

Hoogte 5,0 m 

1 Achthovenerweg 41 65 60 60 

2 Achthovenerweg 39 60 55 55 

3 Achthovenerweg 43 60 55 55 

4 Rijndijk 16 60 55 55 

 
2.7.8. In afwijking van de voorschriften voor maximale geluidniveaus LAmax vindt tijdens de 

incidentele bedrijfssituatie (inkuilen van voer) in de avondperiode geen toetsing plaats aan het 
geluidvoorschrift bij woning Achthovenerweg 41.  

 
2.7.9. Tijdens het laden en lossen mag de motor van een bevoorradingsvoertuig niet in werking zijn, 

tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de laad- en losapparatuur van het voertuig. 
 
 

2.8 Houden van dieren 
2.8.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 
 

stal diercategorie RAV/code stalbeschrijving aantal 

2 Vrouwelijk jongvee 
tot 2 jaar 

A3.100 Overige huisvestingssystemen 44 
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2 Fokstieren en overig 
rundvee ouder dan 
twee jaar 

A7.100 Overige huisvestingssystemen 40 

2 Schapen ouder dan 
een jaar inclusief 
lammeren tot 45 kg 

B1.100 Overige huisvestingssystemen 160 

3 Vrouwelijk jongvee 
tot twee jaar 

A3.100 Overige huisvestingsystemen 156 

6 Zoogkoeien ouder 
dan twee jaar 

A2.100 Overige huisvestingssystemen 10 

6 Melk-  en kalfkoeien 
ouder dan twee jaar 

A1.13.1 Ligboxenstal met roostervloer 
voorzien van cassettes in de 
roosterspleten en mestschuif 
(BWL 2010.34.V5) met 
beweiden 

371 

6 Vrouwelijk jongvee 
tot twee jaar 

A3.100 Overige huisvestingssytemen 30 

     

2.9 Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking conform PGS 15 

2.9.1. De opslagvoorziening en de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton die vallen onder 
de in tabel 1.1 van de PGS 15 genoemde categorieën en waarvan de ondergrens genoemd in 
tabel 1.2 van de PGS 15 wordt overschreden dienen, voor zover niet anders geregeld in de 
hierna volgende voorschriften te voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 3.1,3.2, 3.3, 
3.4, 3.8 tot en met 3.21 en 3.23 van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15. 

2.9.2. Indien in een opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen worden 
opgeslagen mogen daarnaast uitsluitend aanverwante stoffen worden opgeslagen. Onder 
aanverwante stoffen worden grondstoffen of chemicaliën verstaan die niet onder het ADR 
vallen. Deze aanverwante stoffen sluiten bijvoorbeeld qua verpakking en toepassingsgebied 
wel aan bij de gevaarlijke stoffen. In een opslagvoorziening mogen in ieder geval geen stoffen 
aanwezig zijn die op enigerlei wijze het risico van de opslag verhogen. 

2.9.3. Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van 
PGS 15 dient plaats te vinden in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de 
desbetreffende gevaarlijke stof. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare 
vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak. 
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3. OVERWEGINGEN ALGEMEEN 

3.1. De aanvraag 

Op 19 september 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een 
omgevingsvergunning. De aanvraag is afkomstig van Boerderij De Valk en heeft 
betrekking op de Achthovenerweg 41A in Leiderdorp, kadastraal bekend als gemeente 
Leiderdorp, sectie C nummer 1375 en 203 tot en met 208. 

3.2. Projectbeschrijving  

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: uitbreiding 
van het aantal stuks melkrundvee en jongvee. Het aantal te houden overig rundvee, 
zoogkoeien en schapen wordt verminderd. Het houden van vleeskalveren wordt 
beëindigd.  Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om 
vergunning.  
 
Op 16 april 1999 is voor de inrichting een revisievergunning op grond van de Wet 
milieubeheer, thans Wabo met kenmerk WM648.  
In onze brief van 11 november 2013 met kenmerk 2013143324 hebben wij u 
medegedeeld dat de inrichting per 1 januari 2013 van rechtswege onder het 
Activiteitenbesluit milieubeheer is komen te vallen. Hiermee zou de vergunning van 
rechtswege zijn vervallen.  
Inmiddels is het bedrijf opnieuw getoetst en is gebleken dat de opslagcapaciteit voor 
vaste mest binnen het bedrijf meer was dan 600 m3. Op grond van bijlage 1, onderdeel C 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) onder categorie 7.5 lid d is de inrichting daarom 
vergunningplichtig gebleven. De revisievergunning van 16 april 1999 is in stand 
gebleven.  
De ingediende aanvraag betreft een oprichtingsvergunning. Voor de inrichting is echter 
al een vergunning verleend. Omdat voor de hele inrichting een vergunning is 
aangevraagd, is door ons een revisievergunning verleend.  
 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de 
Wabo omschreven activiteiten: 
- Het wijzigen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo. 
 
Toestemmingsstelsels 
Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. 
Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de 
desbetreffende wet. De Natuurbeschermingswet is niet aangehaakt, aangezien door de 
Provincie Zuidholland op 23 februari 2016 een vergunning is verleend op grond van de 
Natuurbeschermingswet met kenmerk ODH-2016-00002374.  
De Flora- en faunawet is niet van toepassing, aangezien de wijzigingen plaatsvinden in 
de bestaande bebouwing.  
 
Bestemmingsplan 
De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Polder 
Achthoven is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet 
hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. 
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3.3. Huidige vergunningssituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel 
milieu:  
 

Soort vergunning Datum Kenmerk Onderwerp 

Revisievergunning 16 april 1999 WM648 Melkrundveehouderij 

3.4. De omgeving 

De inrichting ligt in het buitengebied. De dichtst bij gelegen woning ligt op een afstand 
van ongeveer 25 meter. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of 
een stiltegebied. Op ongeveer 2,3 km afstand van de inrichting ligt op een gebied dat als 
Natura 2000 gebied is aangewezen, namelijk natuurgebied De Wilck. 
 
De inrichting ligt in een landelijke omgeving. In dit gebied zijn geen overschrijdingen ten 
aanzien van de algemene normen voor stof, geluid en geur voor een dergelijk gebied.  
 
Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen 
significante wijzigingen te verwachten.  

3.5. Bevoegd gezag 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp is bevoegd 
gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van 
het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën uit 
bijlage 1, onderdeel C van het Bor: 
 
1.1 Een inrichting waarin een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een 

vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, 
dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een 
vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft; 

 
5.1 
 
 

Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan 
of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, 
ontvlambare of brandbare vloeistoffen. 

7.1a  Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of 
overige organische meststoffen; 

 
7.5.d   Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, 

tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor het opslaan 
van meer dan 600 kubieke meter vaste dierlijke mest; 

 
8.1a Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen 

of wegen van dieren; 
 
8.3g Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, 

tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor het houden 
van meer dan 200 stuks melkrundvee, behorend tot de diercategorie A.1 en A.2, 
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genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en 
veehouderij, waarbij het aantal stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet wordt 
meegeteld; 

 
Het betreft geen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of waarop het Besluit 
risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. 

3.6. Beoordeling van de aanvraag 

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:  
- Aanvraag van 19 september 2016 met kenmerk 2536857; 
- Aeriusprojectbijdrage van 20 juni 2016 met kenmerk RfQNizdyuTRh; 
- Akoestisch onderzoek met als titel Onderzoek geluid van 2 december; 
- Milieutekening met nummer WM1 van datum 14 september 2016; 
- Document “Aanvullende gegevens Wabo voor de activiteit milieu” van datum 19 

september 2016; 
- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend door de 

provincie Zuidholland van 23 februari 2016, kenmerk ODH-2016-00002374 en 
zaaknummer 0042819. 

 
In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk 
is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aan 
de hand van de Mor hebben wij de aanvraag getoetst. 
 
Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De 
aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Op 
15 december 2016 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling 
bestaat uit de volgende onderdelen: akoestisch onderzoek met als titel Onderzoek 
geluid, met datum 2 december 2016.Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de 
latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook compleet 
en in behandeling genomen. 

3.7. Procedure (uitgebreid) en zienswijzen 

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als 
beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.  

3.8. Adviezen  

Er zijn geen adviezen gevraagd. 

3.9. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 

In de Natuurbeschermingswet (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo 
wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde 
natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van 
soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag 
voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de 
Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland) met het 
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verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van 
de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit 
invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.  
 
Het vragen van een vvgb is niet nodig (aanhaken is niet van toepassing) wanneer al 
toestemming op basis van de Nbw is verkregen (Nbw-vergunning is verleend) of 
gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
aangevraagd. Voor het voorgenomen project is op 23 februari 2016 een Nbw-
vergunning verleend. De Nbw haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van 
een verklaring van geen bedenkingen is niet van toepassing. 

3.10. Samenhang met overige wet- en regelgeving 

3.10.1 Coördinatie met de Waterwet 
Afvalwater afkomstig van de inrichting wordt geloosd op de gemeentelijke riolering en 
op de mestkelder. Er vindt geen lozing op het oppervlaktewater plaats. Er is daarom 
geen sprake van afstemming van de omgevingsvergunning op grond van de Waterwet. 

3.10.2. Overige verplichtingen 
Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond 
van andere regels (niet uitputtend): 
- ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar 

aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wm van 
toepassing. 

- het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling 
(deels). 

- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voor zover het betreft drukapparatuur 
groter dan 0,5 bar. 

- het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft 
drukvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar. 

- het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden, voor zover het de opslag van bestrijdingsmiddelen tot 400 kilogram 
betreft. 

- het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brandveiligheid, brandpreventie en 
brandbestrijding van bouwwerken.  

- het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
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4. OVERWEGINGEN MILIEU 

4.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen en uitbreiden van een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 
het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft 
plaatsgevonden. 
 
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening 

gehouden; 
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht 

genomen 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot 
die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van 
invloed (kunnen) zijn. 

4.1.1. Activiteitenbesluit 
In het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats 
kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen 
niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 
 
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een 
vergunningplicht geldt. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen 
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat 
bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen 
worden opgenomen.  
 
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-
inrichting. Binnen Boerderij De Valk vinden de volgende activiteiten plaats die vallen 
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit: 
 
Afvalwaterbeheer 

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening; 

Installaties 
- § 3.2.6  In werking hebben van een koelinstallatie; 
 
Activiteiten met voer- of vaartuigen 
- § 3.3.1  Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan      

motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare      
brandstof aan spoorvoertuigen; 

- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of  
  spoorvoertuigen; 
 
Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen 
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- § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 
- § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat; 
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse  
  opslagtank; 
 
Agrarische activiteiten 
- § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven met uitzondering 

van artikel 3.113 tot en met 3.121; 
 
Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting 
worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het 
Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. 
 
Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven 
of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, 
afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van 
het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.  
 

4.1.2. Milieueffectrapport 
Ingevolge de Wm en het Besluit milieu-effectrapportage moet voor bepaalde activiteiten 
een m.e.r. worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie 
beschikbaar is, voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning voor 
milieu) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben. Zo kan mogelijke schade aan het milieu worden voorkomen of zoveel 
mogelijk beperkt.  
 
In de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven: 
- voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en 
- voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. 

noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).  
 
De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit 
m.e.r. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze 
lijst. Op grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die 
beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de 
criteria genoemd in artikel 2.5 van m.e.r. De criteria van bijlage III van de richtlijn 
omvatten: 
1) de kenmerken van het project,  
2) de plaats van het project,  
3) de kenmerken van het potentiële effect. 
 
Er worden in de inrichting activiteiten uitgevoerd die vallen onder onderdeel D van de 
bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, maar die de daar gestelde 
drempelwaarde niet overschrijden. Uit de toetsing van de aanvraag aan de criteria voor 
de m.e.r.-beoordelingsprocedure blijkt dat het opstellen van een m.e.r. niet noodzakelijk 
is. Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd: 
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1) Kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen: 
- de omvang van het project/bedrijf,  
- de cumulatie met andere projecten/bedrijven,  
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  
- de productie van afvalstoffen,  
- verontreiniging en hinder,  
- risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 
  
In de vergunningaanvraag wordt voldoende inzicht gegeven in de uitstoot van stoffen uit 
de veestallen, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het ontstaan van afvalstoffen, 
het risico op het ontstaan van ongevallen en verontreiniging en hinder. 
De omvang van het bedrijf en de omvang van de productiehoeveelheid vormen voor het 
gebied waarin dit bedrijf ligt geen probleem. Ook in samenhang met omliggende 
bedrijven ontstaat geen onaanvaardbaar effect op de omgeving.  
Gelet hierop besluiten wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan 
worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 
hebben. 
 
2)  Plaats van het project 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het bedrijf van 
invloed kan zijn, is in het bijzonder in overweging genomen:  
- het bestaande grondgebruik / de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het 

 regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied / het 
 opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor 
de volgende type gebieden: 
 -  wetlands; 
 -  kustgebieden; 
 -  berg- en bosgebieden; 
 -  reservaten en natuurparken; 
 -  gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die
  wetgeving  worden beschermd; 
 -  speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens           
  richtlijn 79/409/EEG en richtlijn 92/43/EEG; 
- gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen  

inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden. 
-  gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
-  landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang. 

 
Binnen 250 meter van de inrichting liggen geen verzuringsgevoelige gebieden.  Het 
meest nabijgelegen verzuringsgevoelige gebied ligt op ongeveer 1.000 meter. Het 
bedrijf heeft hier naar verwachting geen negatieve invloed op. 
 
Gelet hierop besluiten wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden 
uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
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Natura 2000 
Met betrekking tot de omliggende Natura 2000 gebieden is op 23 februari 2016 door de 
Omgevingsdienst Haaglanden een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 
verleend. Door het verlenen van de Nbw-vergunning is aangetoond dat er geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor de omliggende Natura 2000 gebieden zijn. 
 
Archeologie 
Het vee wordt gehouden in bestaande stallen. Er is geen sprake van 
graafwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van nieuwe bouwwerken 
waardoor archeologische waarden kunnen worden verstoord.  
 
Volksgezondheid 
De aanvrager geeft met betrekking tot het volksgezondheidsaspect aan dat onder meer 
de volgende maatregelen worden getroffen: 
- gebruiken van bedrijfskleding. 
- in de rundveestal is een omkleedruimte/hygiënesluis aanwezig. 
-  periodieke controles die plaatsvinden zoals o.a. melktankcontrole, leptospirose, 

IBR, BVD, paratuberculose etc. 
-  vaste dierenartsbegeleiding 
-  het bedrijf is niet direct betreedbaar voor bezoekers. Bezoekers moeten zich 

melden alvorens ze het bedrijf kunnen betreden. 
  
Milieuhygiënische maatregelen die worden genomen om verspreiding van ziektekiemen 
zoveel mogelijk te beperken zijn: 
-  de melkstal en het tanklokaal hebben gladde vloeren en wanden zonder kieren, 

richeltjes en spleetjes, die gemakkelijk zijn schoon te maken. Daardoor kan vuil 
zich niet ophopen en aldus een voedingsbodem worden voor de groei van 
micro-organismen. De vloeren moeten tegelijkertijd wel voldoende stroef zijn 
om niet uit te glijden; 

-  een goed binnenklimaatsysteem; 
-  het hanteren van goede hygiënemaatregelen waarmee vooral 

voedseloverdraagbare ziekten voorkomen worden; 
-  een goede diergezondheidsmonitoring: hiermee worden zieke dieren tijdig 

gesignaleerd en is het mogelijk slagvaardig en verantwoord op te treden. Indien 
er ook maar enig vermoeden is van een zoönose wordt er contact opgenomen 
met de dierenarts en/of de GGD en wordt er in overleg actie ondernomen. Het 
bedrijf heeft ook belang bij goede zoönosenmonitoring. 

-  de droogstaande koeien worden gescheiden van de melkgevende koeien    
gehuisvest 

-  het jongvee wordt gescheiden gehuisvest van de melkgevende koeien; 
 
Gezien de laatste wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot veehouderijen en 
volksgezondheid, de maatregelen die het bedrijf neemt, het feit dat er geen intensieve 
veehouderijen in de directe omgeving zijn gelegen en het feit dat aan de geur- en 
fijnstofnormen wordt voldaan, is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s voor de 
volksgezondheid.  
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3)  Kenmerken van het potentiële effect 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria 
van de punten 1) en 2) in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect 
(geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende 
karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de 
waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 
effect. 
 
De inrichting heeft geen aanzienlijke potentiële effecten buiten de invloedsafstand die 
genoemd is voor dit type bedrijven in de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” 
(maart 2009 door V.N.G.). Voor het aspect geur voldoet het bedrijf aan de afstandseisen 
die gelden op basis van de Wet geurhinder en veehouderijen.  
 
Gelet hierop besluiten wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële 
effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kan hebben. Voor het aspect geur voldoet het bedrijf aan de afstandseisen die 
gelden op basis van de Wet geurhinder en veehouderij. 
 

4.2. Algemene overwegingen BBT 

Algemeen 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu 
moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de 
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, 
indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de 
voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.  
 
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-
conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële 
emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor). 
 
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese 
commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden 
aangewezen in de Mor.  
 
IPPC-richtlijn 
Vanaf 1 januari 2013 is de RIE in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd 
(richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die 
genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar 
genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. De grenzen die genoemd staan in 
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activiteit 6.6 van bijlage 1 van de RIE gelden alleen voor pluimvee, zeugen en 
mestvarkens. Er is daarom geen sprake van een IPPC-installatie. 
 
Concrete bepaling beste beschikbare technieken 
Voor melkrundveehouderijen zijn geen specifiek BBT-conclusies vastgesteld waar 
rekening mee moet worden gehouden. Wel hebben wij rekening gehouden met de 
volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT: 

- Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012; 
- PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2011 versie 1.1 (december 

2012); 
- PGS 30: vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en 

afleverinstallaties. 
 
Voor een verdere beschouwing van de BBT verwijzen we naar de afzonderlijke toetsing 
aan de relevante milieucomponenten. Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de 
aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3 van het Bor. 
 
Conclusie BBT 
De inrichting voldoet – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften 
aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, 
geluidsemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de 
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 

4.3 Afvalwater 

Het spoelwater van de melktank en – leidingen wordt via een drukriolering geloosd op 
de gemeentelijke riolering. Het overige afvalwater, onder andere afkomstig uit de stallen 
en van schoonmaken, wordt opgevangen in de mestkelder en afgevoerd met de 
drijfmest. Schoon regenwater afkomstig van daken en erfverhardingen wordt afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. Voor deze laatste afvalwaterstroom zijn de voorschriften uit 
het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend.  

 
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling 
lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling 
moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het 
openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of 
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften 
opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de 
kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib 
niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die 
bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de 
kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De 
genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen. 

4.4 Dieraantallen en lucht  

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH3 
per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijnstofemissie (gram PM10 per jaar) zijn in 
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onderstaande tabel weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan 
het aantal dierplaatsen.  
 
Aangevraagde dieraantallen 

Sta
l 

Diercategorie
/ RAV code 

Aanta
l 

diere
n 

Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie 

Ammoniak
-emissie-

factor 

Totaal 
ammonia

k 

Geur-
emissie
-factor 

Totaa
l geur 

Fijnstof 
emissie
-factor 

Totaal 
fijnsto

f 

 
2 

Vrouwelijk 
jongvee tot 2 
jaar/ A3.100 

44 4,40 193,6 - - 38,00 1672 

 
2 
 

 
Fokstieren en 

overig 
rundvee 

ouder dan 2 
jaar /A7.100 

 
40 

 

 
6,20 

 

 
248,0 

- 
 
- 
 

 
170,00 

 

 
6800 

 

 
2 
 

Schapen 
ouder dan 1 
jaar inclusief 

lammeren 
/B1.100 

160 0,70 112,0 7,8 1.248 - - 

3 
Vrouwelijk 

jongvee tot 2 
jaar / A3.100 

156 4,40 686,6 - - 38,00 5928 

6 
Zoogkoeien 
ouder dan 2 
jaar / A2.100 

10 4,1 41,0 - _ 86,00 860 

6 

Melk- en 
kalfkoeien 

ouder dan 2 
jaar / A1.13.1 

371 7,32 2.713 - - 118,00 43778 

 
6 
 

Vrouwelijk 
jongvee tot 2 
jaar / A3.100 

30 4,40 132,0 - - 38 1140 

 Totaal   4.126,9  1.248  60178 

 

4.5. Besluit emissiearme huisvesting  

Voor zover het de best beschikbare technieken in de dierenverblijven betreft is de 
aanvraag getoetst aan: 

 Besluit emissiearme huisvesting 

 Wabo (onder andere artikel 2.14, vijfde lid). 
 
Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale 
emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft 
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een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de 
BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van 
het Ministerie van VROM). De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn tot stand 
gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van 
artikel 9.2 van het Mor ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.  
 
Bij een huisvestingsysteem dat voldoet aan de daaraan in het Besluit emissiearme 
huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een 
van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken is. 
Wanneer in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarde is 
opgenomen moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare 
techniek. 
 
De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe stal voor het 
houden van 371 stuks melkrundvee. Op grond van artikel 3, lid 1 sub a van het Besluit 
emissiearme huisvesting geldt daarom dat de maximale emissiewaarde voor ammoniak 
uit kolom B van bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting van toepassing is. In 
onderstaande tabel is de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het 
huisvestingssysteem gezet. 
 
Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van 
bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. 

Stal 
Diercategorie/ Rav 
code 

Aantal 
dieren 

 
 
Emissiefactor 
(kg NH3 per dierplaats 
per jaar)  

 
 
Maximale 
emissiewaarde 
(kg NH3 per dierplaats 
per jaar) 
 

6 

 
Melkkoeien/ 
A1.100.2 

 

371 7,32 11,0 

 
Voor de diercategorieën vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, fokstieren en overig rundvee, 
zoogkoeien en schapen geldt geen maximale emissiewaarde. Het stalsysteem voor deze 
diercategorieën voldoet daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT. Stal 3 
voldoet niet aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting. Voor stal 3 is 
echter sprake van een bestaand huisvestingssysteem van vóór 1 april 2008. Op grond 
van artikel 3, eerste lid van het Besluit huisvesting hoeft stal 3 daarom niet te voldoen 
aan de maximale emissiewaarde. Stal 6 betreft een stalsysteem in combinatie met 
beweiding. Het bedrijf heeft met beweidingsgegevens voldoende aannemelijk gemaakt 
dat beweiding kan plaatsvinden. 
 
Conclusie BBT 
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De dierenverblijven voldoen tenminste aan de reguliere eisen van het Besluit 
huisvesting. Dit vormt daardoor geen reden voor het weigeren van de gevraagde 
vergunning.  

4.6 Geur 

De inrichting ligt in het buitengebied van Leiderdorp. De dichtstbijzijnde woning is 
gelegen op circa 53 meter vanaf de gevel van de dichtstbijzijnde stal. De dichtstbijzijnde 
woningen worden geclassificeerd als woningen buiten de bebouwde kom. Tevens is het 
gebied waarin de veehouderij gelegen is niet aangemerkt als een concentratiegebied als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
Toetsingskader 
De aanvraag is getoetst aan: 

 De Wet geurhinder en veehouderijen; 

 De Regeling geurhinder en veehouderijen.   
 

Toetsing geurhinder 
De geurhinder die afkomstig is van de inrichting is getoetst aan de normen voor de 
geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv. De geuremissiefactoren voor het bepalen 
van de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de Rgv. Binnen de inrichting 
worden zowel dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld, als dieren waarvoor wel een geuremissienorm is 
vastgesteld. 
 
Beoordeling dieren zonder geuremissienorm 
Op grond van de Wgv gelden de volgende minimale afstanden  

 minimaal 100 meter tot geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom (art. 
4). 

 minimaal 50 meter tot geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom (art 5, 
lid a). 

 
Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige 
object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt 
ten minste 50 meter voor objecten binnen de bebouwde kom en ten minste 25 meter 
voor objecten buiten de bebouwde kom.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de 
directe omgeving van het bedrijf. Per object is daarbij zowel de werkelijke afstand, als de 
minimaal vereiste afstand aangegeven. Het gaat hierbij enerzijds om de afstand tussen 
de buitenzijde van een geurgevoelig object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het 
betreffende gedeelte van de inrichting. Anderzijds gaat het om de afstand tussen de 
buitenzijde van een geurgevoelig object en de dichtstbijzijnde buitenzijde van een 
dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van de inrichting. 
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Afstandseisen en werkelijke afstanden tussen dierverblijf en geurgevoelig object 

Adres geurgevoelig 
object 

Cat. 
object 

Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde  

Werk. 
Af-
stand 
(m) 

Ver.  
Af- 
stand 
(m) 

Punt Werk. 
Af-
stand 
(m) 

Ver. 
Af-
stand 
(m) 

Punt 

Achthovenerweg 
41 

Buiten 53 50 Stal 3 53 25 Stal 3 

Achthovenerweg 
43 

Buiten 112 50 Stal 6 112 25 Stal 6 

Achthovenerweg 
41 

Buiten  65 50 Stal 2 65 25 Stal 2 

Rijndijk 16 Buiten 145 50 Stal 6 154 25 Stal 6 

 
Legenda: 
Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde 
kom en buiten is buiten bebouwde kom. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in 
meters. 
Ver. afst. (m): vereiste minimale afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, 
gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het 
dierenverblijf.  
 
Beoordeling dieren met geuremissiefactor 
In bijlage 1 van de Rgv zijn voor schapen geuremissiefactoren opgenomen. In het bedrijf 
worden 160 schapen gehouden. De meest nabijgelegen woningen zijn geurgevoelige 
objecten buiten de bebouwde kom. Op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Wgv mag 
de geuremissie ter plaatse van die woningen niet meer bedragen dan 8,0 odourunits per 
m3 lucht. Bij de aanvraag is een V-Stacksberekening gevoegd. Uit de berekening blijkt dat 
de norm van 8,0 odourunits niet wordt overschreden. 
 
Conclusie geurhinder dierenverblijven 
Vergelijking van deze afstanden toont aan dat aan de vereiste afstandseisen van artikel 
5, lid a van de Geurverordening en de Wgv wordt voldaan.  
 
4.7 Ammoniakemissie uit dierenverblijven 
Toetsingskader 
Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft is de aanvraag getoetst 
aan: 
- de Wet ammoniak en veehouderij (Wav); 
- de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 
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Toetsing 
De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 
meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met 
betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit 
dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. 
 
Conclusie ammoniakemissie dierenverblijven 
De ammoniakemissie uit de dierenverblijven vormt geen reden voor het weigeren van 
de gevraagde vergunning. 

4.8. Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer gewijzigd waarbij aan hoofdstuk 5 de 
paragraaf “Luchtkwaliteitseisen” is toegevoegd. De aanvraag voor de vergunning moet 
voldoen aan dit onderdeel van de Wet milieubeheer. 
  
Het doel van de wet is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten 
van luchtverontreiniging. Daartoe zijn in de wet grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide, benzeen, 
ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen opgenomen. In de praktijk blijkt dat bij 
veehouderijen alleen de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide worden 
overschreden. 
In de Wet milieubeheer is voor fijn stof een grenswaarde van 40 μg/m3 voor de 
jaargemiddelde concentratie opgenomen. Ook is een grenswaarde voor de 24-
uursgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 opgenomen. Deze grenswaarde mag 
maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden. Daarnaast is voor stikstofdioxide een 
grenswaarde van 40 μg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie opgenomen. Ook is 
een grenswaarde voor het uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m3 opgenomen. 
Deze grenswaarde mag maximaal 18 dagen per jaar worden overschreden. 
 
Deze normen zijn op basis van gezondheidskundige aspecten bepaald, maar ook onder 
de norm kunnen gezondheidseffecten optreden, zij het vooral bij mensen die er gevoelig 
voor zijn, zoals kinderen en ouderen. Bij concentraties onder de 40 μg/m3 neemt de 
kans op effecten wel geleidelijk af. 
  
De belangrijkste bronnen van fijnstof bij veehouderijen zijn het dier, het voer, de 
uitwerpselen en het strooisel. Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
(art. 66 en 67) moet voor de berekening van concentraties van fijnstof gebruik worden 
gemaakt van de emissiefactoren die door de minister van VROM zijn vastgesteld. De 
emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij zijn gepubliceerd op de website van het 
ministerie van VROM. De emissiefactoren zijn per diercategorie en huisvestingssysteem 
weergegeven. Over het algemeen zijn veehouderijen geen grote bron van NO2. Er wordt 
daarom alleen gekeken naar fijnstof. 
  
Om te bepalen welke bijdrage de veehouderij levert aan concentraties van zwevende 
deeltjes (fijnstof) en stikstofdioxide, moet de immissie (concentratie op leefniveau) 
bepaald worden.  
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 schrijft voor dat voor berekeningen rond 
inrichtingen (puntbronnen) in beginsel standaardrekenmethode 3 van toepassing is. Dit 
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houdt in dat het Nieuw Nationaal Model (NNM) moet worden toegepast. Voor de 
berekening van de emissie van veehouderijen is het programma ISL3a beschikbaar 
gesteld. Deze implementatie is ook gebaseerd op het NNM en is specifiek bedoeld voor 
eenvoudige situaties. 
 
Op grond van Artikel 74 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit worden 
concentraties vastgesteld vanaf de grens van het terrein van de betreffende inrichting. 
Op 19 december 2008 is een wijziging van deze regeling in werking getreden. Met deze 
wijziging werd het ‘toepasbaarheidbeginsel' geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op 
welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden. Dit wil zeggen dat:  

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaatsvindt op plaatsen waar het publiek 
geen toegang heeft en waar geen bewoning is. 

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaatsvindt op bedrijfsterreinen of 
terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat 
mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; 
deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde 
blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de 
inrichting of bedrijfsterrein.  

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de 
middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de 
middenberm.  

 
Bij de aanvraag is een fijnstof berekening van de aangevraagde situatie gevoegd. De 
berekeningen hebben plaatsgevonden met het programma ISL3a. Uit de berekeningen 
volgt dat de jaargemiddelde concentratie voor fijnstof van 40 µg/m3 niet wordt 
overschreden. Voor fijnstof is het aantal overschrijdingsdagen van de 24-
uursgemiddelde concentratie minder dan 35 per jaar.   
 
De emissie van stikstofdioxide (NO2) ten gevolge van de activiteiten van het bedrijf is niet 
bepaald. In de aanvraag wordt gesteld dat deze gering is. De emissie wordt in hoofdzaak 
bepaald door het gebruik van verbrandingsmotoren. Gezien de activiteiten van het 
bedrijf en de achtergrondconcentraties op deze locatie kan hiermee worden volstaan en 
kan verder toetsing achterwege blijven. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Hierdoor 
zijn er voor de aangevraagde activiteiten geen belemmeringen met betrekking tot de 
luchtkwaliteit. 

4.9 Bodem 

4.9.1. Bodembeschermingsbeleid 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB heeft als 
uitgangspunt dat –onder reguliere bedrijfscondities– preventieve bodembeschermende 
maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een 
verwaarloosbaar risico. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een 
bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckList van de NRB. 
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De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het 
verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. 
Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum 
aan gedragsvoorschriften', of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent 
op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften'. 
 
De vloeistofdichtheid van vloeren moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een 
deskundige inspecteur, als bedoeld in PBV/CUR- Aanbeveling 44. De deskundige 
inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, moet daartoe gecertificeerd zijn 
door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling. 
 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er vanuit dat (zelfs) een 
verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat onverhoopt een belasting van de 
bodem optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk 
onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen 
en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, 
of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar 
eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de 
bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. 
 
Ten behoeve van de diverse opslagen van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen zijn de 
volgende maatregelen en voorzieningen getroffen: 
 
Opslag van drijfmest in mestkelders  
De drijfmest afkomstig van de te houden dieren wordt opgeslagen in mestkelders onder 
de dierverblijven. De vloeren en de wanden van de mestkelders en mestsilo zijn 
vloeistofkerend (mestdicht) uitgevoerd. 
 
Opslag van kuilvoer in sleufsilo’s  
Deze opslag vindt plaats in drie sleufsilo’s. De sleufsilo’s zijn voorzien van drie wanden 
en zijn op afschot gelegd zodat sappen naar het laagste gedeelte stromen (tegen de 
achterwand) en niet uit de sleufsilo kan stromen. 
  
Opslag van diesel in een dieseltank 
De dieseltank van 2.600 liter opgesteld in een overkapte lekbak.   
 
Opslag vaste mest  
De opslag van vaste mest (circa 300 ton) vindt plaats op een vloeistofkerende vloer. 
 
Opslag van olie en benzine   
Smeerolie (200 liter), benzine (25 liter), hydraulische olie (60 liter) en afgewerkte olie 
(200 liter) moeten worden opgeslagen boven een lekbak.   
 
Spoelplaats 
De spoelplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer met afwatering naar de 
mestkelder. Er wordt maximaal 1 keer per week een motorvoertuig gewassen op de 
spoelplaats.  
 



 

 

 
 
 
Ons kenmerk: 
2017010658 

   

  28/42 

   

 
 
Opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen in verpakking 
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen (totaal 50 liter) moeten worden opgeslagen boven 
een lekbak. 
 
Opslag van bestrijdingsmiddelen 
Bestrijdingsmiddelen (75 kg)  moeten worden opgeslagen in een brandwerende 
gesloten kast met ventilatie op de buitenlucht. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten 
worden opgeslagen boven een lekbak. 
 
Overige bodembedreigende opslag 
Diergeneesmiddelen (5 kg/l) moeten indien vloeibaar worden opgeslagen (in een kast) 
boven een lekbak. 
 
De meeste voorschriften ten behoeve van voornoemde bodembedreigende activiteiten 
zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en bijbehorende regeling. Voor 
de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (zoals afgewerkte olie) geldt hoofdstuk 4 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De voorschriften uit hoofdstuk 4 gelden echter 
niet voor type C- inrichtingen. Daarom worden voor dit type opslag voorschriften 
opgenomen in deze vergunning. 
 
Bodemonderzoeken 
Gelet op het feit dat binnen de inrichting slechts een beperkte hoeveelheid 
bodembedreigende stoffen aanwezig is en deze reeds in de vigerende situatie aanwezig 
zijn, wordt het uitvoeren van een nulsituatie- bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
Na beëindiging van de inrichting moet wel de eindsituatie bodemkwaliteit worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen maatregelen bodembelasting is 
opgetreden en herstel van de bodem nodig is. De resultaten van het bodemonderzoek 
moeten binnen twee maanden na het uitvoeren van het onderzoek worden overlegd 
aan het bevoegd gezag. 

4.9.2. Voorschriften 
In het belang van de bescherming van de bodem zijn in deze beschikking voorschriften 
opgenomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. De in dit kader gestelde 
voorschriften zijn gesteld op grond van artikel 2.22. van de Wabo en blijven ingevolge 
artikel 5.9 onder c van het Bor daarom van kracht nadat de onderhavige vergunning 
vervalt of wordt ingetrokken.  
 
Gelet op de omvang van het bedrijf is gekozen om voor het aspect bodembescherming 
specifieke middelvoorschriften op te nemen waarmee een verwaarloosbaar risico wordt 
gerealiseerd. Het uitvoeren van deze combinatie van maatregelen en voorzieningen 
wordt in deze beschikking verplicht gesteld.  
 
4.10. Energie 
Het bevoegd gezag moet bij een beschikking op een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor milieu de zorg voor een zuinig gebruik van energie in 
ogenschouw nemen. In het belang van de bescherming voor het milieu moeten 
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voorschriften aan de vergunning verbonden worden gericht op een zuinig gebruik van 
energie. Volgens de Circulaire ‘Energie in de milieuvergunning’ en landelijke regels 
kunnen bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 
m3 aardgas in de vergunning extra maatregelen worden voorgeschreven.  
 
In een brief van de Minister van VROM (thans: I en M) met kenmerk 
DGM/SB2007109294, is verzocht om bij het opleggen van energievoorschriften in 
milieuvergunningen aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit.  
 
In het Activiteitenbesluit is gesteld dat bedrijven met een verbruik boven 50.000 kWh of 
25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen alle rendabele maatregelen moeten 
treffen. Een rendabele maatregel heeft een terugverdientijd van vijf jaar of minder.  
 
Verder is in het Activiteitenbesluit aangegeven dat bij een verbruik van meer dan 
200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen 
het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft, kan verplichten een energieonderzoek 
te verrichten of te laten verrichten.  
 
Het jaarlijkse (geschat) gebruik aan elektriciteit van Boerderij De Valk bedraagt 170.000 
kWh. Er wordt geen aardgas gebruikt. 
 
Het energieverbruik van het bedrijf ligt boven de grens die gehanteerd wordt in het 
Activiteitenbesluit. 
 
Op dit moment zijn rendabele energiebesparingsmaatregelen beschreven in diverse 
energie-informatiebladen van infomil (www.infomil.nl, onder energiebesparing en 
winst). In de inrichting worden reeds de volgende energiebesparende maatregelen 
toegepast: 

 energiezuinige verlichting; 

 frequentieregeling vacuümpomp; 

 voorkoeler; 

 warmteterugwinning; 

 warmtewisselaar. 
 
Op de checklist behorende bij de energie-informatiebladen is aangegeven of de 
energiebesparende maatregelen direct toepasbaar zijn of toepasbaar zijn bij een 
natuurlijk vervangingsmoment. 
 
Gezien de maatregelen die al zijn genomen wordt geen energiebesparingsonderzoek 
voorgeschreven. In deze beschikking zijn de volgende voorschriften opgenomen:  

 een voorschrift waarin aangegeven is dat er doelmatig gebruik moet worden 
gemaakt van energie en grondstoffen; 

 een voorschrift waarin aangegeven is dat het bedrijf alle rendabele maatregelen 
moet treffen;  

 een voorschrift waarin vastgelegd is dat de jaarrekening moet worden bewaard. 
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4.11. Water 
Voor waterbesparing is geen algemene norm neergelegd in een circulaire of richtlijn. De 
gemeente heeft als beleid dat boven een verbruik van 5.000 m3 water per jaar de 
mogelijkheden van waterbesparing nader onderzocht moeten worden.  
 
In de aanvraag is aangegeven dat het waterverbruik van Boerderij De Valk minder 
bedraagt dan 5.000 m³ per jaar. In de beschikking is een voorschrift opgenomen waarin 
aangegeven wordt dat bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of 
gebouwdelen waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf 
jaar uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is er een registratievoorschrift opgenomen.   

4.12 Verkeer en vervoer 

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot 
van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van 
ruimtebeslag. 
 
Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, 
waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. De 
Omgevingsdienst heeft als beleid dat bij: 
- 100 werknemers en/of  
- meer dan 500 bezoekers per dag  
-             en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers of 

uitbesteed vervoer en/of  
- meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders, 

onderzocht moet worden of het aantal vervoersbewegingen beperkt kan 
worden. 
 
Boerderij Valk blijft met een aantal werknemers (3 werknemers) en/of aantal bezoekers 
(2 bezoekers) en/of aantal transportkilometers (10.000 km) onder deze norm. In deze 
situatie is het daarom niet redelijk om voorschriften met betrekking tot 
vervoersmanagement in de vergunning op te nemen. 

4.13 Afval 

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wet milieubeheer 
(Wm). Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht 
geworden. LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021. 
 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met de 
mogelijkheden van afvalpreventie en afvalscheiding bij het bedrijf. 

4.13.1. Preventie 
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van 
afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij 
invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking ‘Wegen naar preventie bij 
bedrijven’ (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. 
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De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ongeveer 2000 kg 
exclusief kadavers. Ongeveer 200 kg hiervan is gevaarlijk afval. De handreiking ‘Wegen 
naar preventie bij bedrijven’ (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie 
van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer 
er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton 
gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 
 
De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde 
ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed 
aan de preventie van afvalstoffen. 
 

4.13.2. Afvalscheiding 
Daarnaast heeft de gemeente als beleid dat, mits er afvalstoffen vrijkomen, er altijd 
voorschriften over afvalscheiding opgenomen worden. In hoofdstuk 10 van de Wm is 
opgenomen waaraan de afgifte van afvalstoffen moet voldoen. 
 
Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van 
afval dat zowel integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke 
hoeveelheden afvalstoffen ervan wordt uitgegaan dat er geen fysieke, financiële of 
organisatorische belemmeringen zijn om tot afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt 
het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden is om tot 
afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden aan 
erkende vervoerders/verwerkers van afval. Afvalscheiding is niet verplicht in het geval 
de kosten per ton voor de gescheiden inzameling en afvoer van de betreffende afvalstof 
meer dan 45 euro hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en afvoer van 
het ongescheiden (rest)afval. Het bedrijf moet zelf aan het bevoegd gezag aantonen 
wanneer het voor hen niet redelijk is om bepaalde afvalstoffen te scheiden. 

4.14 Geluid en trillingen 

 
4.14.1. Situatie 
Rundveehouderij De Valk is gelegen aan Achthovenerweg 41a/b in het buitengebied van 
de gemeente Leiderdorp. De Achthovenerweg is een ontsluitingsweg in de polder 
waaraan naast agrarische ook andersoortige bedrijven zijn gelegen. 
In de directe omgeving rond de inrichting bevinden zich woningen van derden. De 
dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 25 meter afstand van de inrichting. De 
belangrijkste geluidbronnen die de geluiduitstraling bepalen zijn in principe 
transportbewegingen voor aan- en afvoer van producten. 
De aard van de woonomgeving kan het beste worden gekarakteriseerd als een landelijke 
omgeving met agrarische activiteiten. 
 
De aanvraag betreft een bestaande inrichting waarvan de bedrijfsvoering wordt 
uitgebreid. Vanwege deze uitbreiding is het nodig dat in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd. 
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4.14.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau representatieve bedrijfssituatie 
Bij het opstellen van de geluidvoorschriften in het kader van de vergunningverlening 
voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening (hierna: de Handreiking) gehanteerd. In hoofdstuk 4 van de 
Handreiking is vermeld dat, indien er geen gemeentelijke nota industrielawaai is 
vastgesteld, zoals het geval is in de gemeente Leiderdorp, bij het opstellen van 
geluidvoorschriften gebruik moet worden gemaakt van de systematiek van richt- en 
grenswaarden zoals opgenomen in de Handreiking. De richtwaarden zijn afhankelijk van 
de aard van het gebied en het activiteitenniveau en bedragen in principe maximaal 50 
dB(A) etmaalwaarde voor een woonwijk in de stad. Voor een stille landelijke omgeving 
wordt een richtwaarde van 40 dB(A) aanbevolen.  
In het door bureau Van Gerwen Advies Groep opgesteld akoestisch rapport d.d. 2 
december 2016 zijn de geluidniveaus berekend bij de dichtstbijzijnde woningen ten 
gevolge van de activiteiten van de inrichting. Hieruit blijkt dat het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) voor de representatieve bedrijfssituatie maximaal 40 dB(A), 
34 dB(A) en 29 dB(A) bedraagt respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode bij de 
woning Achthovenerweg 41. 
Dit is de maatgevende woning aangezien de geluidbelasting bij de andere woningen 
lager is. De etmaalwaarde bedraagt hiermee 40 dB(A). 
In de geluidvoorschriften zal voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) een 
etmaalwaarde van maximaal 40 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woningen worden 
opgenomen. 
De voorschriften voldoen hiermee aan de richtwaarden die overeenkomstig de 
Handreiking gelden voor een stille landelijke omgeving en worden dan ook voldoende 
geacht voor de bescherming van de woon- en leefkwaliteit. 
 
4.14.3. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau regelmatige afwijking representatieve 

bedrijfssituatie 
Ten behoeve van de ‘aan- en afvoer van vee’ komt iedere twee weken 1 vrachtwagen of 
tractor in de dag-, avond- of nachtperiode op het terrein van de inrichting. Vanwege de 
beperkte frequentie van deze activiteit, de hogere geluidproductie dan op andere dagen 
en de noodzaak om deze activiteit uit te kunnen voeren, wordt deze beschouwd als 
onderdeel van de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (RA-RBS). 
Overeenkomstig de Handreiking is het aanvaardbaar om voor deze bedrijfssituatie 
hogere geluidniveaus dan de eerder genoemde richtwaarden toe te staan. In de 
Handreiking wordt immers een rigide toepassing van de richtwaarden afgeraden omdat 
in de praktijk de richtwaarden niet altijd kunnen worden gerealiseerd. 
In het door bureau Van Gerwen Advies Groep opgesteld akoestisch rapport d.d. 2 
december 2016 zijn de geluidniveaus berekend bij de dichtstbijzijnde woningen ten 
gevolge van de RA-RBS. Hieruit blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT) voor deze situatie maximaal 41 dB(A), 39 dB(A) en 35 dB(A) bedraagt 
respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode bij de woning Achthovenerweg 41. Dit 
is de maatgevende woning aangezien de geluidbelasting bij de andere woningen lager is. 
De etmaalwaarde bedraagt hiermee 45 dB(A). In de geluidvoorschriften zal voor de RA-
RBS een etmaalwaarde van maximaal 45 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woning 
Achthovenerweg 41 worden opgenomen. Voor de overige woningen wordt in deze 
situatie een etmaalwaarde van 40 dB(A) toegestaan.  
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De voorschriften voldoen hiermee aan hetgeen in de Handreiking is aangegeven en 
worden dan ook voldoende geacht voor de bescherming van de woon- en leefkwaliteit. 
 
4.14.4. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau incidentele bedrijfssituatie 
Het is in de jurisprudentie inmiddels geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend 
om maximaal 12 maal per jaar (12 dagen-criterium) activiteiten uit te voeren die meer 
geluid veroorzaken dan de geluidgrenzen voor de RBS uit de vergunning. Het gaat dan 
om bijzondere activiteiten (incidentele bedrijfssituatie IBS), welke niet worden gerekend 
tot de RBS. 
In de onderhavige situatie betreft het de activiteit ‘inkuilen van voer’. Vijf keer per jaar 
wordt in een periode van twee dagen ruwvoer ingekuild. Hierbij worden tractoren, 
kiepers en een shovel in de dag- en avondperiode ingezet. De geluidsbelasting als gevolg 
van de IBS bedraagt bij woning Achthovenerweg 41 maximaal 47 dB(A) in de dagperiode 
en 51 dB(A) in de avondperiode. Dit komt overeen met een etmaalwaarde van 56 dB(A). 
De etmaalwaarde van de geluidbelasting bij de gevel van de overige woningen bedraagt 
in deze situatie maximaal 47 dB(A).  
Gezien de relatief lage frequentie (maximaal 10 dagen per jaar), het feit dat 
geluidreducerende maatregelen niet haalbaar zijn en de werkzaamheden noodzakelijk 
voor de bedrijfsvoering zijn, is het aanvaardbaar om de geluidniveaus die tijdens deze 
werkzaamheden optreden toe te staan. 
De in de akoestische rapportage berekende geluidsniveaus als gevolg van de IBS zullen 
in de geluidsvoorschriften worden opgenomen. 
 
4.14.5. Maximale geluidniveaus 
Naast grenswaarden voor de geluidbelasting gelden er op grond van de Handreiking ter 
hoogte van woningen ook grenswaarden voor het maximale geluidniveau (piekgeluiden). 
Deze bedragen 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan deze grenswaarden wordt 
voldaan voor zowel de RBS als de RA-RBS. In de IBS wordt alleen bij woning 
Achthovenerweg 41 de grenswaarde voor de avondperiode overschreden. De 
overschrijding bedraagt 2 dB(A). Gezien de beperkte frequentie van de activiteit, de 
noodzaak voor de bedrijfsvoering en het feit dat er geen reële opties zijn voor 
reducerende maatregelen wordt deze overschrijding aanvaardbaar beschouwd.      
In de geluidvoorschriften voor piekgeluiden worden ter bescherming van de woon- en 
leefkwaliteit de berekende geluidniveaus (na afronding op vijftallen) opgenomen. 
Tijdens het inkuilen van voer (IBS) vindt in de avondperiode geen toetsing plaats aan de 
voorschriften voor piekgeluiden bij woning Achthovenerweg 41.   
 
4.14.6. Indirecte hinder 
Voor beoordeling van de indirecte hinder is gebruik gemaakt van de Circulaire 
betreffende geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996. Uit de 
berekeningen blijkt dat de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) in alle bedrijfssituaties als 
gevolg van indirecte hinder niet wordt overschreden.  
  
4.14.7. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en/of de afstand tot de dichtstbijzijnde 
trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek 
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naar trillingen is daarom niet nodig. Ook is het niet nodig hierover voorschriften op te 
nemen. 
 

4.15 Externe veiligheid 

4.15.1. Algemeen 
Het bedrijf overschrijdt met de activiteiten en opgeslagen toegepaste gevaarlijke stoffen 
niet de grenzen uit het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) en het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi).  
 
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico’s bij industriële 
activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico’s 
die verbonden zijn aan activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan 
activiteiten die brandgevaarlijk kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu. 
 
Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen) opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen 
om ongevallen te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. PGS 
nummers 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 en 30 zijn opgenomen in bijlage 1 
bij de Mor. Op grond van deze regeling moet met deze documenten rekening worden 
gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of 
activiteiten binnen de inrichting. 
 
Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, is 
vastgesteld dat de volgende wet- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting: 
- De richtlijn PGS 15 voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. 
- De richtlijn PGS 30 voor de opslag van aardolieproducten in bovengrondse 

stalen tanks opgeslagen.  

4.15.2. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage  
Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen in verpakking opgeslagen (voornamelijk 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen. De opslag van deze stoffen moet plaatsvinden 
conform de voorschriften die gestelde zijn in de richtlijn PGS 15. Om een veilige opslag 
van gevaarlijke stoffen in emballage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in 
deze beschikking. 

4.15.3. Opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks 
Binnen de inrichting wordt dieselolie opgeslagen in een bovengrondse tank. De tank en 
de daarbij behorende eisen voldoen aan het gestelde in de richtlijn PGS 30. In het 
Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen om de opslag dieselolie in de 
bovengrondse tanks overeenkomstig de PGS 30 te waarborgen. 
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BEGRIPPENLIJST 

Activiteitenbesluit  
Activiteitenbesluit milieubeheer. 

ADR  
De op 30 september 1957 te Genève tot standgekomen Europese Overeenkomst 
betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 
171). 

Afdekking 
Voorziening aangebracht op of in een bovengronds mestbassin, aansluitend of in het 
geval van een drijvende afdekking nagenoeg aansluitend tegen de rand van het 
mestbassin en boven de drijfmest of digestaat of een voorziening die als vloer kan 
fungeren boven een ondergronds mestbassin, niet zijnde een mestkelder. 

Afgewerkte olie 
Afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen. 

Afleverinstallatie 
Geheel van de al dan niet onder de grond liggende tank of tanks met daaraan 
gekoppelde leidingen, appendages, één of meer afleverzuilen, voorzover aanwezig, een 
kassa en, voorzover aanwezig, één of meer betaalautomaten. 

Afvalstoffenlijst 
Afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese 
afvalstoffenlijst. 

Agrarische activiteiten 
Geheel van activiteiten dat betrekking heeft op gewassen of landbouwhuisdieren voor 
zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of 
verhandeld worden.  

Agrarische bedrijfsstoffen 
Dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, kuilvoer, bijvoedermiddelen die niet 
verpompbaar zijn, gebruikt substraatmateriaal en restmateriaal afkomstig van de teelt 
van gewassen. 

BBT 
Beste beschikbare technieken 

Bedrijfsduurcorrectie 
Correctie als bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, zijnde de 
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidsbron gedurende de 
beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode. 

Bevoegd gezag 
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een 
ander besluit. 

Biocide 
Biocide als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden. 



 

 

 
 
 
Ons kenmerk: 
2017010658 

   

  36/42 

   

Bodem 
Bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het 
aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en 
levende organismen. 

Bodembedreigende activiteit 
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie 
van een bodembedreigende stof. 

Bodembedreigende stof 
Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en 
stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen 
verontreinigen. 

Bodembeschermende maatregel 
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden 
beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, 
bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de 
bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de 
uitvoering is gewaarborgd. 

Bodembeschermende voorziening  
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere 
doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

Bovengronds 
Geheel boven de bodem gelegen. 

Bovengrondse opslagtank 
Opslagtank niet zijnde een ondergrondse opslagtank en niet zijnde een ladingtank van 
een bunkerstation.  

Concentratiegebied 
Concentratiegebied als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij. 

Diercategorie 
Diercategorie als bedoeld in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Dieren met geuremissiefactor 
Dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld op grond van artikel 10 van de 
Wet geurhinder en veehouderij. 

Dieren zonder geuremissiefactor 
Dieren waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld op grond van artikel 10 van de Wet 
geurhinder en veehouderij. 

Dierenverblijf 
Al dan niet overdekte ruimte waarbinnen landbouwhuisdieren worden gehouden. 

Dierlijke meststoffen 
Dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de 
Meststoffenwet. 
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Dierplaats 
Dierplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij. 

Dieselmotor 
Verbrandingsmotor die werkt volgens de dieselcyclus en die gebruik maakt van 
compressieontsteking om brandstof te verbranden. 

Drijfmest 
Dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn. 

Equivalent geluidsniveau 
Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

Etmaalwaarde 
De hoogste van de volgende drie waarden: 

 de waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 07.00 
en 19.00 uur (dag); 

 de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond); 

 de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht). 

Flora- en faunawet 
Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten. 

Geluidsgevoelige ruimte 
Geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

Geluidsniveau 
Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

Geurgevoelig object 
Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij. 

Gevaarlijke stoffen 
Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts 
onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en 
voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code. 

Gevel 
Gevel als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder. 

Gevoelige gebouwen 
Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden 
aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting. 

Gewasbeschermingsmiddel 
Gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

Huisvestingssysteem 
Gedeelte van een dierenverblijf waarin landbouwhuisdieren van één diercategorie op 
dezelfde wijze worden gehouden. 
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Immissiepunt 
Plaats waarop de geluidsbelasting wordt bepaald. 

Koelinstallatie 
Een combinatie van met koudemiddel gevulde onderdelen die met elkaar zijn verbonden 
en die tezamen een gesloten koudemiddelcircuit vormen waarin het koudemiddel 
circuleert met het doel warmte op te nemen of af te staan. 

Landbouwinrichting 
Inrichting als bedoeld in artikel 2 van het Besluit landbouw milieubeheer. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende 
geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig 
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 

LAP 
Landelijk afvalbeheerplan van 24 december 2009 

Lekbak 
Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde 
bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een 
bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering 
gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen. 

Lozen 
Het brengen van: 
1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in 
een  oppervlaktewaterlichaam; 
2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem; 
3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel; 
4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel; 
5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool; 
6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de 
inzameling en het  transport van afvalwater, of 
7°. afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een 
voorziening             voor de inzameling en het transport van afvalwater op een 
zuiveringtechnisch werk. 

Maximaal geluidsniveau 
(LAmax) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of «fast», als vastgesteld 
en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 

Maximale emissiewaarde 
Maximale emissiewaarde als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en 
veehouderij. 

Meetmethode (bij emissie naar de lucht) 
Het geheel van monsterneming, monsterbehandeling en analyse ten behoeve van de 
kwantificering van emissies. 

Melkrundvee 
Melkrundvee als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij. 
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Mestbassin 
Voorziening voor het opslaan van drijfmest, niet zijnde een opslagtank of verpakking. 

Mestdicht 
Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend naar de 
bodem. 

Mestkelder 
Ondergronds mestbassin, voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren en 
onderdeel is van een dierenverblijf of van een voormalig dierenverblijf. 

Meststoffen 
Meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Meststoffenwet. 

Meststoffengroep 
Aanduiding van de gevaarscategorie van vaste minerale anorganische meststoffen 
overeenkomstig de indeling van PGS 7 

Ministeriële regeling 
Activiteitenregeling milieubeheer. 

MOR 
Regeling omgevingsrecht. 

Motorvoertuigen of werktuigen 
Motorvoertuigen, aanhangers, landbouwwerktuigen en -machines en 
carrosserieonderdelen. 

NBW 
Natuurbeschermingswet 1998 Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter 
bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1998) 

NeR 
Door InfoMil uitgegeven Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht. 

Odour unit 
Europese eenheid voor geurconcentratie volgens NEN-EN-13725. 

Omgevingsdienst 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.  
Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden. 
Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. Tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01. 

Opslagtank 
Een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een 
opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd 
een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. 

PGS 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PGS 15 
Richtlijn PGS 15, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’, zoals gepubliceerd op 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).  
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PGS 30 
Richtlijn PGS 30, getiteld ‘Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en 
afleverinstallaties’, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 
30: 2011 versie 1.0 (december 2011). 

RBS 
representatieve bedrijfssituatie  

Referentie(geluid)niveau 
De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald 
overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, 
nr. 162); 
a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode                       

gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de 
inrichting zelf;  

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door 
wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de 
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening 
mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen 
gedurende die periode. 

Referentieperiode mestbassins 
Periode dat een mestbassin dan wel de afdekking voldoet aan de eisen van BRL 2342. 

Riolering 
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

S 
Totaal stof, als bedoeld in de NeR. 

Veehouderij 
Inrichting voor het kweken, fokken, mesten, houden of verhandelen van 
landbouwhuisdieren. 

Verblijfsruimten 
Verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder. 

Verpakking 
Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Verwaarloosbaar bodemrisico 
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van 
voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de 
bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, 
eerste en derde lid, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem 
redelijkerwijs mogelijk is. 

Vloeibare brandstof 
Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns. 

Vloeistofdichte vloer of verharding 
Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet 
met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen. 
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Vloeistofkerende voorziening 
Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die 
vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde 
bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen 
geraken. 

Voertuig 
1°. bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen met een 
maximum  gewicht van ten hoogste 3500 kilogram. 
2°. personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, of 
3°. bromfiets als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, niet zijnde een 
voertuig op twee wielen. 

Voorziening voor het beheer van afvalwater 
Een openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringstelsel, 
een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, een 
zuiveringtechnisch werk of een zuiveringsvoorziening. 

Vuilwaterriool 
1°. een openbaar vuilwaterriool; 
2°. een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 
afvalwater,  aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een 
vergunning als bedoeld in                                        artikel 6.2 van de Waterwet mede voor 
het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een 
zuiveringtechnisch werk; of 
3°. een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van 
 afvalwater, aangesloten op een zuiveringtechnisch werk. 

Wabo 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wm 
Wet milieubeheer.  

Woning 
Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet 
ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo 
van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de 
omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. 

Zeer kwetsbaar gebied 
Zeer kwetsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij. 

Zuiveringsvoorziening 
Werk voor het zuiveren van afvalwater, dat geen zuiveringtechnisch werk is. 
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Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, 
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van 
gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum 
waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met 
de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover 
het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en 
apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die 
gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift 
anders is bepaald. 
 
Adressen 

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te 
Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) 

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, 
research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, 
Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl) 

INFOMIL 
Informatiecentrum milieuvergunningen 
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag 
Fax: 088-6029023 
e-mail: info@infomil.nl. 

PGS 
De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op: 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 
4117276/4123528, Telefax 010-4130175. 

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl 
 
 

mailto:info@infomil.nl
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2536857

Aanvraagnaam Boerderij De Valk

Uw referentiecode -

Ingediend op 19-09-2016

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee en jongvee.
Het aantal te houden zoogkoeien, overig rundvee en
schapen wordt verminderd en het houden van vleeskalveren
wordt beëindigd. Dit alles binnen reeds vergunde
bebouwing. Het melkrundvee (stal 6) wordt op een ander
stalsysteem geplaatst dan vergund (BWL2010.34.V5 i.p.v.
BWL2013.V1)

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leiderdorp

Bezoekadres: Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ  Leiderdorp

Postadres: Postbus 35
2350 AA  Leiderdorp

Telefoonnummer: 071 5458510

Faxnummer: 071 5895691

Contact per e-mail of contactformulier
op de website:

info@leiderdorp.nl

Website: www.leiderdorp.nl

Contactpersoon: Rogier de Smit

Bereikbaar op: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uu
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting

Bijlagen
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Adres

Postcode 2351AX

Huisnummer 41

Huisletter A

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Achthovenerweg

Plaatsnaam Leiderdorp

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee



Datum aanvraag: 19 september 2016 Aanvraagnummer: 2536857 Pagina 1 van 11

Formulierversie
2016.03 Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Boerderij De Valk

Wat is de aard van de inrichting? Rundvee- en schapenhouderij

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Mengvoeders, bijproducten, CCM en (kuilvoer)gras (zie
milieutekening)

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

productie van melk, vlees, mest

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties.

zie renvooi op milieutekening

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Waarom worden geen extra
maatregelen genomen om de
milieubelasting te voorkomen of
te beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

n.v.t.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

werkdagen: van zondag t/m zaterdag
werktijden: continu
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3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Achthovenerweg 41, Leiderdorp

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

22

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

-ammoniakemissie
-geuremissie
-fijn stof emissie

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

-registratie aantallen dieren
-controle huisvestingssysteem
-controle emissie-arm stalsysteem

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen
die binnen de inrichting kunnen
optreden en de belasting die
daarbij kan ontstaan voor het
milieu.

brand

Welke maatregelen worden
getroffen om de belasting van het
milieu door ongewone voorvallen te
voorkomen of te beperken?

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van brandwerende
voorzienningen

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee
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Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

veehouderij: melkrundveehouderij

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

171 melkvee en 79 jv

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

niet aan de orde geweest

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

-zoveel mogelijk gebruik maken van brandwerende
materialen/voorzieningen.
- brandblusmiddelen zijn aanwezig

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders
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Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem (infiltratie)
Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op
een werk waterschap (riolering of RWZI)
Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing via hemelwaterriool
Anders

Welk afvalwater loost u? Procesafvalwater
Koelwater
Ketelspuiwater
Regeneratiewater van ionenwisselaar
Laboratoriumafvalwater
Spoelwater ontijzering
Niet-verontreinigd hemelwater
Verontreinigd hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het
niet-verontreinigd hemelwater
afkomstig?

Dakoppervlak
Verhard terrein
Onverhard terrein

Wat is de grootte van het
dakoppervlak in m2, waarvan het
niet-verontreinigd hemelwater
afkomstig is?

7800

Hoeveel personen werken voor het
bedrijf?

1

Is in het bedrijf een kantine of
bedrijfsrestaurant aanwezig?

Ja
Nee

Wordt in de kantine
gebruik gemaakt van
keukenafvalversnijdende
apparatuur?

Ja
Nee

Wordt het afvalwater van de
kantine of het bedrijfsrestaurant via
een vetafscheider geloosd?

Ja
Nee

Welke andere afvalwaterstromen
worden geloosd?

spoelwater van melktank en -leidingen

Wordt de afvalwaterstroom continu
of discontinu geloosd?

Continue lozing
Discontinue lozing

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater
geloosd?

999

Hoeveel m3 afvalwater wordt per
keer geloosd?

1

Zijn er andere bedrijven op de
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee
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Zijn er andere woningen op de
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Worden preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen?

Ja
Nee

Worden afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee

Is de afkoppeling van het niet-
verontreinigd hemelwater van het
vuilwaterriool al gerealiseerd?

Ja
Nee

Beschrijf hoe het afgekoppelde
niet-verontreinigd hemelwater
binnen uw inrichting nu wordt
verwijderd.

Het niet verontreinigd hemelwater van de erfverharding
wordt ter plekke geïnfiltreerd.

Is/zijn er zuiveringtechnische
voorzieningen aanwezig binnen uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er voorschriften en/of
procedures aanwezig die
aangeven welke maatregelen
genomen moeten worden bij
ongewone voorvallen en/of
onvoorziene lozingen?

Ja
Nee

Is van lozingen direct in
oppervlaktewater een
immissietoets uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen
die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

zie bijlage:
Gescheiden afvoer van afvalstoffen, o.a.:
-mest
-afgewerkte olie
-restanten medicijnen
-resten bestreidingsmiddelen
-papier
-glas
-oud ijzer
-kadavers
-kunststoffen

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee
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Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is afdeling 2.11 van het
Activiteitenbesluit over
oplosmiddeleninstallaties van
toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja
Nee

Is een van de volgende
paragrafen uit hoofdstuk 5 van het
Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van
olieraffinaderijen, voor de productie
van zwavel
- Stookinstallatie voor de
regeneratie van glycol
- Installatie voor de productie van
asfalt
- Installatie voor de op- en overslag
van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
afdeling 5.1 Grote stookinstallaties
van het Activiteitenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
paragraaf 3.2.1 van het
Activiteitenbesluit over Middelgrote
stookinstallaties van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
afdeling 5.2 Afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallaties
van het Activiteitenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen akoestisch
onderzoek uitgevoerd?

nog niet aan de orde geweest. Gestreefd wordt om de
werkzaamheden zoveel mogelijk in de dagperiode uit te
voeren. Tevens is de afstand tot geluidsgevoelige objecten
en de afschermende werking van de bedrijfsgebouwen
dusdanig, dat naar verwachting voldaan kan worden aan de
geluidsnormen.

Welke activiteiten vinden inpandig
plaats binnen de inrichting?

-het melken van de koeien en verzorging van de dieren.
- het voeren van de dieren
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Welke activiteiten vinden op een
open terrein plaats binnen de
inrichting?

- het voeren van dieren
-het lossen van krachtvoer in silo's
-het laden van melk
-laden en lossen vee
-het inkuilen van ruwvoer
-het laden van mest

Wanneer vinden de activiteiten
plaats?

zoveel mogelijk in de dagperiode

Zijn er incidentele activiteiten
binnen de inrichting?

Ja
Nee

Welke incidentele activiteiten
vinden plaats binnen de inrichting?

-inkuilen van ruwvoer
-laden vee

Wanneer vinden de incidentele
activiteiten plaats?

nachtperiode

Hoeveel keer per jaar vinden de
incidentele activiteiten plaats?

12

In welk gebiedstype ligt de
inrichting?

Stille landelijke gebieden
Gebieden voor extensieve recreatie
Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
Stille woonwijk, weinig verkeer
Rustige woonwijk in stad
Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte
bedrijfsactiviteiten
Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
Woonwijk in stadscentrum
In zone rond industrieterrein
Op industrieterrein
Anders

Wat is de afstand van de inrichting
tot de dichtstbijzijnde woningen in
meters?

22

Zijn de dichtstbijzijnde woningen
bedrijfswoningen?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 200.000 kWh elektriciteit
of meer dan 75.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

170000

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de
CO2- emissiehandel?

Ja
Nee

Geef aan of en aan welke
meerjarenafspraak uw inrichting
deelneemt.

Meerjarenafspraak (MJA3)
Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
Geen van beide
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17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor
beperking van verkeer- en
vervoerbewegingen opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

3

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

2

Welke vormen van verkeer
en vervoer zijn voor uw
bedrijfsactiviteiten relevant?

Verkeer en vervoer over de weg
Verkeer en vervoer over spoor
Verkeer en vervoer over water
Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar
door de verladers en uitbesteed
vervoer gemaakt?

10000

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

2000

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?

Ja
Nee

Beschrijf de maatregelen die
u hebt getroffen om het aantal
vervoersbewegingen te beperken.

zoveel mogelijk volle vrachten

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in
de open lucht binnen uw inrichting?

5

Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw inrichting?

Ja
Nee
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19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot
geurhinder?

Ja
Nee

Hebt u een geuronderzoek
uitgevoerd volgens de NTA 9065?

Ja
Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere IPPC-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn
Industriële Emissies?

Ja
Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

Ja
Nee

Geef de titels van de betreffende
informatie documenten.

BWl2010.34.V5
PAS 2015-08-01

21 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden
toegepast?

CFK
HCFK
HFK
HCFK/HFK
Ethaan
Propaan
Isobutaan
Ammoniak
CO2
Anders

Is er binnen de inrichting een
opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/
HFK's?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Noodstroomvoorziening

Welk type
noodstroomvoorziening(en) is of
zijn aanwezig binnen de inrichting?

Noodstroomaggregaat
Batterij
UPS-systeem
Anders

Wordt de noodstroomvoorziening
alleen gebruikt wanneer de
normale energietoelevering uitvalt?

Ja
Nee

Wordt het hele bedrijf
draaiende gehouden door de
noodstroomvoorziening?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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23 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak
en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het
huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting
vergunde rechten voor het houden
van dieren?

Ja
Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? Ja
Nee

Wat is de kortste afstand in m
vanaf een emissiepunt van de stal
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig
object, zoals een woning of
verblijfplaats voor mensen?

53

Wat is het adres van het
geurgevoelig object?

Achthovenerweg 41, Leiderdorp

Is het geurgevoelig object gelegen
in de bebouwde kom?

Ja
Nee

Wat is de afstand in m vanaf de
grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied,
zoals een voor verzuring gevoelig
natuurgebied?

1000

Is de afstand in m tussen de gevel
van de stal en de dichtstbijzijnde
tuinbouwgewassen van derden
minder dan 25 meter?

Ja
Nee

Is de afstand in m tussen de gevel
van de stal en de dichtstbijzijnde
coniferenteelt van derden minder
dan 50 meter?

Ja
Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja
Nee

Is er kuilvoer aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het kuilvoer
opgeslagen?

Sleufsilo
Kuil
Verpakte balen

Hoe wordt het percolaat van het in
de sleufsilo opgeslagen kuilvoer
opgevangen?

nvt

Hoe wordt het percolaat van het
in de kuil opgeslagen kuilvoer
opgevangen?

nvt

Wordt er gebruik gemaakt van
brijvoer?

Ja
Nee

Welke soorten mest worden
opgeslagen?

Vast
Vloeibaar
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Hoe wordt de vaste mest
opgeslagen?

Mestplaat
In de stal
Anders

Beschrijf kort de voorziening voor
de opslag van vaste mest.

mestsilo

Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vaste mest?

300

Hoe wordt de vloeibare mest
opgeslagen?

Mestkelder
Mestsilo
Anders

Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vloeibare mest?

9000

Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
Nee

Wordt het spoelwater hergebruikt? Ja
Nee

Welk koelmiddel wordt toegepast
in het koelsysteem van de
melkinstallatie?

R404a

Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het afvalwater afkomstig
van de hygiënesluis geloosd?

drukriolering

Hoe wordt het afvalwater
afkomstig van de kadaverplaats of
kadaverton geloosd?

nvt
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Aanvullende gegevens WABO
Voor de activiteit milieu

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon) A. J. Roest

Adres Achthovenerweg 41a+b

Postcode en woonplaats 2351 AX Leiderdorp

Telefoon 06-14302338

Email Boerderijdevalk@hotmail.com

Gegevens locatie

Handelsnaam Boerderij de Valk

Aard van de inrichting Rundveehouderij

Kvk-nummer
vestigingsnummer

57091080
000026568136

Adres inrichting Achthovenerweg 41a

Postcode en plaats 2351 AX Leiderdorp

Telefoon 06-14302338

Kadastrale ligging Gemeente Leiderdorp

Sectie C Nummer(s) 1375, 203 t/m 208
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Niet-technische samenvatting activiteiten en processen en
milieubelasting

Voor de inrichting is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd (1-1-2013) voor het houden van 200
melkkoeien i.c.m. BWL2013.V1 (met beweiden), 151 stuks jongvee, 17 zoogkoeien, 44 vleeskalveren, 160
fokstieren en overig rundvee en 300 schapen.

Doel is om het bedrijf verder door te ontwikkelen. Voor de beoogde situatie is een omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu (oprichten van een inrichting) noodzakelijk.

In de beoogde situatie zullen de volgende dieraantallen worden gehouden;
371 melkkoeien (BWL 2010.34.V5), 230 stuks jongvee, 10 zoogkoeien, 40 fokstieren en overig rundvee en 160
schapen.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats: o.a. opslag van gevaarlijke stoffen, motoren, olie-
opslag, voeropslag etc..

- Het mengvoer wordt opgeslagen in voersilo’s. Bierbostel, snijmaïs en kuilvoergras worden in de
aanwezige sleufsilo’s opgeslagen. Daarnaast wordt er kuilgras in grote balen opgeslagen naast stal 6.

- Hooi, stro wordt binnen in de stal/opslagloods opgeslagen. Zaagsel in plastic balen wordt grotendeels
buiten opgeslagen. In stal 6 is een beperkte werkvoorraad aanwezig.

- Leidingwater wordt gebruikt voor privé doeleinden, reiniging van melktank en melkinstallatie en in de
kantine. Het overig benodigde water (drinkwater dieren, reiniging stallen, machines) betreft grondwater.

- Het afvalwater (o.a. uit de stallen, schoonmaakwater), wordt in de drijfmestputten opgevangen en met
de drijfmest afgevoerd. Het spoelwater van de melktank en –leidingen wordt geloosd op de drukriolering.
Het afvalwater uit de hygiënesluis en vanuit de woning wordt rechtstreeks via de drukriolering afgevoerd.

- Schoon hemelwater vanaf de daken en erfverharding wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
- De dieren worden gehouden in natuurlijk geventileerde stallen.
- Binnen de inrichting is een (KIWA-gecertificeerde) dieselolietank met een inhoud van 2600 liter aanwezig.

Deze is uitgevoerd met een elektrische pomp.
- Op het bedrijf zullen alleen erkend/gecertificeerde middelen worden gebruikt die wettelijk zijn

toegestaan. Opslag van deze middelen vindt plaats conform de voorschriften.
- De afvalstoffen die vrijkomen op het bedrijf zullen aan een daarvoor erkend afnemer worden

aangeboden.

Alle elektro- en verbrandingsmotoren, installaties, voeropslag, olieopslag, opslag van (gevaarlijke) middelen,
kunstmeststoffen etc. die binnen de inrichting aanwezig zijn, zijn weergegeven op de plattegrondtekening
behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

De transportbewegingen zullen zoveel mogelijk in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden.

Voor de inrichting is op 23 februari 2016 een NB-wet vergunning verleend (vergund o.b.v. oude regime). Een
kopie van de verleende vergunning als bijlage bijgevoegd.
Sinds 1 juli 2015 is de Programmatisch Aanpak Stikstof (P.A.S.) in werking getreden.
Ten opzichte van de verleende NB-wetvergunning is de projectbijdrage berekend. Uit de berekening blijkt dat
voor de beoogde wijzigingen, ten opzichte van de verleende NB-wet vergunning, geen nieuwe vergunning
aangevraagd dan wel een melding ingediend hoeft te worden.
De berekening dient te worden bewaard. De projectberekening is als bijlage bijgevoegd.

Milieu Effecten Rapportage (M.E.R.)
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Aantal dierplaatsen
(uitbreiden/
oprichten)

Melkkoeien en jongvee
(cat A1, A2 en A3)

Schapen en geiten
(cat. B1 en C1 t/m C3)

MER beoordeling
Totaal 340 stuks rundvee (cat. A1, A2 en A3),

waarvan max. 200
melk- en zoogkoeien (cat. A1 en A2)

2.000 stuks

MER rapportage -- -

Beoogde uitbreiding/
wijziging/
oprichting

Cat. A1 en A2 (melk- en zoogkoeien):
- Uitbreiding met 171 melkkeien in stal 6

Cat. A3 (jongvee):
- Uitbreiding met 79 jongvee

Cat. B1
vermindering met 140 schapen

Ontstaat een bedrijf
boven de MER
drempelwaarde

ja

Betreft dit een
uitbreiding door

nieuwbouw of verbouw
boven een

drempelwaarde
MER-rapportage

ja
MER -

rapportage

nee nee

Ontstaat een bedrijf
boven de MER

beoordelingsplicht
ja

Betreft dit een
uitbreiding door nieuw of

verbouw boven een
drempelwaarde

MER-beoordeling

ja
MER -

beoordeling

nee nee

geen MER verplichtingen anders dan een vormvrij MER beoordeling

Vormvrije m.e.r. beoordeling

Gevolgen die plaatsvinden zijn:
- Alle veranderingen vinden plaats in de aanwezige bebouwing. Er vinden geen bouwwerkzaamheden

plaats.
- Er is sprake van een toename van ammoniakemissie ten opzichte van de vigerende milieuvergunning,

maar binnen 250 meter van de inrichting zijn geen WAV-gebieden aanwezig.
- Ten opzichte van de verleende NB-wetvergunning is de projectbijdrage berekend. Uit de berekening blijkt

dat voor de beoogde wijzigingen, ten opzichte van de verleende NB-wet vergunning, geen nieuwe
vergunning aangevraagd dan wel een melding ingediend hoeft te worden. Sprake is van een niet
significante bijdrage. De berekening dient te worden bewaard. De projectberekening is als bijlage
bijgevoegd.

- Voor dieren zonder geuremissiefactor, waarvoor vaste afstand gelden, neemt het aantal te houden dieren
toe. De afstand tot woningen van derden blijft gelijk ten opzichte van de melding Activiteitenbesluit. Er
wordt voldaan aan de benodigde afstand tot woningen van derden.

- Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor gelden:
o De maximale geurbelasting bedraagt 1,5 en voldoet ruimschoots aan de vastgestelde norm van 8

(buitengebied).
- De totale fijnstof (gr/sec PM10) neemt toe. Voldaan wordt aan de fijnstofemissie tot de omliggende

woningen (berekening is bijgevoegd). De hoogste concentraties fijn stof op een woning in de omgeving
bedraagt 20,38 µg/m3, waarvan 0,05 µg/m3 afkomstig is vanuit de inrichting. Na zeetzoutcorrectie van 3
µg/m3 bedraagt de hoogste fijnstofconcentratie 17,38 µg/m3. Toegestaan is een fijnstofconcentratie van
40 µg/m3.

- Het Besluit nibm is niet van toepassing op fijn stof (PM2,5). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat indien
aan de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan, het waarschijnlijk is dat ook aan de grenswaarde voor fijn
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stof (PM2,5) wordt voldaan. De grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) bedraagt 25 µg/m3 als jaargemiddelde
concentratie. De achtergrondconcentratie fijn stof (PM2,5) bedraagt volgens het RIVM (2015) tussen 10 en
12 µg/m3. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, kan worden geacht dat het voldoende
aannemelijk is dat met de aangevraagde veranderingen, de grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) niet wordt
overschreden.

- Volksgezondheid; zie onderstaand.

(Volks)gezondheid
Mensen kunnen in contact komen met de micro-organismen die dieren bij zich dragen door direct contact met de
dieren, de mest of stof, of via inademing van de lucht. De mogelijkheden voor verspreiding van micro-organismen
op een bedrijf zijn onder andere afhankelijk van de opbouw van het bedrijf (open/gesloten units), looproutes, de
aanvoer en samenstelling van diergroepen, het mengen/verplaatsen van dieren en de hygiëneregels en de
naleving hiervan op het bedrijf.

Binnen het bedrijf worden/zijn verschillende maatregelen genomen om insleep van dierziekten te voorkomen. Dit
zijn maatregelen die bijvoorbeeld wettelijk zijn bepaald maar ook maatregelen die de ondernemer treft.
Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de hygiënemaatregelen die worden getroffen ter voorkoming
van dierziekten (zoönosen). Aandachtpunten hierbij zijn:
- dierenwelzijn;
- medicijngebruik (antibiotica);
- gebruik verboden stoffen;
- hygiëne en voedselveiligheid;
- transport;
- entingen
- huisvesting.

Bedrijfshygiëne
Binnen de inrichting gelden strikte hygiënemaatregelen en gelden er voorschriften die de hygiëne bevorderen.
Hygiënisch werken is van belang om de diergezondheid op het bedrijf zo goed mogelijk onder controle te houden.
Een belangrijke factor voor een goede hygiëne is disciplinair werken.

De volgende preventieve maatregelen worden/zijn genomen:
- gebruiken van bedrijfskleding.
- in de rundveestal is een omkleedruimte/hygiënesluis aanwezig.
- periodieke controles die plaatsvinden zoals o.a. melktankcontrole, leptospirose, IBR, BVD, paratuberculose etc.
- vaste dierenartsbegeleiding
- het bedrijf is niet direct betreedbaar voor bezoekers. Bezoekers moeten zich melden alvorens ze het bedrijf

kunnen betreden.
- Milieuhygiënische maatregelen die worden genomen om verspreiding van ziektekiemen zoveel mogelijk te

beperken zijn:
- de melkstal, tanklokaal: gladde vloeren en wanden zonder kieren, richeltjes en spleetjes, die

gemakkelijk zijn schoon te maken. Daardoor kan vuil zich niet ophopen en aldus een voedingsbodem
worden voor de groei van micro-organismen. De vloeren moeten tegelijkertijd wel voldoende stroef zijn
om niet uit te glijden;

- Een goed binnenklimaatsysteem;
- Het hanteren van goede hygiënemaatregelen waarmee vooral voedseloverdraagbare ziekten voorkomen

worden;
- Een goede diergezondheidsmonitoring: hiermee worden zieke dieren tijdig gesignaleerd en is het

mogelijk slagvaardig en verantwoord op te treden. Indien er ook maar enig vermoeden is van een
zoönose wordt er contact opgenomen met de dierenarts en/of de GD en wordt er in overleg actie
ondernomen. Het bedrijf heeft ook belang bij goede zoönosenmonitoring.

- De droogstaande koeien worden gescheiden van de melkgevende koeien gehuisvest.
- Het jongvee wordt gescheiden gehuisvest van de melkgevende koeien.

Regeling Identificatie & Registratie (I&R)
Ingevolge de Regeling Identificatie & Registratie is een ondernemer verplicht om de dieren te identificeren en te
registreren.
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Bij een besmettelijke dierziekte of bij gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en hun plaats van herkomst
dan snel te traceren. De geregistreerde gegevens worden ook gebruikt voor de controle van subsidieaanvragen
en de controle op het naleven van de mestwetgeving.

Ongediertebestrijding
Ongedierte als ratten en muizen kunnen diverse infectieziekten verspreiden tussen de verschillende diergroepen
die op het bedrijf aanwezig zijn. Ongediertebestrijding vindt op het bedrijf plaats.

Mest
Mest is een dierlijk bijproduct en valt onder categorie 2 materiaal. Via mest kunnen dierziekten worden verspreid.
Daarom is met name het transport van mest aan regels gebonden. De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 en
uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011 vormen de Europese basis voor dierlijke bijproducten. De
uitvoeringsverordening maakt onderscheid tussen verwerkte mest en niet-verwerkte mest. De belangrijkste eisen
hiervoor zijn opgenomen in bijlage XI van Verordening (EU) nr. 142/2011.

Niet-verwerkte mest mag alleen vervoerd en gebruikt worden voor:
- uitrijden op het land: hieraan zijn specifieke regels verbonden. Mest uitrijden op eigen grond rond de inrichting
vind plaats in de dagperiode (niet in weekend) en er wordt rekening gehouden met de windrichting om overlast
te beperken. De mest wordt emissiearm aangewend.
- gebruik in een erkend technisch bedrijf, biogas- of composteerinstallatie.

Voor het vervoer van mest binnen Nederland gelden de voorwaarden van de Meststoffenwet. Zo moet het
transport vergezeld zijn van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM).

Conclusie
Verdere belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Er is geen m.e.r. (-beoordeling) noodzakelijk.
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Grondstoffen en producten

Drukhouders
Nummer op
tekening

Aantal Flessen/tanks
Totale waterinhoud
(liter of m)

CO2 5 1 gasfles 30 liter

Milieugevaarlijke stoffen

Soort Soort opslag
Bovengronds/
ondergronds

Hoeveelheid/
max. opslag

opmerking

brandstof: Diesel

Smeerolie
Benzine
Hydraulische olie
Afgewerkte olie

Bovengronds

Bovengronds
Bovengronds
Bovengronds
Bovengronds

2600 liter

200 liter
25 liter
60 liter
200 liter

KIWA certificaat aanwezig.
Dubbelwandige dieseltank.
Deze is uitgevoerd met
elektrische pomp
In lekbak, nr. 10 op tek.
In lekbak, nr. 8 op tek.
In lekbak, nr. 9 op tek.
In lekbak, nr. 12 op tek.

Reinigingsmiddelen
(zuur)

Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

40 kg. Nr. 14 op tek.
Voorraad: 20 kg
naast tanklokaal: 20 kg

Ontsmettingsmiddelen Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

10 kg. Nr. 16 op tek.

Bestrijdingsmiddelen Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

75 kg./liter In afsluitbare kast, nr. 17
op tek.

Smeervet Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

20 kg. In lekbak, nr. 11 op tek.

Diergeneesmiddelen Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

5 kg./liter Nr. 18 op tek.

Zout Gebruik van erkende producten in
orig. verpakking

500 kg. Zakgoed, nr. 45 op tek.

Overige stoffen/producten

Soort product Max. opslag Wijze van opslag en plaats

Vaste kunstmeststoffen 26 ton Silo’s S7 en S8 op tek.

Zaagsel Ca. 10 m3 Nr. 36 op tek.

Hooi, stro Ca. 10 ton Nr. 39 op tek.

Mengvoeder 65 ton Silo’s S1 t/m S6 op tek.

afstand tot dichtst-
bijzijnde woning

bierbostel, kuilvoergras
en snijmaïs.

variabel Ca 28 m sleufsilo’s. Daarnaast nog 2
kuilplaaten voor opslag van
kuilvoergras

Kuilvoergras Ca. 10 ton Ca. 90 m Nr. 40 op tek.
Balen gewikkeld in plastic.

Drijfmest Ca. 9.000 m3 Ca. 52 m De drijfmestkelders zijn voorzien van
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vloeistofkerende vloeren.

vaste mest Ca. 300 ton Ca. 50 m Vaste mestopslag met voorzieningen
voor de afvoer van de gier naar de
drijfmestkelder.

Koeling

Soort koeling
Type

koelmedium
Hoeveelheid

koelmedium (kg.)
opmerking

Koelaggregaat R404a 10 Nr. 24 op tek.
Logboek is binnen de inrichting
aanwezig.
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Overzicht bodembeschermende maatregelen

Op het bedrijf zijn diverse maatregelen of voorzieningen getroffen om bodembedreigende activiteiten te
voorkomen. In de volgende tabel zijn de maatregelen opgesomd:

Bodembedreigende stof of activiteit Bestaande maatregelen of voorzieningen

Drijfmestkelders, hygiënesluis, werkplaats,
machineberging, opslagloods, spoelplaats
vloeren in de rundveestallen, vloeren
onder de voersilo’s.

Vloeistofwerende vloer

Sleufsilo’s/voerplaten Vloeistofkerende vloer.

Vaste mestopslag Vloeistofkerende vloer met voorzieningen voor het afvoer van
de gier naar de drijfmestput.

Opslag vloeibare middelen en olie-opslag In lekbak.
Opslag volgens voorschriften
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Water

Waterverbruik
beoogd

Grondwater
(gebruik o.a.: drinkwater dieren, schoonmaakwater stallen)

Ca. 14.000
(schatting)

m3/jaar

Leidingwater
(gebruik o.a.: woonhuis, gebruik hygiënsluis/kantine, spoelwater melktank en –
leidingen)

Ca. 100
(schatting)

m3/jaar

Bekeken wordt nog of in de toekomst gedeeltelijk wordt overgeschakeld naar grondwater.

Overzicht afvalwaterstromen
Afvalwaterstroom Oppvl.

water
m3/jr

Openbaar
riool
m3/jr

Mest-
kelder
m3/jr

Bodem
m3/jr

Anders
nl.

m3/jr

Totaal
m3/jr

Meting
en/of

bemonst.

Bedrijfsafvalwater van
huishoudelijke aard

25 25 schatting

Afvalwater melktank en -
leidingen

50
(m.u.v. 1e

spoeling)

50 schatting

Schrobwater melkput,
rundveestallen en uitloopruimten

400 400 schatting

Hemelwater van daken en
verhardingen

11.500 11.500 schatting

TOTAAL 11.500 75 400 11.975

Analyse bemonstering afvalwater
Het afvalwater wordt niet bemonsterd.
Het afvalwater dat op de drukriolering geloosd wordt is uitsluitend afvalwater vanuit de woning (privé),
hygiënesluis, spoelwater van de melktank en –leidingen. Het overige afvalwater wordt opgevangen in de
aanwezige drijfmestputten en met de mest naar eigen landbouwgrond dan wel naar landbouwgrond van derden
afgevoerd.

Hergebruik afvalwater
Hergebruik van afvalwater is niet mogelijk.
Het bedrijfsafvalwater dat vrijkomt is voornamelijk het schoonmaakwater van de melktank, -leidingen en – put.
Getracht wordt om zo min mogelijk water (excl. het drinkwater voor de dieren) te verbruiken, zodat zo weinig
mogelijk afvalwater vrijkomt.
Veel afvalwater heeft negatieve financiële gevolgen voor het bedrijf, omdat deze met de mest moet worden
afgevoerd naar derden.

Waterbesparende maatregelen
Gezien het type bedrijf kan er slechts in beperkte mate sprake zijn van waterbesparende maatregelen, het
meeste water wordt verbruikt als drinkwater voor dieren het is ongewenst en zelfs bij wetgeving verboden om
deze te beperken.
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Geluid

De aard, omvang en ferquentie van de transportactiviteiten
Type voertuig /
transport

gemiddeld aantal
voertuigen per periode
(jaar, maand, week)

Maximum aantal bewegingen per dag
(1 voertuigen = 2 bewegingen)

dagperiode
07.00 - 19.00 u

avondperiode
19.00 - 23.00 u

nachtperiode
23.00 - 07.00 u

Veetransport Aanvoer: 3 x/jaar

Afvoer kalveren/jongvee:
1x /week (bestelwagen)
Afvoer koeien: 1x/2 weken
(landbouwtrekker)

2
2

Vrachtwagens overig
aanvoer mengvoer
aanvoer kunstmest
aanvoer olie
aanvoer stro
aanvoer zaagsel
afvoer melk

aanvoer bierbostel
overige transporten

1x/3 weken
4x/jaar
8x/jaar
1x/maand
2x/jaar
1x/3 dagen

1x/maand
1x/week

2
2
2
2
2
2

2
2

2

Landbouwtrekker of
vrachtwagen
Afvoer mest

Meerdere vrachten per dag
tijdens het seizoen dat mest
uitgereden mag worden
(het aantal vrachten per
keer is o.a. afhankelijk van
de perceelsgrootte)

Var.

Geluidrelevante werkzaamheden en geluidbronnen
frequentie per periode
(jaar, maand, week, dag)

duur in uren dag-, avond-, of nachtperiode

Tractoren, loader en
minishovel

6 stuks totaal per dag 2 uur Dagperiode (sporadisch in de
avondperiode)
In het voorjaar in de dag- en
avondperiode

laden en lossen vee Laden kalveren/jongvee:
2x/week
Laden melkkoeien: 2x/week
Lossen vee: 1x/week

15 min.

15 min.
15 min.

Dagperiode

Dagperiode of nachtperiode
dagperiode
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laden en lossen overig
- lossen kunstmest
- lossen olie
- lossen stro/hooi
- lossen zaagsel
- laden melk

- lossen bierbostel
- overige transporten

4x/jaar
8x/jaar
1x/maand
2x/jaar
1x/3 dagen

1x/maand
1x/week

30 min.
15 min.
1 uur
30 min.
30 min.

15 min.
10 min.

Dagperiode
Dagperiode
Dagperiode
Dagperiode
Dagperiode (afhankelijk van de
afnemer)
Dagperiode
dagperiode

vullen silo’s 1x/3 weken 1 uur dagperiode

pompen mest afvoer naar eigen land en
naar deren. Meerdere
vrachten per dag tijdens het
seizoen dat mest uitgereden
mag worden.

5 min/vracht Dagperiode

inkuilen Gras: 6x/jaar 8 uur/keer Afhankelijk van
weersomstandigheden en
loonwerker

Om de eventuele geluidshinder naar derden zoveel mogelijk te beperken wordt er in de bedrijfsvoering rekening
mee gehouden dat de transportbewegingen zoveel mogelijk in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur zullen
plaatsvinden.

Binnen de inrichting zijn geen van de onderstaande trilling producerende objecten aanwezig: stansmachine,
metaaldrukpers, breekinstallatie voor zware bouwstoffen of zware voertuigen op het terrein van de inrichting en
een burgerwoning op minder dan 10 meter afstand van het terrein van de rijroute van het voertuig.
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Overzicht afvalstromen

Gevaarlijke afvalstoffen
soort afvalstof Nr. op

tekening
Afvoer-

frequentie
Hoeveel
heid per

jaar

wijze van
opslag

maximaal in
voorraad

inzamelaar

Afgewerkte olie 12 1x/jaar 200 liter
drum in
lekbak

200 liter
Erkend

inzamelaar

Oliehoudende
afvalstoffen

13
1 keer per

jaar
25 kg. Ton 25 kg.

Erkend
inzamelaar

Niet gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen Afvoer-

frequentie
Hoeveelheid
per jaar (kg,
ton of stuks)

Wijze van
opslag

Maximale
opslag

Inzamelaar/
verwerker

Papier
1 keer per

maand
50 kg Dozen 10 kg. Erkend bedrijf

Oud ijzer 2 keer per jaar 250 kg. 500 kg.
Oud

ijzerhandelaar

Kadavers Op afroep variabel
Kadaveropslag/-
aanbiedplaats

destructor

Landbouwplastic 1x/jaar 1.500 kg. 1.500 kg.
Erkend bedrijf/

standsorganisatie
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Energieverbruik

Gebouwen/processen

jaar na real.

elektriciteit schatting ca. 170.000 kWh (excl. verbruik privé)

aardgas schatting ca. 0 m3 (excl. verbruik privé)

Elektriciteit
De apparatuur waarvoor elektriciteit benodigd is, zijn de navolgende;
verlichting, motoren t.b.v. de melkinstallatie, hogedrukreiniger, elektrische gereedschappen etc. (zie renvooi
tekening)

De zwaardere machines zullen indien nodig voorzien worden van frequentieregelaars ter beperking van het
gebruik van energie.

Aardgas
Aardgas wordt uitsluitend privé gebruikt.

Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie
Maatregelen die reeds genomen zijn o.a.

- energiezuinige verlichting
- frequentieregeling vacuümpomp
- voorkoeler
- warmteterugwinning
- warmtewisselaar

Door toepassing van de laatste stand der techniek, zal getracht worden om zoveel mogelijk op energie te
besparen.
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Geuremissieonderzoek/overzicht emissies naar de lucht

Vergunde situatie

Melding Activiteitenbesluit van …. 2014

Aangevraagde situatie

Afstanden/geur
Geen geuremissiefactoren.
Binnen de inrichting worden dieren gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriele regeling een
geuremissiefactor voor is vastgesteld. Op grond van artikel 4, lid 1 van de Wgv geldt voor veehouderijen waar
dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriele regeling een geuremissiefactor is
vastgesteld een minimale afstand tussen het geurgevoelige object en het emissiepunt van het dierenverblijf van:

 100 meter voor een object binnen de bebouwde kom,
 50 meter voor een object buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
(Achthovenerweg 41)

Vereiste afstand 100 meter 50 meter

Werkelijke afstand Ca 1300 meter tot rand BK 53 meter

Voor de locatie wordt voldaan aan de vereiste afstanden van 50 en 100 meter.

Geuremissiefactoren
Binnen de inrichting zijn dieren (schapen) aanwezig waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld.
De geurberekening is uitgevoerd op de 2 dichtstbijzijnde woningen.
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Naam van de berekening: beoogd
Gemaakt op: 6-09-2016 13:33:11
Rekentijd: 0:00:02
Naam van het bedrijf: Roest, Achthovenerweg 41a/b, Leiderdorp

Berekende ruwheid: 0,26 m
Meteo station: Schiphol

Brongegevens:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 stal 2, schapen 97 946 461 419 1,5 1,5 0,50 0,40 1 248

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting

2 Achthovenerweg 41 97 910 461 497 8,0 1,5

3 Achthovenerweg 43 98 050 461 327 8,0 0,6

Vaste afstanden
Op grond van artikel 5 van de Wgv geldt een minimale afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van
het dierenverblijf van:

 50 meter voor een object binnen de bebouwde kom,
 25 meter voor een object buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
(Achthovenerweg 41)

Vereiste afstand 50 meter 25 meter

Werkelijke afstand Ca 1300 meter tot rand BK 53 meter

Bij de dichtstbijzijnde locaties binnen en buiten de bebouwde kom wordt voldaan aan de benodigde afstand.
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Berekening emissie van fijn stof
De eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer
goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2
handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. Deze wet is op 15 november
2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Voor de beoogde opzet is een onderzoek luchtkwaliteit volgens ISL3a uitgevoerd. Bij dit onderzoek is gekozen
direct te toetsen aan normen en grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit. De stap om na te gaan of er sprake is
van een “niet in betekenisvolle mate” (afgekort NIBM) is beperkt uitgevoerd door de nieuwe situatie te
vergelijken met de achtergrondwaarde. Dit onderzoek richt zich primair op de aangevraagde situatie. De
berekeningen zijn verricht met ISL3a, versie 2016-1 voor het fijn stof.

In de Wet zijn normen vastgelegd voor de concentraties van diverse stoffen in de lucht, met doel het beschermen
van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor veehouderijen zijn de
grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties voor stikstofoxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof: PM

10) van belang. Daarnaast is voor deze stoffen een maximaal toegestaan aantal overschrijdingsuren respectievelijk
overschrijdingsdagen opgenomen dat de (24)-uurgemiddelde concentratie overschreden mag worden.

De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden:

Stikstofdioxide
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2):
- 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie;
- 200 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden.
Voor stikstofdioxide gelden de volgende plandrempels tot 2010:
- 44 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie in 2008;
- 42 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie in 2009;
- 220 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden in 2008;
- 210 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden in 2009.

De totale emissie van stikstofdioxide is dusdanig gering dat dit niet kan leiden tot overschrijding van de Wet
luchtkwaliteit.

Zwaveldioxide
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarde voor zwaveldioxide (SO2):
- 350 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 24 keer per jaar mag worden overschreden;
- 125 µg/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 3 keer per jaar mag worden overschreden.

De totale emissie van zwaveldioxide is dusdanig gering dat dit niet kan leiden tot overschrijding van de Wet
luchtkwaliteit.

Koolmonoxide
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarde voor koolmonoxide (CO):
- 10.000 µg/m3 als 8-uurgemiddelde concentratie.

De totale emissie van koolmonoxide is dusdanig gering dat dit niet kan leiden tot overschrijding van de Wet
luchtkwaliteit.

Zwevende deeltjes (PM10)
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarde voor zwevende deeltjes (PM10):
- 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 35 keer per jaar mag worden overschreden.

Concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de
mens, worden bij het beoordelen van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (PM10) buiten beschouwing
gelaten. Per locatie in Nederland wordt de achtergrondconcentratie gecorrigeerd.
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In onderstaande tabel is de belasting van fijnstof op de omliggende woningen c.q. verblijfsobjecten weergegeven.

Tabel: fijnstofemissie nabij de woningen volgens ISL3a.

Uit de ISL3a berekening volgt dat nabij de woningen:
o de hoogste concentraties fijn stof op een woning bedraagt 20,38 µg/m3. Na zeetzoutcorrectie van

3 µg/m3 bedraagt de hoogste fijnstofconcentratie 17,38 µg/m3. Toegestaan is een
fijnstofconcentratie van 40 µg/m3;

o het hoogste aantal overschrijdingsdagen 8,3 dagen bedraagt. Na een jaargemiddeldecorrectie
van 4 dagen bedraagt het hoogste aantal overschrijdingsdagen slechts 4,3 dagen. De Wet
luchtkwaliteit staat tot 35 overschrijdingsdagen toe.

In onderstaand tabel zijn de hoogste 10 fijnstofconcentraties weergegeven volgens de ISL3a raster berekening.
Hierbij is rekening gehouden met de rasterpunten waar de inrichting invloed op heeft.
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Tabel: fijnstofemissie op de rasterpunten volgens ISL3a.

Uit de ISL3a berekening op de rasterpunten blijkt:
o de hoogste concentraties fijn stof bedraagt 20,34 µg/m3. Na zeetzoutcorrectie van 3 µg/m3

bedraagt de hoogste fijnstofconcentratie 17,34 µg/m3. Toegestaan is een fijnstofconcentratie van
40 µg/m3;

o het hoogste aantal overschrijdingsdagen 8,28 dagen bedraagt. Na een jaargemiddeldecorrectie
van 4 dagen bedraagt het hoogste aantal overschrijdingsdagen 4,28 dagen. De Wet luchtkwaliteit
staat tot 35 overschrijdingsdagen toe.

Aan alle vastgestelde normen wordt voldaan.
De volledige rapportage fijn stof is in bijlage 3 bijgevoegd.

Zwevende deeltjes (PM2.5)
Het Besluit nibm is niet van toepassing op fijn stof (PM2,5). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat indien aan de
grenswaarde voor PM10 wordt voldaan, het waarschijnlijk is dat ook aan de grenswaarde voor fijn stof (PM2,5)
wordt voldaan. De grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) bedraagt 25 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. De
achtergrondconcentratie fijn stof (PM2,5) bedraagt volgens het RIVM (2015) tussen 10 en 12 µg/m3, zie
onderstaand figuur. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, kan worden geacht dat het voldoende
aannemelijk is dat met de aangevraagde veranderingen, de grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) niet wordt
overschreden.

Figuur achtergrondconcentratie fijn stof (PM2,5) (Bron: www.geodata.rivm.nl/gcn/)

Achthovenerweg
41 a/b, Leiderdorp
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Bijlage 1
Beschrijving BWL 2010.34.v5
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Bijlage 2
Beschrijving BWL 2015.08.01
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Bijlage 3
Berekeningen ISL3a



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 27



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 28



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 29



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 30



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 31



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 32



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 33



Aanvullende gegevens WABO onderdeel milieu 34



  

 

                               

 
                                           
 
 

Onderzoek geluid 
 
 

 

 

 

 

Opdrachtgever: 
A. J. Roest 
Achterhovenerweg 41a & 41b 
2351 AX  Leiderdorp 
 

Betreft de inrichting: 

Rundveehouderij De Valk 
Achterhovenerweg 41a & 41b 
2351 AX  Leiderdorp 
 
 

Uitvoering: 
Van Gerwen Advies Groep v.o.f 
R. Somers 

Postbus 22 
5400 AA Zeeland 
Tel: 0486-450160 
Fax: 0486-450238 
rob@vangerwenadvies.nl 
 

Datum : 
2 december 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Onderzoek geluid  2 december 2016   
 
Achterhovenerweg 41a & 41b  pagina 1 
2351 AX  Leiderdorp 

    
   
 

 

 
 
 

Inhoudsopgave 

INHOUDSOPGAVE ....................................................................................................................................... 1 

1. INLEIDING ............................................................................................................................................. 2 

2. NORMERING ......................................................................................................................................... 3 

3. MODELLERING ..................................................................................................................................... 4 

4. BRONBESCHRIJVING........................................................................................................................... 5 

4.1  RELEVANTE ACTIVITEITEN ................................................................................................................... 5 
4.2 BEDRIJFSDUUR EN MODELLERING ........................................................................................................ 5 
4.3 DEFINITIE BEDRIJFSSITUATIES ............................................................................................................. 7 
4.4 AFLEIDING BRONSTERKTE ................................................................................................................... 8 

5. REKENRESULTATEN ........................................................................................................................... 9 

5.1.  LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU LAR,LT ............................................................................... 9 
5.2.  MAXIMAAL GELUIDNIVEAU LAMAX ........................................................................................................... 9 
5.3.  INDIRECTE HINDER ............................................................................................................................. 9 

6. CONCLUSIE EN ADVIES ..................................................................................................................... 10 

 
 

Bijlagen: 

bijlage 1:  situatietekening 

bijlage 2: luchtfoto 

bijlage 3: figuren rekenmodel 

bijlage 4: invoergegevens en rekenresultaten model LAr,LT 

bijlage 5: invoergegevens en rekenresultaten model LAmax 

bijlage 6:  invoergegevens en rekenresultaten model indirecte hinder  

 
  



  

Onderzoek geluid  2 december 2016   
 
Achterhovenerweg 41a & 41b  pagina 2 
2351 AX  Leiderdorp 

    
   
 

 

1. Inleiding 
 
 
 

In opdracht van de heer A.J. Roest is door Adviesbureau van Gerwen VOF een geluidonderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de rundveehouderij aan de Achterhovenerweg 41a en 41b in Leiderdorp (gemeente 
Leiderdorp). De ligging van het bedrijf is weergegeven op de kadastrale kaart en de luchtfoto in bijlagen 1 
en 2. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een milieuvergunning in verband met een uitbreiding van 
de bedrijfsvoering. De gemeente verlangt als bevoegd gezag een geluidonderzoek als onderdeel van de 
aanvraag. In dit geluidonderzoek wordt de geluidbelasting als gevolg van de inrichting inzichtelijk gemaakt.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de uitgangspunten van de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999. Het onderhavige rapport geeft de uitgangspunten en de resultaten weer van het 
uitgevoerde geluidonderzoek. 
 
De milieutekening van het bedrijf (tek.nr.: WM.1 d.d. 14-09-2016) en het formulier WABO Aanvullende 
gegevens hebben als basis voor dit onderzoek gediend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
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2. Normering 
 

De geluidnormering voor de onderhavige inrichting is gebaseerd op de Handreiking Industrielawaai en 
Vergunningverlening. De door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) veroorzaakte 
geluidbelasting dient te worden beoordeeld op de volgende aspecten:  
 
1.  het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT; 

De Handreiking noemt voor een landelijke omgeving een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Een 
afweging tot hogere waarden is onder voorwaarden mogelijk.  

 
2. het maximaal geluidniveau LAmax; 

De Handreiking noemt voor alle inrichtingen dezelfde waarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. Een 
afweging tot 5 dB(A) hogere waarden is volgens de Handreiking alleen mogelijk voor de dagperiode en 
de nachtperiode.  

 
3.   de geluidbelasting als gevolg van indirecte hinder.  

De Handreiking verwijst voor dit aspect naar de zogenaamde 'Schrikkelcirculaire' van 29 februari 1996. 
Volgens deze circulaire geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Overschrijding 
van deze waarde is mogelijk tot maximaal 65 dB(A) onder voorwaarde. Voorwaarde is hiervoor dat van 
alle woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, inzichtelijk kan worden gemaakt 
dat het binnenniveau in de woning de waarde van 35 dB(A) niet overschrijdt.  

 
Voor wat betreft de incidentele bedrijfssituatie (IBS) dient het bevoegd gezag per situatie te bepalen of 
sprake is van hinder, waarbij rekening moet worden gehouden dat deze bedrijfssituatie niet meer dan 
12 dagen voorkomt.  
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3. Modellering 
 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een verspreidingsmodel. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’ van 
het ministerie van VROM. De berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket Geomilieu.  
 
Alle geluidniveaus zijn berekend ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen van derden.  
 
Invoergegevens voor het verspreidingsmodel bestaan uit brongegevens (puntbronnen en mobiele bronnen), 
objecten (gebouwen, schermen, bodemgebieden) en immissiepunten.  
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4. Bronbeschrijving 
 

4.1  Relevante activiteiten 

 

In dit onderzoek worden de navolgende activiteiten beschouwd als akoestisch relevant:  
A. Bewegingen personenwagens; 
B. Bewegingen middelzware vrachtwagens; 
C. Tractoren, loader en minishovel; 
D. Laden en lossen vee (Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie); 
E. Aanvoer kunstmest, olie, stro of zaagsel;  
F. Aanvoer bijproducten/CCM; 
G. Aanvoer nat ruwvoer; 
H. Laden voermengwagen; 
I. Afvoer melk;  
J. Aanvoer voer/vullen silo’s; 
K. Afvoer mest; 
L. Legen bedrijfsafvalcontainer;  
M. Kadavers ophalen; 
N. Voervijzels; 
O. Melkkoeling; 
P. Overige transporten; 
Q. Inkuilen (Incidentele bedrijfssituatie). 

 

4.2 Bedrijfsduur en modellering 

 
A. Bewegingen personenwagens  
Gedurende het gehele etmaal komen en gaan personenwagens op het terrein van de inrichting. Eén 
personenwagen veroorzaakt 2 bewegingen.  
 
In het model is gerekend met 6/4/2 bewegingen van de personenwagens in de dag-, avond- en 
nachtperiode. (MB A01) 
 
B. Bewegingen middelzware vrachtwagens  
Gedurende de dagperiode kunnen bestelbussen op het terrein van de inrichting komen en gaan. Eén 
bestelbus veroorzaakt 2 bewegingen. 
 
In het model is uitgegaan van 4/0/0 bewegingen met de busjes. (MB B01) 
 
C. Tractoren, loader en minishovel 
Gedurende maximaal 1 uur in de dagperiode, 6 minuten in de avondperiode en 3 minuten in de nachtperiode 
rijdt één van de tractoren, de loader of de minshovel buiten de stallen. Omdat de tractoren het hoogste 
bronvermogen hebben, is in in rekenmodel aangenomen dat deze tijd geheel wordt ingevuld door een 
tractor. (PB C01- PB C10) 
 
D. Laden en lossen vee (Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie) 

Ten behoeve van de aan- en afvoer van vee komt iedere twee weken 1 vrachtwagen of tractor in de 
dagperiode, of 1 vrachtwagen of tractor in de avondperiode of 1 vrachtwagen of tractor in de nachtperiode 
op het terrein van de inrichting. Vanwege de beperkte frequentie van deze activiteit, de hogere 
geluidproductie dan op andere dagen en de noodzaak om deze activiteit uit te kunnen voeren , wordt deze 
beschouwd als onderdeel van de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.  
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Het laden dan wel lossen van één vracht duurt 15 minuten. Het laden van dieren en lossen van dieren vinden 
niet op dezelfde dag plaats. (PB D01) 
 
De vrachtwagen rijdt met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB D01) 
 
E. Aanvoer kunstmest, olie, stro of zaagsel 
Overdag kan een vrachtwagen de inrichting bezoeken in verband met het leveren van kunstmest, olie, stro of 
zaagsel. Aangezien bij het overpompen van olie het meer geluid wordt geproduceerd dan bij het lossen van 
één van de andere drie materialen met een kooiaap, is in het rekenmodel uitgegaan van het lossen van olie. 
Het lossen van de brandstof neemt 20 minuten in beslag. (PB E01)  
 
In de dagperiode zal maximaal 1 vrachtwagen komen om de goederen te lossen. De vrachtwagen rijdt met 
een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB E01) 
 
F. Aanvoer bijproducten / CCM 

Overdag kan een vrachtwagen de inrichting bezoeken in verband met het leveren van bijproducten. Het 
lossen van de bijproducten gebeurt met behulp van de loader/kooiaap en neemt 10 minuten in beslag. (PB 
F01)  
 
In de dagperiode zal maximaal 1 vrachtwagen komen om de producten te lossen. De vrachtwagen rijdt met 
een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB F01) 
 
G. Aanvoer nat ruwvoer 
In de dagperiode zal maximaal 1 vrachtwagen het bedrijf bezoeken om nat ruwvoer te lossen. De 
geluidproductie als gevolg van het lossen van de vrachtwagen is beschreven onder C.  
 
In de dagperiode zal maximaal 1 vrachtwagen komen om de goederen te lossen. De vrachtwagens rijden met 
een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB G01) 
 
H. Laden voermengwagen 
De voermengwagen wordt op één van de kuilvoerplaten gedurende 20 minuten geladen door een loader of 
een tractor. Vervolgens wordt de voermengwagen naar de stallen om het voer te lossen. Op een dag wordt 
de voermengwagen maximaal 3 maal gevuld.  
 
De bewegingen van de loader of de tractor zijn al meegenomen onder activiteit C. Verder wordt aangenomen 
dat de geluidproductie van de voermengwagen in de stal verwaarloosbaar is ten opzichte van de 
geluidproductie op de kuilvoerplaat. (PB H01-PB H03) 
 
I. Afvoer melk 
De afvoer van melk kan plaatsvinden in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Het pompen van de melk 
naar de tankwagen gebeurt met een elektrische pomp en neemt 30 minuten in beslag. (PB I01)  
 
In de dag, avond of nachtperiode zal maximaal 1 vrachtwagen komen om de melk op te halen. De 
vrachtwagen rijdt met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB I01) 
 
J. Aanvoer voer/vullen silo’s 
Eén maal per drie weken zal in de dagperiode 1 vrachtwagen het bedrijf bezoeken om brokvoer te lossen. De 
silo’s staan verspreid opgesteld bij de stallen 2, 3 en 5. Bij aankomst rijdt de vrachtwagen naar ieder van de 
drie lospunten en wordt gedurende maximaal 3*20=60 minuten vracht gelost. (PB J01-PB J02) 
 
De vrachtwagen rijdt met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB J01) 
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K. Afvoer mest 

Overdag rijden tractoren met tankwagen om mest af te voeren. Het pompen van de mest in één tankwagen 
duurt 20 minuten. In het model is uitgegaan van de afvoer van 6 tractoren met tankwagens. (PB K01-PB 
K06) 
 
De tractoren rijden met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB K01) 
 
L. Legen bedrijfsafvalcontainer  

In de dagperiode komt één vrachtwagen op het terrein van de inrichting voor het legen van een 
afvalcontainer (26 keer per jaar). Uitgegaan is van het legen van een container met veel metaal, puin of glas 
omdat deze de hoogste piekgeluidniveaus opleveren. Voor het liften van de container is een bedrijfstijd van 
1 minuut aangehouden. Voor het terugzetten van de container is eveneens 1 minuut aangehouden. (PB M01) 
 
In de dagperiode zal maximaal 1 vrachtwagen komen. De vrachtwagen rijdt met een gemiddelde snelheid 
van 15 km/uur op het terrein van de inrichting. (MB L01) 
 
M. Kadavers ophalen 
In de dagperiode kan 1 vrachtwagen het bedrijf bezoeken om kadavers op te halen. De vrachtwagen komt 
niet op het terrein van de inrichting maar blijft op de openbare weg. Direct naast de inrit is een 
gemotoriseerde kadaverkoeling aanwezig. De kadavers worden in kadavertonnen aangeboden. 
 
Rekening is gehouden met de geluidproductie van het laden van de kadavers gedurende 2 minuten. (PB M01) 
 
Omdat de vrachtwagens niet op het terrein van de inrichting komen, is de geluidbelasting als gevolg van de 
vrachtwagen niet meegenomen voor de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maar wel 
voor de berekening van de indirecte hinder.  
 
N. Voervijzels 

Twee silo’s bij stal 2 zijn uitgerust met een voervijzel ten behoeve van het transport van het bulkvoer van de 
silo’s naar de stallen. In de berekening is voor iedere vijzel uitgegaan van 1 uur bedrijfstijd in de dagperiode 
en 15 minuten in de avondperiode. (PB N01 – PB N02) 
 
O. Melkkoeling 
Binnen de inrichting is een melktank met koeling aanwezig. De koelmotor van de melktank is gedurende het 
hele etmaal 25% van de tijd in bedrijf. (PB O01) 
 
P. Overige transporten 
Zekerheidshalve is in het model rekening gehouden met een bezoek aan de inrichting van een extra 
vrachtwagen in de dagperiode. MB P01 
 
Q. Inkuilen van voer (Incidentele bedrijfssituatie) 
Vijf keer per jaar wordt in een periode van 2 dagen ongeveer 1000 m3 ruwvoer ingekuild. Dit zijn circa 40 
tractoren (uitgegaan is van 27 tractoren in de dagperiode en 13 tractoren in de avondperiode) welke met 
kiepers ruwvoer aanvoeren. (MB Q01)  
 
Tijdens het inkuilen rijdt een loader of shovel over de kuil om het product vast te rijden. Er vanuit gaande dat 
per uur 3 of 4 kiepers komen wordt in het totaal circa 10 uur ingekuild. De loader of shovel rijdt maximaal 12 
uur op de kuilen. In het rekenmodel is uitgegaan van 9 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode. 
(PB Q01-PB Q02) 
 

4.3 Definitie bedrijfssituaties 

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt gevormd door alle in paragraaf 4.2 beschreven activiteiten 
met uitzondering van het laden en lossen van vee (activiteit D.) en het inkuilen van voer (activiteit S.).  
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Het laden en lossen van vee (activiteit D.) wordt beschouwd als een regelmatige afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie (RA-RBS). Het gaat hier om een frequent voorkomende activiteit die inherent 
is aan de bedrijfsvoering en een beperkte hogere geluidbelasting veroorzaakt dan in de representatieve 
bedrijfssituatie. De RA-RBS wordt gevormd door alle in paragraaf 4.2 beschreven activiteiten met 
uitzondering van activiteit S. Inkuilen van voer. De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staat 
toe voor deze bedrijfssituatie hogere geluidniveaus vast te stellen.  
 
De incidentele bedrijfssituatie (IBS) wordt gevormd door alle in paragraaf 4.2 beschreven activiteiten  
 

4.4 Afleiding bronsterkte 

 

Voor de bronsterkte van de geluidbronnen is gebruik gemaakt van kengetallen uit geluidonderzoeken bij 
soortgelijke bedrijven. In het onderhavige rapport is gebruik gemaakt van de volgende rapporten:  

1. ‘Onderzoek naar de geluidemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden’, d.d. maart 
1996 Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg; 

2. www.agrotechniek-bestanden.nl/Fancom/folders/Stalventilatoren_nl.pdf 
3. ‘Akoestisch onderzoek veehouderij Van de Wouw te Kruisland’, H.06.197.02 d.d. 21 juni 2010 De 

Haan; 
4. ‘Akoestisch onderzoek Broeksteen 3 te Wanroij’, 1333a0310 d.d. 21 juni 2011 G&O; 
5. ‘Akoestisch onderzoek tbv Nouws Kruisland BV gelegen aan de Boonhil 25a te Kruisland, 8.4913 

d.d. 31 maart 2011 Geurts; 
6. ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai’, 210-OSp146a-il-v2 d.d. 21 december 2010 M&A; 
7. ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai De Hoof 26 Someren’, 210-SDH26-il-v1 d.d. 8 december 

2010 M&A; 
8. ‘Baggerspecieverwerking Koegorspolder-Akoestisch onderzoek tbv aanvraag vergunning Wm’ 

WAU.UBK-3-01198 Versie 4 (definitief) d.d. 31 oktober 2010 bureau Waterbodems Advies en 
Uitvoering; 

9. ‘Akoestisch onderzoek Heensedijk 16A, De Heen’ 08.247 versie 1 d.d. 7-9-2012 Agrifirm Exlan.  
10. ‘Akoestisch onderzoek Sambeeksedijk 7a, te Sint Anthonis’, 0437AO0111 v2 d.d. 27-1-2012 G&O. 
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5. Rekenresultaten 
 

5.1.  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT  

 
Tabel 5.1.1 toont het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT bij de meest nabijgelegen woningen van 
derden als gevolg van de in hoofdstuk 4 van dit rapport beschreven activiteiten. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de RBS, RA-RBS en de IBS zoals gedefinieerd in paragraaf 4.3 van dit rapport.  
 

LAr,LT [dB(A)] 
RBS/RA-RBS/IBS 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

1. Woning Achterhovenerweg 41 40/41/47 34/39/51 29/35/- 
2. Woning Achterhovenerweg 39 37/37/42 29/30/42 23/25/- 
3. Woning Achterhovenerweg 43 37/37/41 28/33/42 24/30/- 
4. Woning Rijndijk 16 39/39/43 28/29/41 23/25/- 

tabel 5.1.1 Representatieve bedrijfssituatie/Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie/Incidentele bedrijfssituatie 
 

Bijlage 4 toont de invoergegevens en de rekenresultaten van deze berekeningen.  

5.2.  Maximaal geluidniveau LAmax  

 

Tabel 5.2.1 toont het maximaal geluidniveau LAmax bij de meest nabijgelegen woningen van derden als gevolg 
van alle in hoofdstuk 4 van dit rapport beschreven activiteiten.  
 

LAmax [dB(A)] 

RBS/RA-RBS/IBS 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

1. Woning Achterhovenerweg 41 58/58/65 59/59/67 59/59/- 
2. Woning Achterhovenerweg 39 53/53/53 53/53/53 53/53/- 
3. Woning Achterhovenerweg 43 56/56/56 53/53/54 53/53/- 
4. Woning Rijndijk 16 57/57/57 53/53/54 53/53/- 

tabel 5.2.1 Representatieve bedrijfssituatie/Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie/Incidentele bedrijfssituatie 
 

Bijlage 5 toont de invoergegevens en de rekenresultaten van deze berekeningen. 

5.3.  Indirecte hinder 

 
De indirecte hinder wordt veroorzaakt door de voertuigbewegingen die via de Achthovenerweg van of naar 
de inrichting rijden. Aangenomen wordt dat 50% van het verkeer van of naar het noordwesten rijdt en de 
andere 50% van of naar het zuidoosten.  
 
Tabel 5.3.1 toont de geluidbelasting als gevolg van de indirecte hinder bij de meest nabijgelegen woningen 
van derden als gevolg van de incidentele bedrijfssituatie, dus van alle in hoofdstuk 4 in dit rapport 
beschreven activiteiten.  
 

LIndirect [dB(A)] 
RBS/RA-RBS/IBS 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

1. Woning Achterhovenerweg 41 32 33 17 
2. Woning Achterhovenerweg 39 38 40 24 
3. Woning Achterhovenerweg 43 32 35 20 
4. Woning Rijndijk 16 38 41 25 

tabel 5.3.1 Incidentele bedrijfssituatie 
 
 

Bijlage 6 toont de invoergegevens en de rekenresultaten van deze berekeningen. 
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6. Conclusie en advies 
 

Op basis van dit onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 
• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van de aangevraagde activiteiten in de 

representatieve bedrijfssituatie voldoet bij alle woningen in de omgeving aan de toetswaarden zoals 
genoemd in hoofdstuk 2 van dit rapport.  
 
Zowel in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie als in de incidentele 
bedrijfssituatie is sprake van onvermijdelijke activiteiten waarvoor geen reële opties voor reducerende 
maatregelen bestaan. Mede vanwege het beperkt aantal keren dat deze activiteiten zich voordoen, wordt 
gesteld dat de geluidbelasting als gevolg van deze activiteiten geen ontoelaatbare hinder veroorzaakt. De 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening biedt ruimte om deze activiteiten te vergunnen. 
 

• Het maximaal geluidniveau LAmax als gevolg van de aangevraagde activiteiten in zowel de representatieve 
als de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie voldoet bij alle woningen aan de 
waarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Alleen in de incidentele bedrijfssituatie veroorzaken de loaders of shovels bij het inkuilen in de 
avondperiode een overschrijding van 2 dB(A) van de waarde van 65 dB(A). Deze overschrijding vindt 
alleen plaats bij de nabijgelegen woning Achterhovenerweg 41. Gezien de beperkte frequentie van deze 
activiteit wordt dit geluidniveau als aanvaardbaar beschouwd.  
 

• De indirecte hinder voldoet in alle mogelijke bedrijfssituaties aan de voorkeursgrenswaarden uit de 
circulaire Indirecte hinder.  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 
Situatietekening 
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(let op: is niet op schaal) 
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Bijlage 2 
luchtfoto 
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Luchtfoto (verouderde situatie, de 3 stallen rechtsboven worden vervangen door 1 grote stal) 
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Bijlage 3 
Figuren 
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Bijlage 4 
invoergegevens en rekenresultaten model LAr,LT  



Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 40,2 31,0 25,3 40,2 67,3
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,0 34,5 28,7 45,0 68,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 36,6 26,3 20,5 36,6 62,5
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 39,2 28,7 22,9 39,2 63,8
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 36,7 26,5 21,8 36,7 65,5

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 38,9 28,5 23,8 38,9 66,2
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 39,3 27,4 22,5 39,3 66,9
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 40,0 28,0 23,0 40,0 66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2016 8:37:10Geomilieu V2.51



Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 40,2 31,0 25,3 40,2 67,3

PB H01 Laden voermengwagen 1,00 32,3 -- -- 32,3 51,5
PB F01 Loader 1,00 31,7 -- -- 31,7 53,9
PB C06 Tractor 1,00 30,3 25,1 19,1 30,3 54,3
PB K03 Laden mesttankwagen 1,00 28,8 -- -- 28,8 48,0
PB J02 Vullen voersilo's 1,50 28,7 -- -- 28,7 45,9

PB C07 Tractor 1,00 27,7 22,5 16,5 27,7 51,5
PB K04 Laden mesttankwagen 1,00 27,7 -- -- 27,7 47,4
PB C02 Tractor 1,00 27,7 22,5 16,4 27,7 52,4
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest 1,50 27,2 -- -- 27,2 58,7
PB C03 Tractor 1,00 25,9 20,7 14,6 25,9 50,3

PB C01 Tractor 1,00 25,2 19,9 13,9 25,2 49,8
PB C08 Tractor 1,00 24,9 19,7 13,7 24,9 49,0
PB H02 Laden voermengwagen 1,00 24,5 -- -- 24,5 44,9
PB C05 Tractor 1,00 23,1 17,9 11,9 23,1 47,8
PB J01 Vullen voersilo's 1,50 21,1 -- -- 21,1 38,5

PB C04 Tractor 1,00 20,6 15,4 9,3 20,6 45,0
MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer 1,50 20,4 -- -- 20,4 59,4
PB C09 Tractor 1,00 20,3 15,1 9,0 20,3 44,7
MB P01 Vrachtwagen overige 1,50 19,5 -- -- 19,5 58,8
PB H03 Laden voermengwagen 1,00 19,3 -- -- 19,3 39,9

MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer 1,50 18,4 -- -- 18,4 57,8
PB K01 Laden mesttankwagen 1,00 16,5 -- -- 16,5 35,9
PB E01 Aanvoer brandstof 1,00 15,3 -- -- 15,3 34,9
PB C10 Tractor 1,00 15,1 9,9 3,8 15,1 39,9
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm 1,50 14,8 -- -- 14,8 54,4

PB K02 Laden mesttankwagen 1,00 14,0 -- -- 14,0 33,1
MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk 1,50 13,7 18,5 15,5 25,5 53,2
PB M01 Laden kadavers 2,00 13,2 -- -- 13,2 42,7
PB O01 Melkkoeling 1,00 13,0 13,0 13,0 23,0 22,9
PB N01 Voervijzels 2,00 10,0 8,7 -- 13,7 23,9

PB N02 Voervijzels 2,00 9,7 8,4 -- 13,4 23,6
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags 1,50 9,6 -- -- 9,6 50,4
MB B01 Bestelbussen 0,75 8,8 -- -- 8,8 47,5
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer 1,50 7,9 -- -- 7,9 49,1
PB I01 Laden melk 1,00 6,9 11,7 8,7 18,7 26,4

PB K05 Laden mesttankwagen 1,00 3,9 -- -- 3,9 23,7
PB K06 Laden mesttankwagen 1,00 2,5 -- -- 2,5 22,3
MB A01 Personenwagens 0,75 1,2 4,2 -1,8 9,2 37,9
PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer 1,00 0,7 -- -- 0,7 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2016 8:38:47Geomilieu V2.51



Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,0 34,5 28,7 45,0 68,3

PB C06 Tractor 1,00 33,5 28,3 22,2 33,5 54,8
PB C07 Tractor 1,00 33,1 27,8 21,8 33,1 53,9
PB C08 Tractor 1,00 29,9 24,7 18,7 29,9 51,6
PB C02 Tractor 1,00 29,8 24,6 18,5 29,8 53,1
PB C03 Tractor 1,00 29,0 23,8 17,7 29,0 51,5

PB C01 Tractor 1,00 27,1 21,9 15,9 27,1 50,3
PB C05 Tractor 1,00 26,6 21,4 15,3 26,6 49,7
PB C04 Tractor 1,00 26,0 20,8 14,7 26,0 48,4
PB C09 Tractor 1,00 25,8 20,6 14,5 25,8 48,3
MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk 1,50 15,2 20,0 16,9 26,9 53,3

PB O01 Melkkoeling 1,00 14,7 14,7 14,7 24,7 23,0
PB N01 Voervijzels 2,00 15,1 13,9 -- 18,9 27,2
PB N02 Voervijzels 2,00 15,0 13,7 -- 18,7 27,0
PB I01 Laden melk 1,00 8,9 13,7 10,6 20,6 26,8
PB C10 Tractor 1,00 15,0 9,7 3,7 15,0 38,3

MB A01 Personenwagens 0,75 2,4 5,4 -0,6 10,4 37,7
MB B01 Bestelbussen 0,75 7,9 -- -- 7,9 45,3
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags 1,50 9,7 -- -- 9,7 49,3
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm 1,50 16,0 -- -- 16,0 54,1
MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer 1,50 23,1 -- -- 23,1 60,1

MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer 1,50 20,1 -- -- 20,1 57,7
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest 1,50 29,9 -- -- 29,9 59,5
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer 1,50 9,0 -- -- 9,0 49,0
MB P01 Vrachtwagen overige 1,50 22,3 -- -- 22,3 59,7
PB E01 Aanvoer brandstof 1,00 15,5 -- -- 15,5 33,8

PB F01 Loader 1,00 34,6 -- -- 34,6 55,0
PB H01 Laden voermengwagen 1,00 39,3 -- -- 39,3 56,1
PB H02 Laden voermengwagen 1,00 34,0 -- -- 34,0 52,5
PB H03 Laden voermengwagen 1,00 32,0 -- -- 32,0 50,9
PB J01 Vullen voersilo's 1,50 21,4 -- -- 21,4 37,1

PB J02 Vullen voersilo's 1,50 33,5 -- -- 33,5 48,8
PB K01 Laden mesttankwagen 1,00 18,6 -- -- 18,6 36,4
PB K02 Laden mesttankwagen 1,00 22,1 -- -- 22,1 39,0
PB K03 Laden mesttankwagen 1,00 33,0 -- -- 33,0 50,5
PB K04 Laden mesttankwagen 1,00 28,7 -- -- 28,7 47,0

PB K05 Laden mesttankwagen 1,00 8,0 -- -- 8,0 26,6
PB K06 Laden mesttankwagen 1,00 6,2 -- -- 6,2 25,0
PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer 1,00 0,4 -- -- 0,4 28,7
PB M01 Laden kadavers 2,00 12,2 -- -- 12,2 40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,0 34,5 28,7 45,0 68,3

PB C06 Tractor 1,00 33,5 28,3 22,2 33,5 54,8
PB C07 Tractor 1,00 33,1 27,8 21,8 33,1 53,9
PB C08 Tractor 1,00 29,9 24,7 18,7 29,9 51,6
PB C02 Tractor 1,00 29,8 24,6 18,5 29,8 53,1
PB C03 Tractor 1,00 29,0 23,8 17,7 29,0 51,5

MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk 1,50 15,2 20,0 16,9 26,9 53,3
PB C01 Tractor 1,00 27,1 21,9 15,9 27,1 50,3
PB C05 Tractor 1,00 26,6 21,4 15,3 26,6 49,7
PB O01 Melkkoeling 1,00 14,7 14,7 14,7 24,7 23,0
PB C04 Tractor 1,00 26,0 20,8 14,7 26,0 48,4

PB C09 Tractor 1,00 25,8 20,6 14,5 25,8 48,3
PB I01 Laden melk 1,00 8,9 13,7 10,6 20,6 26,8
PB C10 Tractor 1,00 15,0 9,7 3,7 15,0 38,3
MB A01 Personenwagens 0,75 2,4 5,4 -0,6 10,4 37,7
MB B01 Bestelbussen 0,75 7,9 -- -- 7,9 45,3

MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags 1,50 9,7 -- -- 9,7 49,3
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm 1,50 16,0 -- -- 16,0 54,1
MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer 1,50 23,1 -- -- 23,1 60,1
MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer 1,50 20,1 -- -- 20,1 57,7
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest 1,50 29,9 -- -- 29,9 59,5

MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer 1,50 9,0 -- -- 9,0 49,0
MB P01 Vrachtwagen overige 1,50 22,3 -- -- 22,3 59,7
PB E01 Aanvoer brandstof 1,00 15,5 -- -- 15,5 33,8
PB F01 Loader 1,00 34,6 -- -- 34,6 55,0
PB H01 Laden voermengwagen 1,00 39,3 -- -- 39,3 56,1

PB H02 Laden voermengwagen 1,00 34,0 -- -- 34,0 52,5
PB H03 Laden voermengwagen 1,00 32,0 -- -- 32,0 50,9
PB J01 Vullen voersilo's 1,50 21,4 -- -- 21,4 37,1
PB J02 Vullen voersilo's 1,50 33,5 -- -- 33,5 48,8
PB K01 Laden mesttankwagen 1,00 18,6 -- -- 18,6 36,4

PB K02 Laden mesttankwagen 1,00 22,1 -- -- 22,1 39,0
PB K03 Laden mesttankwagen 1,00 33,0 -- -- 33,0 50,5
PB K04 Laden mesttankwagen 1,00 28,7 -- -- 28,7 47,0
PB K05 Laden mesttankwagen 1,00 8,0 -- -- 8,0 26,6
PB K06 Laden mesttankwagen 1,00 6,2 -- -- 6,2 25,0

PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer 1,00 0,4 -- -- 0,4 28,7
PB M01 Laden kadavers 2,00 12,2 -- -- 12,2 40,6
PB N01 Voervijzels 2,00 15,1 13,9 -- 18,9 27,2
PB N02 Voervijzels 2,00 15,0 13,7 -- 18,7 27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RA RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,2 39,0 35,2 45,2 68,6
IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 40,7 36,5 32,9 42,9 67,5
IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 39,1 33,1 29,6 39,6 66,7
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 36,9 30,8 27,2 37,2 66,0
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 39,2 30,0 25,1 39,2 63,9

IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 40,1 29,4 25,1 40,1 66,8
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 39,4 28,9 24,5 39,4 67,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 36,7 27,5 22,5 36,7 62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RA RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,2 39,0 35,2 45,2 68,6

Groep RBS 45,0 34,5 28,7 45,0 68,3
PB D01 Laden van vee 1,00 32,3 37,1 34,1 44,1 51,1
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren 1,50 14,9 19,7 16,7 26,7 53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RA RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 45,2 39,0 35,2 45,2 68,6

PB D01 Laden van vee 1,00 32,3 37,1 34,1 44,1 51,1
Groep RBS 45,0 34,5 28,7 45,0 68,3
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren 1,50 14,9 19,7 16,7 26,7 53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 47,1 46,7 32,9 51,7 69,7
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 51,7 51,0 35,2 56,0 70,6
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 41,6 40,3 22,5 45,3 63,9
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 43,6 42,0 25,1 47,0 65,1
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 40,8 39,6 27,2 44,6 67,1

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 43,1 42,0 29,6 47,0 67,9
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 42,9 41,0 24,5 46,0 68,3
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 43,4 41,3 25,1 46,3 67,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_A - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 47,1 46,7 32,9 51,7 69,7

PB Q01 Loader/shovel 1,00 44,9 44,9 -- 49,9 51,6
Groep RA RBS 40,7 36,5 32,9 42,9 67,5
MB Q01 Tractor ivm inkuilen 1,00 36,3 37,6 -- 42,6 64,1
PB Q02 Loader/shovel 1,00 34,9 34,9 -- 39,9 42,9
MB Q02 Tractor ivm inkuilen 1,00 32,5 34,3 -- 39,3 59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 51,7 51,0 35,2 56,0 70,6

PB Q01 Loader/shovel 1,00 49,4 49,4 -- 54,4 53,6
PB Q02 Loader/shovel 1,00 42,2 42,2 -- 47,2 48,4
MB Q01 Tractor ivm inkuilen 1,00 39,0 40,3 -- 45,3 64,6
Groep RA RBS 45,2 39,0 35,2 45,2 68,6
MB Q02 Tractor ivm inkuilen 1,00 35,1 36,8 -- 41,8 60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst.

MB A01 Personenwagens      0,75      0,00 Relatief     6     4     2  32,63  29,62  35,64  20  25,00
MB B01 Bestelbussen      0,75      0,00 Relatief     4 -- --  34,69 -- --  20  25,00
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren      1,50      0,00 Relatief     2     2     2  36,23  31,46  34,47  15  25,00
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  36,85 -- --  15  25,00
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,90 -- --  15  25,00

MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,68 -- --  15  25,00
MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk      1,50      0,00 Relatief     2     2     2  35,68  30,90  33,91  15  25,00
MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,85 -- --  15  25,00
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest      1,50      0,00 Relatief    12 -- --  28,01 -- --  15  25,00
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  37,21 -- --  15  25,00

MB P01 Vrachtwagen overige      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,76 -- --  15  25,00
MB Q01 Tractor ivm inkuilen      1,00      0,00 Relatief    22    10 --  25,16  23,81 --  15  25,00
MB Q02 Tractor ivm inkuilen      1,00      0,00 Relatief    32    16 --  23,56  21,80 --  15  25,00
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

MB A01   50,00   58,00   67,00   75,00   82,00   84,00   85,00   83,00   80,00   90,26 RBS
MB B01   50,00   74,00   83,00   87,00   90,00   91,00   90,00   87,00   79,00   96,59 RBS
MB D01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RA RBS
MB E01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB F01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS

MB G01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB I01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB J01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB K01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB L01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS

MB P01   61,50   80,90   91,60   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 RBS
MB Q01 --   82,00   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00  103,88 IBS
MB Q02 --   82,00   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00  103,88 IBS
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31

PB Q01 Loader/shovel     1,00      4,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,26   4,26 -- Nee Nee   82,00
PB Q02 Loader/shovel     1,00      4,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,26   4,26 -- Nee Nee   82,00
PB D01 Laden van vee     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 Nee Nee   54,10
PB J01 Vullen voersilo's     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee   65,50
PB E01 Aanvoer brandstof     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   57,00

PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  25,61 -- -- Nee Nee --
PB M01 Laden kadavers     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  25,61 -- -- Nee Nee --
PB N01 Voervijzels     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  10,79  12,04 -- Nee Nee   48,30
PB K01 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00
PB F01 Loader     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  18,56 -- -- Nee Nee   82,00

PB C01 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C02 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C03 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C04 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C05 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00

PB C06 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C07 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C08 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C09 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00
PB C10 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   82,00

PB H01 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   74,92
PB I01 Laden melk     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61  10,84  13,85 Nee Nee   32,50
PB J02 Vullen voersilo's     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee   65,50
PB K02 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00
PB K03 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00

PB K04 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00
PB K05 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00
PB K06 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   68,00
PB N02 Voervijzels     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  10,79  12,04 -- Nee Nee   48,30
PB O01 Melkkoeling     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja Nee   32,50

PB H02 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   74,92
PB H03 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   74,92
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

PB Q01   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 IBS
PB Q02   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 IBS
PB D01   68,10   81,10   90,50   93,40   94,10   96,00   93,70   87,70  101,12 RA RBS
PB J01   69,50   85,20   92,10   97,70   98,70   96,10   88,30   79,20  103,03 RBS
PB E01   79,00   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95 RBS

PB L01   76,00   81,00   85,00   89,00   90,00   88,00   87,00   85,00   95,71 RBS
PB M01   71,00   80,00   88,00   95,00   97,00   98,00   96,00   89,00  103,01 RBS
PB N01   55,00   62,30   68,80   74,90   74,60   74,80   71,30   68,00   80,77 RBS
PB K01   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS
PB F01   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS

PB C01   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C02   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C03   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C04   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C05   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS

PB C06   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C07   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C08   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C09   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS
PB C10   88,00   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00 --  103,88 RBS

PB H01   83,82   93,72   89,22   97,22  103,92  100,52   94,32   86,12  106,79 RBS
PB I01   63,60   61,70   66,50   72,60   71,40   68,40   63,80   58,30   77,01 RBS
PB J02   69,50   85,20   92,10   97,70   98,70   96,10   88,30   79,20  103,03 RBS
PB K02   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS
PB K03   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS

PB K04   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS
PB K05   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS
PB K06   73,00   82,00   90,00   97,00   99,00  100,00   98,00   91,00  105,01 RBS
PB N02   55,00   62,30   68,80   74,90   74,60   74,80   71,30   68,00   80,77 RBS
PB O01   63,60   61,70   66,50   72,60   71,40   68,40   63,80   58,30   77,01 RBS

PB H02   83,82   93,72   89,22   97,22  103,92  100,52   94,32   86,12  106,79 RBS
PB H03   83,82   93,72   89,22   97,22  103,92  100,52   94,32   86,12  106,79 RBS
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

BG01 Achterhovenerweg 0,00
BG02 Oude Rijn 0,00
BG03 Oprit Achterhovenerweg 41 0,00
BG04 Terrein Achterhovenerweg 39 0,00
BG05 Terreinverharding Achterhovenerweg 41a en 41b 0,00
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

GB01 Woning Rijndijk 16     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB02 Woning Achterhovenerweg 43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB03 Woning Achterhovenerweg 39     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB04 Woning Achterhovenerweg 41     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB05 Schuur Achterhovenerweg 41     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

GB06 Woning Achterhovenerweg 41a     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB07 Woning Achterhovenerweg 41b     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB08 Stal 2     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB09 Stal 3     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GB10 Stal 6     4,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

Sch04 Nok woning      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch05 Nok schuur      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch06 Nok woning      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch07 Nok woning      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch08 Nok stal      6,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Sch08_2 Nok stal      5,90      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch09 Nok stal      5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch10 Nok stal     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch11 Sleufsilo      1,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch12 Vaste mestopslag      1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Sch13 Sleufsilo      1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch14 Sleufsilo      1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch15 Sleufsilo      1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

Sch04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch06 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch08 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Sch08_2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch09 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sch11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Sch13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sch15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

IP01 Woning Achterhovenerweg 41      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
IP02 Woning Achterhovenerweg 39      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
IP03 Woning Achterhovenerweg 43      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
IP04 Woning Rijndijk 16      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 5 
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 58,1 56,1 56,1
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 61,1 59,3 59,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 53,4 50,2 50,2
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 55,5 52,9 52,9
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 56,1 51,3 51,3

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 58,0 53,2 53,2
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 56,6 51,8 51,8
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 57,1 52,9 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_A - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RBS

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 58,1 56,1 56,1

MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer 1,50 58,1 -- --
PB C06 Tractor 1,00 56,1 56,1 56,1
PB F01 Loader 1,00 55,2 -- --
MB P01 Vrachtwagen overige 1,50 55,0 -- --
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest 1,50 54,8 -- --

PB H01 Laden voermengwagen 1,00 54,1 -- --
MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer 1,50 53,8 -- --
PB C07 Tractor 1,00 53,5 53,5 53,5
PB C02 Tractor 1,00 53,5 53,5 53,5
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm 1,50 52,7 -- --

PB C03 Tractor 1,00 51,7 51,7 51,7
MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk 1,50 51,5 51,5 51,5
PB C01 Tractor 1,00 50,9 50,9 50,9
PB C08 Tractor 1,00 50,7 50,7 50,7
PB K03 Laden mesttankwagen 1,00 49,4 -- --

PB C05 Tractor 1,00 48,9 48,9 48,9
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags 1,50 48,5 -- --
PB K04 Laden mesttankwagen 1,00 48,3 -- --
PB J02 Vullen voersilo's 1,50 47,5 -- --
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer 1,50 46,8 -- --

MB B01 Bestelbussen 0,75 46,5 -- --
PB C04 Tractor 1,00 46,4 46,4 46,4
PB H02 Laden voermengwagen 1,00 46,3 -- --
PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer 1,00 46,3 -- --
PB C09 Tractor 1,00 46,1 46,1 46,1

PB M01 Laden kadavers 2,00 43,8 -- --
PB H03 Laden voermengwagen 1,00 41,1 -- --
PB C10 Tractor 1,00 40,9 40,9 40,9
PB J01 Vullen voersilo's 1,50 39,9 -- --
PB K01 Laden mesttankwagen 1,00 37,1 -- --

PB E01 Aanvoer brandstof 1,00 35,9 -- --
PB K02 Laden mesttankwagen 1,00 34,6 -- --
MB A01 Personenwagens 0,75 34,4 34,4 34,4
PB I01 Laden melk 1,00 27,5 27,5 27,5
PB N01 Voervijzels 2,00 25,8 25,8 --

PB N02 Voervijzels 2,00 25,5 25,5 --
PB K05 Laden mesttankwagen 1,00 24,5 -- --
PB O01 Melkkoeling 1,00 24,0 24,0 24,0
PB K06 Laden mesttankwagen 1,00 23,1 -- --

LAmax (hoofdgroep) 64,6 64,6 57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RBS

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 61,1 59,3 59,3

PB C06 Tractor 1,00 59,3 59,3 59,3
PB C07 Tractor 1,00 58,9 58,9 58,9
PB C08 Tractor 1,00 55,7 55,7 55,7
PB C02 Tractor 1,00 55,6 55,6 55,6
PB C03 Tractor 1,00 54,8 54,8 54,8

MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk 1,50 53,4 53,4 53,4
PB C01 Tractor 1,00 52,9 52,9 52,9
PB C05 Tractor 1,00 52,4 52,4 52,4
PB C04 Tractor 1,00 51,8 51,8 51,8
PB C09 Tractor 1,00 51,6 51,6 51,6

PB C10 Tractor 1,00 40,7 40,7 40,7
MB A01 Personenwagens 0,75 36,0 36,0 36,0
PB N01 Voervijzels 2,00 30,9 30,9 --
PB N02 Voervijzels 2,00 30,7 30,7 --
PB I01 Laden melk 1,00 29,5 29,5 29,5

PB O01 Melkkoeling 1,00 25,8 25,8 25,8
MB B01 Bestelbussen 0,75 44,4 -- --
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags 1,50 48,9 -- --
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm 1,50 55,1 -- --
MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer 1,50 60,6 -- --

MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer 1,50 56,8 -- --
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest 1,50 57,8 -- --
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer 1,50 47,9 -- --
MB P01 Vrachtwagen overige 1,50 57,9 -- --
PB E01 Aanvoer brandstof 1,00 36,1 -- --

PB F01 Loader 1,00 58,1 -- --
PB H01 Laden voermengwagen 1,00 61,1 -- --
PB H02 Laden voermengwagen 1,00 55,8 -- --
PB H03 Laden voermengwagen 1,00 53,8 -- --
PB J01 Vullen voersilo's 1,50 40,2 -- --

PB J02 Vullen voersilo's 1,50 52,3 -- --
PB K01 Laden mesttankwagen 1,00 39,2 -- --
PB K02 Laden mesttankwagen 1,00 42,7 -- --
PB K03 Laden mesttankwagen 1,00 53,7 -- --
PB K04 Laden mesttankwagen 1,00 49,3 -- --

PB K05 Laden mesttankwagen 1,00 28,6 -- --
PB K06 Laden mesttankwagen 1,00 26,8 -- --
PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer 1,00 46,0 -- --
PB M01 Laden kadavers 2,00 42,8 -- --

LAmax (hoofdgroep) 67,1 67,1 59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RA RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 58,1 57,0 57,0
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 61,1 59,3 59,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 53,4 50,2 50,2
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 55,5 52,9 52,9
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 56,1 51,3 51,3

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 58,0 53,2 53,2
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 56,6 52,0 52,0
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 57,1 53,2 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RA RBS

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 61,1 59,3 59,3

Groep RBS 61,1 59,3 59,3
PB D01 Laden van vee 1,00 59,1 59,1 59,1
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren 1,50 54,4 54,4 54,4

LAmax (hoofdgroep) 67,1 67,1 59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_B - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: RA RBS

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 61,1 59,3 59,3

Groep RBS 61,1 59,3 59,3
PB D01 Laden van vee 1,00 59,1 59,1 59,1
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren 1,50 54,4 54,4 54,4

LAmax (hoofdgroep) 67,1 67,1 59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 64,6 64,6 57,0
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 67,1 67,1 59,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 53,4 50,2 50,2
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 55,5 52,9 52,9
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 56,1 52,4 51,3

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 58,0 54,2 53,2
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 56,6 53,2 52,0
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 57,1 54,2 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2016 9:03:24Geomilieu V2.51



Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: IP01_A - Woning Achterhovenerweg 41
Groep: IBS

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 64,6 64,6 57,0

MB Q01 Tractor ivm inkuilen 1,00 64,6 64,6 --
Groep RA RBS 58,1 57,0 57,0
MB Q02 Tractor ivm inkuilen 1,00 56,4 56,4 --
PB Q01 Loader/shovel 1,00 54,1 54,1 --
PB Q02 Loader/shovel 1,00 44,1 44,1 --

LAmax (hoofdgroep) 64,6 64,6 57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 67,1 67,1 59,3
IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 64,6 64,6 57,0
IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 58,0 54,2 53,2
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 57,1 54,2 53,2
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 56,6 53,2 52,0

IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 55,5 52,9 52,9
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 56,1 52,4 51,3
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 53,4 50,2 50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst.

MB A01 Personenwagens      0,75      0,00 Relatief     6     4     2  32,63  29,62  35,64  20  25,00
MB B01 Bestelbussen      0,75      0,00 Relatief     4 -- --  34,69 -- --  20  25,00
MB D01 Vrachtwagen ivm aan/afvoer dieren      1,50      0,00 Relatief     2     2     2  36,23  31,46  34,47  15  25,00
MB E01 Vrachtwagen aanvoer kunststof/olie/stro/zaags      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  36,85 -- --  15  25,00
MB F01 Vrachtwagen ivm aanvoer bijprod/ccm      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,90 -- --  15  25,00

MB G01 Vrachtwagen ivm aanvoer nat ruwvoer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,68 -- --  15  25,00
MB I01 Vrachtwagen ivm afvoer melk      1,50      0,00 Relatief     2     2     2  35,68  30,90  33,91  15  25,00
MB J01 Vrachtwagen aanvoer mengvoer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,85 -- --  15  25,00
MB K01 Vrachtwagen ivm afvoer mest      1,50      0,00 Relatief    12 -- --  28,01 -- --  15  25,00
MB L01 Vrachtwagen legen bedrijfscontainer      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  37,21 -- --  15  25,00

MB P01 Vrachtwagen overige      1,50      0,00 Relatief     2 -- --  35,76 -- --  15  25,00
MB Q01 Tractor ivm inkuilen      1,00      0,00 Relatief    22    10 --  25,16  23,81 --  15  25,00
MB Q02 Tractor ivm inkuilen      1,00      0,00 Relatief    32    16 --  23,56  21,80 --  15  25,00
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

MB A01   55,00   63,00   72,00   80,00   87,00   89,00   90,00   88,00   85,00   95,26 RBS
MB B01   55,00   79,00   88,00   92,00   95,00   96,00   95,00   92,00   84,00  101,59 RBS
MB D01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RA RBS
MB E01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB F01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS

MB G01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB I01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB J01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB K01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB L01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS

MB P01   66,50   85,90   96,60   96,40  100,40  102,50   99,20   94,80   89,10  107,01 RBS
MB Q01 -195,00   87,00   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00  108,88 IBS
MB Q02 -195,00   87,00   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00  108,88 IBS
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31

PB Q01 Loader/shovel     1,00      4,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,26   4,26 -- Nee Nee   87,00
PB Q02 Loader/shovel     1,00      4,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   4,26   4,26 -- Nee Nee   87,00
PB D01 Laden van vee     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81  12,04  15,05 Nee Nee   64,10
PB J01 Vullen voersilo's     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee   70,50
PB E01 Aanvoer brandstof     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   62,00

PB L01 Lossen bedrijfsafvalcontainer     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  25,61 -- -- Nee Nee -180,00
PB M01 Laden kadavers     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  25,61 -- -- Nee Nee -195,00
PB N01 Voervijzels     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  10,79  12,04 -- Nee Nee   53,30
PB K01 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00
PB F01 Loader     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  18,56 -- -- Nee Nee   87,00

PB C01 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C02 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C03 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C04 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C05 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00

PB C06 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C07 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C08 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C09 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00
PB C10 Tractor     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  20,79  26,02  32,08 Nee Nee   87,00

PB H01 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   79,92
PB I01 Laden melk     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61  10,84  13,85 Nee Nee   37,50
PB J02 Vullen voersilo's     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee   70,50
PB K02 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00
PB K03 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00

PB K04 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00
PB K05 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00
PB K06 Laden mesttankwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee   73,00
PB N02 Voervijzels     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  10,79  12,04 -- Nee Nee   53,30
PB O01 Melkkoeling     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja Nee   37,50

PB H02 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   79,92
PB H03 Laden voermengwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee   79,92
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

PB Q01   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 IBS
PB Q02   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 IBS
PB D01   78,10   91,10  100,50  103,40  104,10  106,00  103,70   97,70  111,12 RA RBS
PB J01   74,50   90,20   97,10  102,70  103,70  101,10   93,30   84,20  108,03 RBS
PB E01   84,00   88,00   95,00   99,00  100,00   98,00   93,00   90,00  104,95 RBS

PB L01   96,00  101,00  105,00  109,00  110,00  108,00  107,00  105,00  115,71 RBS
PB M01   76,00   85,00   93,00  100,00  102,00  103,00  101,00   94,00  108,01 RBS
PB N01   60,00   67,30   73,80   79,90   79,60   79,80   76,30   73,00   85,77 RBS
PB K01   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS
PB F01   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS

PB C01   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C02   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C03   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C04   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C05   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS

PB C06   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C07   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C08   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C09   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS
PB C10   93,00   97,00  101,00  105,00  103,00   96,00   92,00 -195,00  108,88 RBS

PB H01   88,82   98,72   94,22  102,22  108,92  105,52   99,32   91,12  111,79 RBS
PB I01   68,60   66,70   71,50   77,60   76,40   73,40   68,80   63,30   82,01 RBS
PB J02   74,50   90,20   97,10  102,70  103,70  101,10   93,30   84,20  108,03 RBS
PB K02   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS
PB K03   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS

PB K04   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS
PB K05   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS
PB K06   78,00   87,00   95,00  102,00  104,00  105,00  103,00   96,00  110,01 RBS
PB N02   60,00   67,30   73,80   79,90   79,60   79,80   76,30   73,00   85,77 RBS
PB O01   68,60   66,70   71,50   77,60   76,40   73,40   68,80   63,30   82,01 RBS

PB H02   88,82   98,72   94,22  102,22  108,92  105,52   99,32   91,12  111,79 RBS
PB H03   88,82   98,72   94,22  102,22  108,92  105,52   99,32   91,12  111,79 RBS
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Onderzoek geluid  2 december 2016   
 
Achterhovenerweg 41a & 41b   
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Bijlage 6 
 invoergegevens en rekenresultaten model indirecte hinder 

 

 



Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

IP01_A Woning Achterhovenerweg 41 1,50 32,2 32,5 16,8 37,5 64,7
IP01_B Woning Achterhovenerweg 41 5,00 32,4 32,7 17,2 37,7 63,5
IP02_A Woning Achterhovenerweg 39 1,50 38,5 38,9 23,3 43,9 68,6
IP02_B Woning Achterhovenerweg 39 5,00 39,9 40,3 24,4 45,3 69,0
IP03_A Woning Achterhovenerweg 43 1,50 32,5 32,9 17,2 37,9 64,8

IP03_B Woning Achterhovenerweg 43 5,00 34,9 35,2 19,7 40,2 65,4
IP04_A Woning Rijndijk 16 1,50 38,5 38,8 23,3 43,8 70,0
IP04_B Woning Rijndijk 16 5,00 40,8 41,1 25,5 46,1 69,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

Ind Person Personenwagens      0,75      0,00 Relatief     3     2     1  37,01  34,00  40,02  30  25,00   50,00   58,00   67,00
Ind Bestel Bestelbussen      0,75      0,00 Relatief     2 -- --  38,64 -- --  30  25,00   50,00   74,00   83,00
Ind Vracht Vrachtwagens      1,50      0,00 Relatief    15     1     1  29,88  36,87  39,88  30  25,00   61,50   80,90   91,60
Ind Tract Tractoren      1,00      0,00 Relatief    27    13 --  27,37  25,77 --  30  25,00 --   82,00   88,00
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Rundveehouderij
Achterhovenerweg 41a en 41b Leiderdorp

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

Ind Person   75,00   82,00   84,00   85,00   83,00   80,00   90,26 IBS
Ind Bestel   87,00   90,00   91,00   90,00   87,00   79,00   96,59 IBS
Ind Vracht   91,40   95,40   97,50   94,20   89,80   84,10  102,01 IBS
Ind Tract   92,00   96,00  100,00   98,00   91,00   87,00  103,88 IBS
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

de heer A. Roest Achthovenerweg 41a, 2351AX Leiderdorp

Activiteit Omschrijving

Boerderij De valk

Datum berekening Rekenjaar

20 juni 2016, 11:44 2015

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie Situatie 1

NOx -

NH3 454,32 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Projectbijdrage uitbreiding met 40 st. jongvee, 105 schapen en 28 melkkoeien.

Uit de berekening blijkt dat de projectbijdrage < 0,05 mol is. Berekening bewaren!

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 97988, 461465
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 454,32 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

40 NH3 4,400 176,00 kg/j

B 1.100 overige huisvestingssystemen
(Schapen; schapen ouder dan 1 jaar,
inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)

105 NH3 0,700 73,50 kg/j

A 1.13 ligboxenstal met roostervloer voorzien
van cassettes in de roosterspleten en
mestschuif  (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2010.34.V5)

28 NH3 7,700 215,60 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 204,82 kg/j

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RfQNi2dyuTRh (20 juni 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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SAMENVATTING1 
 

 
In april 2014 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Achthovenerweg 
41a/b  te Leiderdorp.  
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek 
schematisch weergegeven. 
 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 

Onderzoeksopzet  

Vooronderzoek uitgevoerd Ja, op basis van NEN 5725 (standaard) 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie 

  

Vooronderzoek  

Oppervlakte onderzoekslocatie 9.900 m² 

Gebruik locatie Agrarische functie 

Bijzonderheden Bovengrondse tank in lekbak 

  

Bodemonderzoek  

Bodemopbouw tot 2,2 m-mv Zand en klei 

Bijmengingen of bijzonderheden Lichte bijmengingen met puin, zintuiglijk olie (carbolineum) 

Analyseresultaten: bovengrond Licht verhoogde gehalten koper, zink, minerale olie en PAK 

 ondergrond Licht tot sterk verhoogd gehalte minerale olie, licht verhoogde 
gehalten kwik, xylenen en PAK 

 grondwater Licht en sterk verhoogde gehalten naftaleen en minerale olie, 
licht verhoogde gehalten barium, kwik, molybdeen, nikkel en 
xylenen 

   

 
Eindconclusie 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand houdt.  
 
Ter plaatse van de peilbuizen 1 en 5 is een verontreiniging met een olieproduct aangetoond.  
 

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

worden gelezen 
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Aanbevelingen 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de aangetoonde gehalten is nader 
bodemonderzoek ter plaatse van peilbuizen 1 en 5 noodzakelijk naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verhoogde gehalten. Geadviseerd wordt dit of deze onderzoek(en) af te 
stemmen op de fasering in de bouwwerkzaamheden.  
 
Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend onderzoek 
worden verlangd.  
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V. te Voorschoten is door PJ Milieu 
BV in april 2014 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Achthovenerweg 41a/b  te Leiderdorp. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. 
 
Doelstelling 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 
 
Normering 
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek 
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 57252. Het opvolgend uitgevoerde 
verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57403.  
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek 
en het verkennend bodemonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses worden uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 

                                                 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft 

2009 
3  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving. 
In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- het verwerken van kadastrale informatie;  
- het verwerken van de via internet verzamelde gegevens; 
- het verwerken van de door de omgevingsdienst verstrekte gegevens; 
- het verwerken van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens; 
- het bepalen van de regionale bodemopbouw;  
- het verwerken van de gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 

Grondwaterverkenning (TNO-DGV), Delft) en/of het DINOloket; 
- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving. 
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie (oppervlakte 9.900 m2, locatiecoördinaten X 97.990 - Y 461.455) 
maakt deel uit van de percelen kadastraal bekend; gemeente Leiderdorp, sectie C, nrs. 204, 
205, 208 en 1375. Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van 
het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster 
geen bodeminformatie is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen 
naar bijlage 7, topografisch overzicht en kadastrale kaart.  
 
Huidige gebruik 
De locatie heeft een agrarische functie (boerderij met erf en weiland). De locatie is voorzien 
van een stelconverharding (erf). Het achterliggende weiland is onverhard behoudens de 
paden er naar toe (beton). Tijdens de inspectie van de locatie is inpandig een bovengrondse 
brandstoftank (diesel; 3000 liter, in lekbak) aangetroffen. Uit de asbestinventarisatie (PJ 
Milieu BV, d.d. 7 april 2014 met kenmerk 1417102K) blijkt dat op alle schuren 
hechtgebonden asbestcement golfplaten liggen. Voor het overige zijn geen asbesthoudende 
materialen aangetoond. In bijlage 7 is een situatietekening opgenomen.  
 
Historische informatie 
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn geen verleende vergunningen in het kader van de 
Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer bekend. 
Van de locatie zijn geen bodemonderzoeksrapporten bekend. 
 
Toekomstig gebruik 
Het voornemen is om gefaseerd nieuwe stallen te realiseren.  
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Asbest 
Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens (visuele inspectie van de locatie) 
zijn geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van asbest in de bodem van de 
locatie.  
 
 
2.2.2 Omgevingsaspecten 
 
Vooronderzoeksgebied 
Het vooronderzoeksgebied is gezien het gebruik en de oppervlakte van de omliggende 
percelen als volgt bepaald: De onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen tot een 
afstand van maximaal 25 meter.  
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente. Het gebied wordt in 
hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden. Voor zover bekend blijft het huidige gebruik 
van de omgeving van de onderzoekslocatie ongewijzigd. Van de omliggende percelen 
worden geen bodemverontreinigingen verwacht welke de perceelsgrenzen overschrijden. 
 
Bodemonderzoeken / (grootschalige) bodemverontreiniging 
Van de omliggende percelen zijn, zover bekend, geen bodemonderzoeksrapporten bekend. 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige 
bodemverontreiniging. 
 
Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van 
Nederland geraadpleegd (kaartblad 30-oost). Regionaal bestaat de bodem tot 10 m-mv uit 
deklaag van klei op zand. De regionale grondwaterstroming is in westzuidwestelijke richting 
gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
Er zijn geen gegevens bekend van verhoogde lokale achtergrondgehalten in de omgeving. 
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatie 
sprake zal zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV).  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de 
onderzoekslocaties redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in 
de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde 
en de streefwaarde. 
 
De locatie heeft een oppervlakte van 9.900 m². In tabel 2 is het bijbehorende veld- en 
laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven.  
 
Tabel 2  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 
0,5 m-mv grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      
14 4 2* 3 2 + 1* 2 

      
* gezien dat er sprake is van een moderne inpandige tank in een lekbak, wordt deze niet als separate deellocatie 
onderzocht, wel wordt 1 peilbuis bij de tank geplaatst en 1 grondmonster separaat onderzocht.  
 
Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt niet noodzakelijk geacht. De locatie is 
ten aanzien van asbest als onverdacht te beschouwen.  
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
3.1 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 2, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor 
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 20014 en 20025. 
 
Op 7 april 2014 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3.  
De verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen zijn gecodeerd vanaf nr. 1 en verder.  
Het grondwater is bemonsterd op 15 april 2014. Gelijktijdig zijn per peilbuis de stand, de 
zuurgraad (pH), het geleidingvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald. 
De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 (bijlage 7).  
Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 
 
3.2 Resultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 3 omschreven. 
 
Tabel 3  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,6 Zand, matig fijn, zwak siltig 

0,6 – 1,7 Klei, matig zandig / zand, matig siltig 

1,7 – 2,2 Zand, matig fijn, zwak siltig 

  

 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij de boringen 3 en 20  bijmengingen met grind en 
puin aangetroffen in het traject variërend van 0,0 tot maximaal 0,5 m-mv. Gezien de 
resultaten van het vooronderzoek, de maaiveldinspectie en de samenstelling van het puin 
(betondeeltjes, grind of baksteenpuin) wordt niet verwacht dat de bodem ter plaatse asbest 
bevat. Bij boring 1 en 5 zijn zintuiglijk waarnemingen gedaan welke duiden op de 
aanwezigheid van olie. Gedacht wordt aan een cresoot (bv. carbolineum).  
Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn ook geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  
Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 

                                                 
4  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
5  Het nemen van grondwatermonsters 
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In tabel 4 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 4  Resultaat veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad (-) Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

1 15 april 2014 0,94 * * 20,0 

5 15 april 2014 0,81 7,16 2.390 30,5 

      

* conform protocol 2002 zijn geen veldmetingen verricht om schade aan de veldapparatuur te voorkomen 

 
De in tabel 4 genoemde waarde aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal worden 
beschouwd. De troebelheid is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag 
afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het 
analyseresultaat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen grondwater 
Bij de bemonstering van het grondwater zijn geen drijf- en of zaklagen waargenomen. 
De peilbuizen zijn goedlopend. De watermonsters zijn niet belucht bij de monstername. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
 
4.1 Uitgevoerde analyses 
 
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is 
RvA geaccrediteerd.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding aanvullende analyses uit te voeren  
boven hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3 en paragraaf 
3.2). Vanwege het waarnemen van olie-indicaties bij boring 5 is een separaat monster 
geanalyseerd. Door overleg met de opdrachtgever is de conserveringstermijn overschreden. 
Aangezien het monster gekoeld is bewaard wordt dit van beperkte invloed op het 
analyseresultaat geacht.  
 
In tabel 5 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 5  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Diepte (m-mv)* Geanalyseerde parameters 
    

Grond:    

MM-1& 4 en 12 t/m 19 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem6, lutum en organische stof 

MM-2& 2, 3, 6, 10 en 
11 

0,1 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-3& 1, 7 en 8 0,1 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-4& 7, 9 en 14 0,5 – 1,2 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

1-3 1 1,7 – 2,2 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

1-2& 1 0,7 – 0,9 Minerale olie, vluchtige aromaten en organische 
stof 

5-4& 5 2,0 – 2,2 PAK, minerale olie, vluchtige aromaten, lutum en 
organische stof 

    

Grondwater:    

1-1-1 PB-1 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater7 

5-1-1 PB-5 1,2 – 2,2 Standaardpakket grondwater 
     

* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 
monsternametraject per boring weergegeven 

MM = mengmonster 
PB = peilbuis 
& = door een technische storing zijn de barcode en de monstercodering separaat op het 

analysecertificaat vermeld 

                                                 
6  droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
7  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen, 

VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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4.2 Analyseresultaten en toetsing 
 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 3.  
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef-/achtergrond-8 en interventiewaarden. Uitleg 
over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 6.  
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze 
toetsing verwoord9. 
 
Bovengrond 
In het mengmonster MM-1 zijn licht verhoogde gehalten koper (36 mg/kg d.s.) en zink (120 
mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
In het mengmonster MM-2 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het mengmonster MM-3 zijn licht verhoogde gehalten minerale olie (170 mg/kg d.s.) en 
PAK (4,4 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is 
aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Ondergrond 
In het mengmonster MM-4 is een licht verhoogd gehalte kwik (0,13 mg/kg d.s.) aangetoond. 
Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de 
achtergrondwaarde (AW2000).  
 
In het steekbusmonster 1-2 is een matig verhoogd gehalte minerale olie (890 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de vluchtige aromaten is aangetoond in een gehalte boven de 
achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het monster 1-3 is een sterk verhoogd gehalte minerale olie (2.900 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het steekbusmonster 5-4 zijn licht verhoogde gehalten xylenen (0,54 mg/kg d.s.), minerale 

                                                 
8  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie bodemkwaliteits-
 kaart) danwel de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
9  

 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een 
‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen als ‘niet 
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging 
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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olie (1.500 mg/kg d.s.) en PAK (2,1 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige vluchtige 
aromaten is aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Grondwater 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 1 zijn sterk verhoogde gehalten naftaleen (3600 
µg/l) en minerale olie (700 µg/l) aangetoond. Tevens is barium (120 µg/l) licht verhoogd 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de streefwaarde.  
Hierbij wordt opgemerkt dat door de toegepaste verdunning de aangetoonde gehalten voor 
de overige vluchtige verbindingen de streefwaarde overschrijden. Omdat ze niet boven de 
verhoogde detectiegrens zijn aangetoond, worden deze als niet aangetoond beschouwd.  
 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 5 zijn licht verhoogd gehalte barium (180 µg/l), 
kwik (0,08 µg/l), molybdeen (9,1 µg/l), nikkel (34 µg/l), xylenen (0,45 µg/l), naftaleen (0,11 
µg/l) en minerale olie (62 µg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters 
is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.  
 
Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater te hoog. De aangetoonde 
verhogingen in het grondwater worden niet toegeschreven aan de te hoge troebelheid, maar 
representeren de daadwerkelijke gehalten ter plaatse.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand houdt.  
 
Ter plaatse van de peilbuizen 1 en 5 is een verontreiniging met een olieproduct aangetoond.  
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de aangetoonde gehalten is nader 
bodemonderzoek ter plaatse van peilbuizen 1 en 5 noodzakelijk naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verhoogde gehalten. Geadviseerd wordt dit of deze onderzoek(en) af te 
stemmen op de fasering in de bouwwerkzaamheden.  
 
Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij worden verlangd.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Resultaten vooronderzoek  



Bodemrapportage
 Achthovenerweg 41 te LEIDERDORP

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 97910        Y 461411 meter
Buffer: 25 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing 25-meter buffer
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Toelichting op de verstrekte informatie

 
De Omgevingsdienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem (bis).  
In deze rapportage zijn de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.   
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer P. van Valen
van ons Bodem informatie punt via 071-4083276 of BIP@odwh.nl

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

De bodemgegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal één per week geactualiseerd zodat
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de
updatefrequentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn. 

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienst geen onderzoekgegevens
heeft, maar die de locatie verdacht maken van bodemverontreiniging.
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Informatie over geselecteerd gebied

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Topografie
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 97910        Y 461411
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Perceelgrenzen

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour

Afscheiding
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 97910        Y 461411
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 97910        Y 461411
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen 25-meter contour

Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

 
Achtergrondwaarde (AW 2000) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AW2000) leidt tot licht
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de
bodemsoort.  
 
Aanvullend onderzoek 
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal
tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.  
 
Asbestonderzoek NEN 5707 
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.  
 
Asbestonderzoek NEN 5897 
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhoudende bodem uitgevoerd
wordt.  
 
Beschikking 
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH) is de omgevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet
bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien
voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico’s van de
verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH
geeft ook haar goedkeuring – middels het nemen van beschikkingen –  over plannen om de bodem te
saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een
saneringsplan dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige
standaard bodemsaneringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook
beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel nazorgplan, de zogenaamde evaluatie.
De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een
restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.  
 
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) 
Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook
de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze
regelgeving is in 2008 overgegaan in het ‘Activiteitenbesluit’.  
 
Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met
schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de
concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten
bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.  
 
Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie) 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.  
 
Bodemsanering 
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging
gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde ‘functiegericht saneren’. Dit wil dus
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.   
 
Bodemverontreiniging 
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.  
 
BSB-operatie 
In 1993 werd het Besluit ‘Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen’ ingevoerd. Veel bedrijven werden
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting ‘Bodem
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen’ (BSB) heeft bedrijven hierbij geholpen door de mogelijkheid te
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels
opgeheven.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter
grond of  
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 mg/kg in grond
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  
 
Hbb 
Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gemeentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen etc.) zijn opgenomen mbt bodembedreigende activiteiten.  
 
Historisch onderzoek (HO) 
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een locatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN
5725.  
 
Indicatief onderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtlijnen.  
 
Interventiewaarde (I) 
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.  
   
ISV-programmering 
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per vijf jaar is een programma opgesteld.  
 
Licht verontreinigd 
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde (S). Tegenwoordig wordt voor grond de term
Achtergrondwaarde (A) gebruikt.  
 
Locatiecode 
Unieke code die in het bodeminformatiesysteem aan een locatie is gekoppeld.  
Deze code begint altijd met ‘AA’ en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd 
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau´s om aan te geven dat de concentratie van een stof in de
bodem de Tussenwaarde (T) overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Achtergrondwaarde en de
Interventiewaarde).   
 
Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) middels
een standaardformulier gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit meldingsformulier vervangt het
saneringsplan.  
 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag 
De verslaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
middels een standaardformulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de
saneringsevaluatie.  
 
Monitoring 
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.  
 
Nader onderzoek (NO) 
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),
eventuele risico’s en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van
het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de
noodzaak voor een spoedige sanering.  
 
Nazorg 
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar
milieuhygiënisch risico wordt voorkómen door ‘beheer’ en ‘beheersing’ na een bodemsanering. Hierbij kan
als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke
grondwatermonitoring.  
 
Nulsituatie-onderzoek 
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt
vastgelegd op de plekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt alleen gekeken naar de  
bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden. Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde
wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.  
 
Oriënterend onderzoek (OO) 
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.  
 
PreHO 
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld archieflijsten. Het betreft
geen volwaardig historisch onderzoek (HO).  
 
Saneringsevaluatie 
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen
nazorgmaatregelen.  
 
Saneringsonderzoek (SO) 
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het saneringsonderzoek
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beschrijft de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een voorstel
voor een keuzevariant voor de wijze van sanering.  
 
Saneringsplan (SP) 
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen
worden beoogd (het saneringsresultaat).  
 
Streefwaarde (S) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde
grond of grondwater.  
De streefwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemsoort. Voor grond is de
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.  
 
Sterk verontreinigd 
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde (I) in de grond of het grondwater
overschreden wordt.  
 
Tussenwaarde (T) 
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.  
 
Verkennend onderzoek NEN 5740 
De NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankelijk van de situatie.  
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.  
 
Vooronderzoek NEN 5725 
De NEN 5725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand
van het vooronderzoek wordt de strategie voor bodemkundig veldonderzoek bepaald. 
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Disclaimer

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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BIJLAGE 2 
Boorprofielen en legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



Projectcode: 1417101A
Locatie: Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab
Boormeester: Renze van den Brink
Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 15-04-2014
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Projectcode: 1417101A
Locatie: Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab
Boormeester: Renze van den Brink
Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 9
Datum: 07-04-2014

0

50

100

1

2

beton0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, bruinbeige

40

Klei, zwak siltig, grijsblauw

120

Boring: 10
Datum: 07-04-2014

0

50

1

beton0

10

Klei, sterk zandig, grijsblauw

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

50

Boring: 11
Datum: 07-04-2014

0

50

1

beton0

10

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

grijsbruin

50

Boring: 12
Datum: 07-04-2014

0

50

1

beton0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

donkerbruin

50

Boring: 13
Datum: 07-04-2014

0

50

1

beton0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

donkerbruin

50

Boring: 14
Datum: 07-04-2014

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

50

Klei, sterk zandig, grijsblauw

100

Boring: 15
Datum: 07-04-2014

0

50

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

50

Boring: 16
Datum: 07-04-2014

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige50

Boring: 17
Datum: 07-04-2014

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige
50

Boring: 18
Datum: 07-04-2014

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, matig siltig, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, matig siltig, bruinbeige

120

Boring: 19
Datum: 07-04-2014

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin

50

Boring: 20
Datum: 07-04-2014

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

donkerbruin

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 
 
 
Projectcode: 1417101A 
Locatie: Achthovenerweg 41ab Leiderdorp 
Projectleider: Henk Mark 
 

 

 
 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 
 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 
 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

 
Naam: Handtekening: 
  
R. van den Brink 
 
 

 
 
 

  
ing. M.J. Gorter 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 



T.a.v. Henk Mark
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 16-04-2014

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-04-2014

Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1417101A
2014039639/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1 2 3 4 5

1/2

1417101A

Analysecertificaat

16-04-2014/08:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014039639/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 69.6% (m/m) 67.5 73.1 91.9 64.3Droge stof

S 1.5% (m/m) ds 11.2 5.3 0.9 5.7Organische stof

Q 98.0% (m/m) ds 87.7 93.6 98.9 93.3Gloeirest

S % (m/m) ds 15.4 15.4 <2.0 13.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

S 6.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 27mg/kg ds 71 43 <20 57Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.36 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds 7.2 5.9 <3.0 7.0Kobalt (Co)

S 5.1mg/kg ds 36 12 <5.0 17Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.090 <0.050 <0.050 0.13Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 24 19 <4.0 20Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 35 20 <10 40Lood (Pb)

S 24mg/kg ds 120 56 27 56Zink (Zn)

Minerale olie

1100mg/kg ds <3.0 14 12 9.2Minerale olie (C10-C12)

1200mg/kg ds <5.0 <5.0 37 16Minerale olie (C12-C16)

380mg/kg ds <5.0 <5.0 77 6.2Minerale olie (C16-C21)

160mg/kg ds 16 <11 42 <11Minerale olie (C21-C30)

23mg/kg ds 7.8 7.7 5.1 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.6mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 2900mg/kg ds <35 38 170 44Minerale olie totaal (C10-C40)

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

1-3

MM-1

MM-2

MM-3

MM-4 8051659

8051658

8051657

8051656

8051655

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

Datum monstername



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1 2 3 4 5

2/2

1417101A

Analysecertificaat

16-04-2014/08:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014039639/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0068 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 3.3 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.31 <0.050 0.069 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.092 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050 0.060 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.076 <0.050 0.28 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.069 <0.050 0.26 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.26 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 1.0 0.35 4.4 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1-3

MM-1

MM-2

MM-3

MM-4 8051659

8051658

8051657

8051656

8051655

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

07-Apr-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014039639/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-3 8051655 1  170  2203

 8051655 0531783344

MM-1 8051656 12  10  40 05317834901

 8051656 13  10  40 05317834861

 8051656 14  0  50 05317834711

 8051656 15  0  50 05317834821

 8051656 16  0  40 05317834941

 8051656 17  0  30 05317834911

 8051656 18  0  40 05317834931

 8051656 19  0  50 05317833361

 8051656 4  0  501

 8051656 0531783330

MM-2 8051657 10  10  40 05317833311

 8051657 11  10  50 05317834871

 8051657 2  10  50 05317833401

 8051657 3  15  50 05317834881

 8051657 6  10  50 05317834891

MM-3 8051658 7  10  40 05317834851

 8051658 8  10  50 05317834811

 8051658 1  10  501

 8051658 0531783332

MM-4 8051659 14  50  100 05317834922

 8051659 7  70  120 05317834842

 8051659 9  70  1202

 8051659 0531783335

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014039639/1

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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014039639/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 5753SedimentatieW0105Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8051655  
Certificate no.: 2014039639
Sample description.:       1-3
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8051657

Certificate no.: 2014039639

Sample description.: MM-2                                              
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8051658  
Certificate no.: 2014039639
Sample description.:       MM-3

 V  

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

pA

0

1000

2000

pA

0

1000

2000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

pA

0

20

40

60

80

100

pA

0

20

40

60

80

100
C

10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8051659

Certificate no.: 2014039639

Sample description.: MM-4                                              

C
10

_I
n

te
rn

e_
st

an
d

aa
rd

C
12

C
16

C
21

C
30

C
35

C
40

_I
n

te
rn

e_
st

an
d

aa
rd

0.00

500.00

1000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C
10

_I
n

te
rn

e_
st

an
d

aa
rd

C
12

C
16

C
21

C
30

C
35

C
40

_I
n

te
rn

e_
st

an
d

aa
rd

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



T.a.v. Henk Mark
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 14-04-2014

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-04-2014

Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1417101A
2014040030/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1

1/1

1417101A

Analysecertificaat

14-04-2014/07:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014040030/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.9% (m/m)Droge stof

S
1)

2.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 97.2% (m/m) dsGloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
2)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S 0.20mg/kg dsNaftaleen

Minerale olie

170mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

380mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

250mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

87mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 890mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Zie bijl.Overig onderzoek

1 1-2 8052806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2014

Datum monstername

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014040030/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-2 8052806 1  70  902

 8052806 0550003447

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014040030/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014040030/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Eigen methodeInterne procedureP0962Overig onderzoek (i.o.m. Analytico)

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8052806  
Certificate no.: 2014040030
Sample description.:       1-2
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T.a.v. Henk Mark
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 30-04-2014

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-04-2014

Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1417101A
2014045725/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1

1/2

1417101A

Analysecertificaat

30-04-2014/13:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

23-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014045725/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 69.0% (m/m)Droge stof

S 6.2% (m/m) dsOrganische stof

Q 92.8% (m/m) dsGloeirest

S 14.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S 0.088mg/kg dsEthylbenzeen

S 0.094mg/kg dso-Xyleen

S 0.44mg/kg dsm,p-Xyleen

S 0.54mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

0.63mg/kg dsBTEX (som)

Minerale olie

160mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

590mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

550mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

190mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

11mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

6.4mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 1500mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.71mg/kg dsNaftaleen

S 1.00mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.079mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

1 5-4 8071243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2014

Datum monstername



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1

2/2

1417101A

Analysecertificaat

30-04-2014/13:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

23-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014045725/1Certificaatnummer/Versie

S 0.060mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 2.1mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 5-4 8071243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2014

Datum monstername

HP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014045725/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5-4 8071243 5  200  2204

 8071243 0531783333

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014045725/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014045725/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8071243

Vluchtig (Voorbehandeling) 8071243

Extractie PCB/PAK 8071243

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8071243  
Certificate no.: 2014045725
Sample description.:       5-4
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T.a.v. Henk Mark
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 23-04-2014

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-04-2014

Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1417101A
2014043120/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1 2

1/2

1417101A

Analysecertificaat

23-04-2014/09:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-04-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014043120/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 120µg/L 180Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 11Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 2.8Koper (Cu)

S <0.050µg/L 0.080Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 9.1Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 34Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 61µg/L 14Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <20µg/L <0.20Benzeen

S <20µg/L <0.20Tolueen

S <20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <10µg/L <0.10o-Xyleen

S <20µg/L 0.38m,p-Xyleen

S
1)

21µg/L 0.45Xylenen (som) factor 0,7

<90µg/L <0.90BTEX (som)

S 3600µg/L 0.11Naftaleen

S <20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Apr-2014

15-Apr-2014

Datum monstername



Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab

1 2

2/2

1417101A

Analysecertificaat

23-04-2014/09:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-04-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014043120/1Certificaatnummer/Versie

S <10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<160µg/L <1.6CKW (som)

S <20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <10µg/L <0.10Vinylchloride

S <10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
2)1)

14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

410µg/L 7.7Minerale olie (C10-C12)

140µg/L 11Minerale olie (C12-C16)

9.8µg/L 15Minerale olie (C16-C21)

130µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C35-C40)

S 700µg/L 62Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014043120/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1-1 8062633 1  120  220 06915011061

 8062633 1  120  220 08002866932

5-1-1 8062634 5  120  220 08002865161

 8062634 5  120  220 06915010982
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014043120/1
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014043120/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  8062633  10vv
Certificate no.: 2014043120
Sample description.: 1-1-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  8062634  10vv
Certificate no.: 2014043120
Sample description.: 5-1-1
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BIJLAGE 4 
Toetsing analyseresultaten 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014039639 
Monsteromschrijving MM-1 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid MM-1 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  67,5        
Organische stof % (m/m) ds  11,2        
Gloeirest % (m/m) ds  87,7        
           
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  15,4        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  71  -  20   131   383   635  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  -  0,200   0,568   6,43   12,3  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,2  -  3   10,5   71,9   133  
Koper (Cu) mg/kg ds  36  +  5   34,4   98,9   163  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,090  -  0,0500   0,135   16,2   32,4  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  24  -  4   25,4   49,0   72,6  
Lood (Pb) mg/kg ds  35  -  10   45,1   261   478  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  +  20   113   347   581  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  16        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,8        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  -  35   213   2910   5600  
           
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  0,0016        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  0,0014        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0068  -  0,00700   0,0224   0,571   1,12  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  0,15        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  0,31        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,092        
Chryseen mg/kg ds  0,15        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,062        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,076        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,069        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,0  -  0,350   1,68   23,2   44,8  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 15.4% van droge stof en organische stof:11.2% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014039639 
Monsteromschrijving MM-2 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid MM-2 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  73,1        
Organische stof % (m/m) ds  5,3        
Gloeirest % (m/m) ds  93,6        
           
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  15,4        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  43  -  20   131   383   635  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,473   5,36   10,3  
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,9  -  3   10,5   71,9   133  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  -  5   30,5   87,6   145  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,130   15,6   31,2  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  19  -  4   25,4   49,0   72,6  
Lood (Pb) mg/kg ds  20  -  10   41,6   241   441  
Zink (Zn) mg/kg ds  56  -  20   104   320   536  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  14        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,7        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  38  -  35   101   1380   2650  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,0106   0,270   0,530  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  -  0,350   1,5   20,8   40  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 15.4% van droge stof en organische stof:5.30% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014039639 
Monsteromschrijving MM-3 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid MM-3 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,9        
Organische stof % (m/m) ds  0,9        
Gloeirest % (m/m) ds  98,9        
           
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  -  20   49,0   143   237  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,348   3,95   7,55  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  -  3   4,27   29,1   54,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  -  5   19,3   55,6   91,8  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,104   12,6   25,1  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  -  4   12   23,1   34,3  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  -  10   31,8   184   337  
Zink (Zn) mg/kg ds  27  -  20   59   181   303  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  12        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  37        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  77        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  42        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,1        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  170  +  35   38   519   1000  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  3,3        
Fluorantheen mg/kg ds  0,069        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,060        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,26        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,26        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  4,4  +  0,350   1,5   20,8   40  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:0.900% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014039639 
Monsteromschrijving MM-4 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid MM-4 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  64,3        
Organische stof % (m/m) ds  5,7        
Gloeirest % (m/m) ds  93,3        
           
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  13,4        
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  57  -  20   119   347   576  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,469   5,31   10,2  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,0  -  3   9,59   65,5   121  
Koper (Cu) mg/kg ds  17  -  5   29,4   84,5   140  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,13  +  0,0500   0,127   15,3   30,4  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  20  -  4   23,4   45,1   66,9  
Lood (Pb) mg/kg ds  40  -  10   40,6   236   431  
Zink (Zn) mg/kg ds  56  -  20   98,8   303   508  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  9,2        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  16        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  6,2        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  44  -  35   108   1480   2850  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,0114   0,291   0,570  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  -  0,350   1,5   20,8   40  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 13.4% van droge stof en organische stof:5.70% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014040030 
Monsteromschrijving 1-2 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid 1-2 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,9        
Organische stof % (m/m) ds  2,4        
Gloeirest % (m/m) ds  97,2        
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,0480   0,156   0,264  
Tolueen mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,0480   3,86   7,68  
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,0480   13,2   26,4  
o-Xyleen mg/kg ds  <0,050        
m,p-Xyleen mg/kg ds  <0,050        
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,070  -  0,100   0,108   2,09   4,08  
BTEX (som) mg/kg ds  <0,25        
Naftaleen mg/kg ds  0,20        
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  170        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  380        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  250        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  87        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  890  ++  35   45,6   623   1200  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2% van droge stof en organische stof:2.40% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
Certificaatnummer 2014039639 
Monsteromschrijving 1-3 
Monstersoort Grond, AS3000 
Uw projectnummer 1417101A 
Uw projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab 
Uw ordernummer  
Datum monstername 07-04-2014 
Monsternemer  
Parameter Eenheid 1-3 +/-   RG  AW  T   I  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd       
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  69,6        
Organische stof % (m/m) ds  1,5        
Gloeirest % (m/m) ds  98,0        
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds  6,5        
           
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  -  20   76,6   224   371  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  -  0,200   0,373   4,22   8,07  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,5  -  3   6,37   43,5   80,6  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,1  -  5   22,3   64,2   106  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  -  0,0500   0,112   13,5   26,9  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  -  1,5   1,5   95,8   190  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  14  -  4   16,5   31,8   47,1  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  -  10   34,4   200   365  
Zink (Zn) mg/kg ds  24  -  20   72,5   223   373  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  1100        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  1200        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  380        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  160        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  23        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  6,6        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  2900  +++  35   38   519   1000  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010        
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010        
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  -  0,00700   0,00400   0,102   0,200  
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050        
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050        
Anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050        
Chryseen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050        
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050        
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050        
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  -  0,350   1,5   20,8   40  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > AchtergrondWaarde (AW)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 6.5% van droge stof en organische stof:1.5% van droge stof. 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 1417101A
Projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab
Ordernummer
Datum monstername 07-04-2014
Monsternemer
Certificaatnummer 2014045725
Startdatum 23-04-2014
Rapportagedatum 30-04-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 6,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 69
Organische stof % (m/m) ds 6,2 6.200
Gloeirest % (m/m) ds 92,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 14,4 14.40
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen mg/kg ds <0,050 0.0564 - 0,05 0,2 0,65 1,1
Tolueen mg/kg ds <0,050 0.0564 - 0,05 0,2 16,1 32
Ethylbenzeen mg/kg ds 0,088 0.1419 - 0,05 0,2 55,1 110
o-Xyleen mg/kg ds 0,094 0.1516
m,p-Xyleen mg/kg ds 0,44 0.7097
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,54 0.8613 * 0,1 0,45 8,72 17
BTEX (som) mg/kg ds 0,63 1.116 -
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 160
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 590
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 550
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 190
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 6,4
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 1500 2419 * 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,71 0.7100
Fenanthreen mg/kg ds 1 1
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350
Fluorantheen mg/kg ds 0,079 0.0790
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350
Chryseen mg/kg ds 0,06 0.0600
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,1 2.059 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
1 5-4 8071243

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 1417101A
Projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab
Ordernummer
Datum monstername 15-04-2014
Monsternemer
Certificaatnummer 2014043120
Startdatum 15-04-2014
Rapportagedatum 22-04-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 120 120 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 61 61 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <20 14 * 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen µg/L <20 14 * 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <20 14 * 0,2 4 77 150
o-Xyleen µg/L <10 7
m,p-Xyleen µg/L <20 14
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 21 21 * 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) µg/L <90 63
Naftaleen µg/L 3600 3600 *** 0,02 0,01 35 70
Styreen µg/L <20 14 * 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <20 14 * 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <20 14 * 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <10 7 ** 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen µg/L <20 14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <10 7 * 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <20 14 * 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <20 14 * 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <10 7 * 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <10 7 * 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <10 7
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <10 7
CKW (som) µg/L <160 112
Tribroommethaan µg/L <20 14 630
Vinylchloride µg/L <10 7 *** 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <10 7 ** 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 14 14 ** 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <20 14
1,2-Dichloorpropaan µg/L <20 14
1,3-Dichloorpropaan µg/L <20 14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 42 42 ** 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L 410
Minerale olie (C12-C16) µg/L 140
Minerale olie (C16-C21) µg/L 9,8
Minerale olie (C21-C30) µg/L 130
Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0
Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L 700 700 *** 50 50 325 600
Chromatogram Zie bijl.

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel
1 1-1-1 8062633 Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -
groter dan streefwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 1417101A
Projectnaam Leiderdorp, Achthovenerweg 41ab
Ordernummer
Datum monstername 15-04-2014
Monsternemer
Certificaatnummer 2014043120
Startdatum 15-04-2014
Rapportagedatum 22-04-2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 180 180 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) µg/L 11 11 - 2 20 60 100
Koper (Cu) µg/L 2,8 2,8 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L 0,08 0,08 * 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) µg/L 9,1 9,1 * 2 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L 34 34 * 3 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 14 14 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0,10 0,07
m,p-Xyleen µg/L 0,38 0,38
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,45 0,45 * 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) µg/L <0,90 0,63
Naftaleen µg/L 0,11 0,11 * 0,02 0,01 35 70
Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07
CKW (som) µg/L <1,6 1,12
Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L 7,7
Minerale olie (C12-C16) µg/L 11
Minerale olie (C16-C21) µg/L 15
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15
Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0
Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L 62 62 * 50 50 325 600
Chromatogram Zie bijl.

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel
2 5-1-1 8062634 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -
groter dan streefwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
Kopie analysecertificaten 



BIJLAGE 5 
Algemene achtergrondinformatie 

 
1. Verklarende woordenlijst 
Achtergrondgehalte: concentratie van een stof binnen een bepaald gebied die als ‘normaal’ wordt 
beschouwd. Het achtergrondgehalte kan zijn vastgesteld door de gemeente en/of bevoegd gezag. 
 
Belucht: Tijdens de watermonstername staat het filterdeel van de peilbuis niet geheel onder water, 
waardoor beluchting is opgetreden van het watermonster. 
 
Bodem: grond en grondwater 
 
Bodembelasting: het proces waarbij verontreinigende stoffen op of in de bodem terecht komen. In het 
spraakgebruik worden de termen bodembelasting en bodemverontreiniging vaak ten onrechte door elkaar 
gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- Plaatselijke bodembelasting: een, in relatie tot de onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte 
(kern)belasting van de bodem (hoeveelheid aan verontreinigende stoffen die per tijdseenheid en per 
oppervlakte-eenheid op of in de bodem terecht komen) 

- Diffuse bodembelasting: een, in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de 
bodem 

 
Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze 
stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen 
verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, 
die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigende 
stoffen per volume eenheid bodemmateriaal). 
 
Deellocatie: een deel van een locatie waarop een afzonderlijke onderzoekshypothese en 
onderzoeksstrategie van toepassing is waarbij de indeling in deellocaties is gebaseerd op de potentieel 
verontreinigende activiteiten. 
 
Heterogeen verdeelde verontreinigende stof: een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig 
tot veel variatie op de schaal van monsterneming 
 
Homogeen verdeelde verontreinigende stof: een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of 
weinig variatie op de schaal van monsterneming 
 
Hypothese: in het verkennend en het nader onderzoek gebruikte term welke betrekking heeft op aannames 
die verband houden met de verontreinigingssituatie 
 
Kern: centrum van de ruimtelijke heterogeen verdeelde concentratie van verontreinigende stoffen 
 
Kwalibo: Kwaliteitsborging in het bodembeheer. Kwalibo geeft regels voor de uitvoering van 
werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders. Het doel hiervan is de kwaliteit 
van de uitvoering te verhogen en de integriteit van de uitvoerders te verbeteren. Daarmee kunnen 
beslissingen op basis van betrouwbare bodemgegevens worden genomen. 
 
Mengmonster: een monster dat is verkregen door het mengen van afzonderlijke grepen of monsters en 
waarvan na een juiste wijze van monstervoorbehandeling slechts een (klein) deel wordt geanalyseerd. 
 
m-mv: meter minus maaiveld. 
    
Nader onderzoek: onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming 
volgend op het verkennend onderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is 
geconstateerd. Het doel is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling 
en verspreiding, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om de 
urgentie van de sanering vast te stellen. 
 



Nulsituatie-onderzoek: een referentiekader voor eventueel toekomstige bodemverontreinigingen. Een 
dergelijk onderzoek kan in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Nabij plaatsen waar 
bepaalde activiteiten in de toekomst bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (potentieel 
bodembedreigende activiteiten) dient de actuele bodemkwaliteit vastgelegd te worden. 
 
NEN 5740: bodemonderzoeksprotocol volgens de Nederlandse Norm 5740. In de praktijk, het algemeen 
toegepaste protocol voor verkennend bodemonderzoek op verdachte en niet-verdachte locaties. Voor 
omgevingsvergunningen wordt vrijwel altijd onderzoek volgens dit protocol verlangd. De te gebruiken 
onderzoeksopzet voor nulsituatie-onderzoek is opgenomen in deze NEN. 
 
Onderzoekslocatie: het geografische gebied waar daadwerkelijk bodemonderzoek (verrichten boringen, 
plaatsen peilbuizen, analyseren grond- en grondwatermonsters) plaatsvindt. 
 
Onverdachte deellocatie: plaats waar geen bodemverontreiniging wordt verwacht. Voor grootschalige 
onverdachte locaties (>1 ha) geldt een afwijkende onderzoeksstrategie.  
 
Plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern: een, in relatie tot de 
onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte (kern)belasting van de bodem. De potentieel verontreinigende 
activiteit heeft naar verwachting geleid tot een verdeling van de verontreinigende stoffen in de bodem met 
een duidelijke verontreinigingskern. De maximale oppervlakte van de kern is 1.000 m2. 
 
Potentieel bodembedreigende activiteiten: activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als 
mogelijk gevolg bodemverontreiniging. 
 
Slechtlopende/niet functionerende peilbuis: bij een afpompdebiet van 100 ml per minuut wordt de 
waterstand in een peilbuis meer dan 50 centimeter verlaagd. 
 
Verdachte (deel)locatie: plaats waar mogelijkerwijs bodemverontreiniging aanwezig is of kan ontstaan 
door de aanwezigheid van een ‘potentieel bodembedreigende activiteit’ (bijvoorbeeld een olietank) 
 
Verhardingslaag (niet-doordringbaar): een verhardingslaag die ten behoeve van het onderzoek niet kan, of 
zo min mogelijk, moet worden doorboord ten behoeve van het verkrijgen van grondmonsters uit de onder 
de niet-doordringbare verhardingslaag liggende bodem. De niet-doordringbare verhardingslaag wordt niet 
tot de grond of bodem gerekend. 
 
Verkennend bodemonderzoek: een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
 
Vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en het huidige gebruik van de locatie, 
gericht op het vinden van mogelijke verdachte locaties. Verder wordt onder meer informatie verzameld 
over het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op basis van de verzamelde 
gegevens wordt een totaalbeeld verkregen en worden conclusies getrokken over de afbakening van de 
onderzoekslocatie, de eventuele onderverdeling van de onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren 
onderzoekshypothese per deellocatie. 
 
Vooronderzoeksgebied: het geografische gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft. 
 
WBB: Wet Bodembescherming. Geeft de regels voor onderzoek en sanering. Onder andere voor het 
verplichte bodemonderzoek naar historische verontreinigingen op bedrijfsterreinen (AMVB ‘verplicht 
bodemonderzoek’). Het bevoegd gezag is de provincie of één van de grote(re) gemeenten. 
 
 



2. Onderzoeksmethodiek 
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door PJ Milieu BV worden toegepast ter bemonstering 
van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd volgens de 
Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van VROM (NPR). 
Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de 
bijbehorende protocollen. 
 
2.1. Boringen tot aan de grondwaterspiegel 
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik 
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 3, 
5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van 
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de 
grindboor, riverside- en gutsboor. 
 
2.2. Boringen onder de grondwaterspiegel 
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval van 
boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een pulsboor 
of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) kan de grond 
onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weggeboord. De pulsboor is inzetbaar in matig tot goed 
doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms leidingwater toegevoegd. De 
hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. In de praktijk kan met de 
pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden. 
 
2.3. Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen 
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat 
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een 
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het bovenstuk 
verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon filterkous. Tot 
0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht. 
 
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden 
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld klei, 
leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden, wordt het 
boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet). 
 
Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter van 
circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie van de 
peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt een tweede 
filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst. 
 
2.4. Het nemen van grondmonsters 
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of 
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen 
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel 
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC) en 
circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses. 
 
Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatietest, de zogenaamde “olie 
op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd 
grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm en de 
gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de aanwezige 
olieverontreinigingen.  
 



2.5. Het nemen van grondwatermonsters 
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het 
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername 
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe poly-
etheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te voorkomen. 
De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername vervoerd naar het 
laboratorium. 
 
3. Analysemethoden 
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in 
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) 
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerd laboratorium. Tevens vindt een voorbehandeling 
van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000). De specificatie van 
de analysemethoden is bij PJ Milieu BV bekend. Meer dan 98% van alle analysemethoden valt onder de 
RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het laboratorium in nationale en internationale 
ringonderzoeken. 
 
Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens (of 
detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster waarvan 
de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan worden 
vastgesteld.  
 
4. Betrouwbaarheid 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door Lloyd’s Register 
Quality Assurance gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem. 
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn 
gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te 
betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



BIJLAGE 6 
Toetsingskader 

 
Het in de navolgende tabel weergegeven toetsingskader, met betrekking tot de toelaatbare gehalten van 
verschillende stoffen in de grond, is gepubliceerd in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 
december 2007) en de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3 april 2012 afkomstig van het 
Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). 
 
Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende 
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke 
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat een 
bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van de aard 
en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie en de functie 
c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein). 
 
Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet 
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten. 
 
In de tabel ‘Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater’ is het 
toetsingskader weergegeven, afkomstig van de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 
2009 afkomstig van het Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). In de tabel staat een toetsingskader 
voor een aantal verontreinigende stoffen vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee 
toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en interventiewaarden. 
- De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde 

achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen). 
- De interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van de 

situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) onderzoek 
is afgerond. 

Nader onderzoek dient plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden. 
 

 
 



Tabel: Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater 
 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 
Stof (1) AW IW Ondiep (< 10 m-mv) 
 SB L en H gecorrigeerd (d) SB L en H gecorrigeerd (d) SW (2) IW 
       
Metalen 
antimoon (Sb) 4,0* 4,0 22 22 - 20 
arseen (As) 20 10,3 + 0,28(L+H) 76 39,3 + 1,05(L+H) 10 60 
barium (Ba) 190** 36,8 + 6,13L 920** 178,1 + 29,68L 50 625 
cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 0,4 6 
chroom (Cr) 55 27,5 + 1,1L 180 90 + 3,6L 1 30 
kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 190 42,2 + 5,91L 20 100 
koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 15 75 
kwik (Hg) anorganisch 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 0,05 0,3 
lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 15 75 
molybdeen (Mo) 1,5* 1,5 190 190 5 300 
nikkel (Ni) 35 10 + L 100 28,6 + 2,86L 15 75 
tin (Sn) 6,5 1,37 + 0,205L - - - - 
vanadium (V) 80 22,9 + 2,29L - - - - 
zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 65 800 
       
Overige anorganische verbindingen 
chloride (mg Cl/l) (3) - - - - 100.000  - 
cyaniden-vrij (4) 3,0 3,0 20 20 5 1.500 
cyaniden-complex (5) 5,5 5,5 50 50 10 1.500 
thiocyanaten (som) 6,0 6,0 20 20 - 1.500 
       
Aromatische verbindingen 
benzeen 0,2* 0,02H 1,1 0,11H 0,2 30 
ethylbenzeen 0,2* 0,02H 110 11H 4 150 
tolueen 0,2* 0,02H 32 3,2H 7 1.000 
xylenen (som)  0,45* 0,045H 17 1,7H 0,2 70 
styreen (vinylbenzeen) 0,25* 0,025H 86 8,6H 6 300 
fenol 0,25 0,025H 14 1,4H 0,2 2.000 
cresolen (som)  0,3* 0,03H 13 1,3H 0,2 200 
dodecylbenzeen 0,35* 0,035H - - - - 
aromatische  
oplosmiddelen (som) (6) 2,5* 0,25H - - - - 

       
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (7) 
naftaleen - - - - 0,01 70 
fenantreen - - - - 0,003* 5 
antraceen - - - - 0,0007* 5 
fluorantheen - - - - 0,003 1 
chryseen - - - - 0,003* 0,2 
benzo(a)antraceen - - - - 0,0001* 0,5 
benzo(a)pyreen - - - - 0,0005* 0,05 
benzo(k)fluorantheen - - - - 0,0004* 0,05 
indeno(1,2,3cd)pyreen - - - - 0,0004* 0,05 
benzo(ghi)peryleen - - - - 0,0003 0,05 
PAK (som 10)  (8, 9) 1,5 0,15H (7) 40 4H (7) - - 
       
Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) 
chloorkoolwaterstoffen       

monochlooretheen  
(vinylchloride) (8) 0,1* 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

dichloormethaan 0,1 0,01H 3,9 0,39H 0,01 1.000 
1,1-dichloorethaan 0,2* 0,02H 15 1,5H 7 900 
1,2-dichloorethaan 0,2* 0,02H 6,4 0,64H 7 400 
1,1-dichlooretheen (8) 0,3* 0,03H 0,3 0,03H 0,01 10 
1,2-dichlooretheen (som) 0,3* 0,03H 1 0,1H 0,01 20 
dichloorpropanen (som) 0,8* 0,08H 2 0,2H 0,8 80 
trichloormethaan (chloroform) 0,25* 0,025H 5,6 0,56H 6 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,25* 0,025H 15 1,5H 0,01 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,3* 0,03H 10 1,0H 0,01 130 
trichlooretheen (Tri) 0,25* 0,025H 2,5 0,25H 24 500 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,03H 0,7 0,07H 0,01 10 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,015H 8,8 0,88H 0,01 40 
b. chloorbenzenen (9)       
monochloorbenzeen 0,2* 0,02H 15 1,5H 7 180 
dichloorbenzenen (som) 2,0* 0,2H 19 1,9H 3 50 
trichloorbenzenen (som) 0,015* 0,0015H 11 1,1H 0,01 10 
tetrachloorbenzenen (som) 0,009* 0,0009H 2,2 0,22H 0,01 2,5 
pentachloorbenzeen 0,0025 0,00025H 6,7 0,67H 0,003 1 
hexachloorbenzeen 0,0085 0,00085H 2,0 0,2H 0,00009* 0,5 
c. chloorfenolen (9)       
monochloorfenolen (som) 0,045 0,0045H 5,4 0,54H 0,3 100 
dichloorfenolen (som) 0,2* 0,02H 22 2,2H 0,2 30 
trichloorfenolen (som) 0,003* 0,0003H 22 2,2H 0,03* 10 
tetrachloorfenolen (som) 0,015* 0,0015H 21 2,1H 0,01* 10 
pentachloorfenol 0,003* 0,0003H 12 1,2H 0,04* 3 
d. polychloorbifenylen (PCB)       
PCB (som 7) 0,02 0,002H 1 0,1H 0,01* 0,01 
e. overige gechloreerde 
koolwaterstoffen       

monochlooranilinen (som) 0,2* 0,02H 50 5,0H - 30 
pentachlooraniline 0,15* 0,015H - - - - 
dioxine (som I-TEQ) (10) 0,000055* 0,0000055H 0,00018 0,000018H - Nvt(6) 
chloornaftaleen (som) 0,07* 0,007H 23 2,3H - 6 
       
       
       
       
       
       



 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 
Stof (1) AW IW Ondiep (< 10 m-mv) 
 SB L en H gecorrigeerd (d) SB L en H gecorrigeerd (d) SW (2) IW 
       
Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloor-
bestrijdingsmiddelen       

chloordaan (som) 0,002 0,0002H 4 0,4H 0,02 ng/l* 0,2 
DDT (som) 0,2 0,02H 1,7 0,17H - - 
DDE (som) 0,1 0,01H 2,3 0,23H - - 
DDD (som) 0,02 0,002H 34 3,4H - - 
DDT/DDE/DDD (som) - - - - 0,004 ng/l* 0,01 
aldrin - - 0,32 0,032H 0,009 ng/l* - 
dieldrin - - - - 0,1 ng/l* - 
endrin - - - - 0,04 ng/l* - 
drins (som) 0,015 0,0015H 4 0,4H - 0,1 
α-endosulfan 0,0009 0,00009H 4 0,4H 0,2 ng/l* 5 
α-HCH 0,001 0,0001H 17 1,7H 33 ng/l* - 
β-HCH 0,002 0,0002H 1,6 0,16H 8 ng/l - 
γ-HCH (lindaan) 0,003 0,0003H 1,2 0,12H 9 ng/l - 
HCH-verbindingen (som) - - - - 0,05 1 
heptachloor 0,0007 0,00007H 4 0,4H 0,005 ng/l* 0,3 
heptachloorepoxide (som) 0,002 0,0002H 4 0,4H 0,005 ng/l* 3 
hexachloorbutadieen 0,003* 0,0003H - - - - 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som 
landbodem) 

0,4 0,04H - - - - 

b. organofosfor-pesticiden       
azinfos-methyl 0,0075* 0,00075H - - - - 
c. organotin bestrijdingsmiddelen       
organotin verbindingen (som) (11) 0,15 0,015H 2,5 0,25H 0,05*-16 ng/l 0,7 
tributyltin (TBT)  0,065 0,0065H - - - - 
d. chloorfenoxy-azijnzuur 
herbiciden       

MCPA 0,55* 0,055H 4 0,4H 0,02 50 
e. overige bestrijdingsmiddelen       
atrazine 0,035* 0,0035H 0,71 0,071H 29 ng/l 150 
carbaryl 0,15* 0,015H 0,45 0,045H 2 ng/l 50 
carbofuran (8) 0,017* 0,0017H 0,017 0,0017H 9 ng/l 100 
4-chloorrmethyl-fenolen (som) 0,6* 0,06H - - - - 
niet-chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som) 0,09* 0,009H - - - - 

       
Overige stoffen 
asbest (12) - - 100 100 - - 
cyclohexanon 2,0* 0,2H 150 15H 0,5 15.000 
dimethyl ftalaat (13)  0,045* 0,0045H 82 8,2H - - 
diethylftalaat (13) 0,045* 0,0045H 53 5,3H - - 
di-isobutylftalaat (13) 0,045* 0,0045H 17 1,7H - - 
dibutylftalaat (13) 0,07* 0,007H 36 3,6H - - 
butyl benzylftalaat (13)  0,07* 0,007H 48 4,8H - - 
Dihexylftalaat (12)  0,07* 0,007H 220 22,0H - - 
di(2-ethylhexyl)ftalaat (13) 0,045* 0,0045H 60 6,0H - - 
ftalaten (som) (13) - - - - 0,5 5 
minerale olie (14) (15)  190 19H 5000 500H 50 600 
pyridine 0,15* 0,015H 11 1,1H 0,5 30 
tetrahydrofuran 0,45 0,045H 7 0,7H 0,5 300 
tetrahydrothiofeen 1,5* 0,15H 8,8 0,88H 0,5 5.000 
tribroommethaan (bromoform) 0,2* 0,02H 75 7,5H - 630 
ethyleenglycol 5,0 0,5H - - - - 
diethyleenglycol 8,0 0,8H - - - - 
acrylonitril 2,0* 0,2H - - - - 
formaldehyde 2,5* 0,25H - - - - 
isopropanol (2-propanol) 0,75 0,075H - - - - 
methanol 3,0 0,3H - - - - 
butanol (1-butanol) 2,0* 0,2H - - - - 
butylacetaat 2,0* 0,2H - - - - 
ethylacetaat 2,0* 0,2H - - - - 
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,2* 0,02H - - - - 
methylethylketon 2,0* 0,2H - - - - 
       

 
Verklaring afkortingen 
SB = Standaardbodem (L= lutumgehalte = 25%, H= humusgehalte = 10%) 
AW = Achtergrondwaardenormen 
IW = Interventiewaarden 
SW = Streefwaarden 
 
Verklaring symbolen 
(1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007); 
(2) De streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat 

deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria 
moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, 
mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ 
mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een 
waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende 
verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de Streefwaarde 
grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of 
een monster met afwijkende samenstelling; 



(3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact 
is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor 
chloride geen maximale waarde; 

(4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. 
Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden 
gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht); 

(5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 
6655. Indien geen cyanide-vij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-
totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

(6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de 
bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de 
somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de 
componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds; 

(7) Voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% en bodems 
met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een 
interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 
mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de gegeven 
bodemtypecorrectieformule; 

(8) De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid). Indien  de stof wordt aangetoond moeten de  risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van 
vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht; 

(9) Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof 
B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde 
sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (Ci/li) >1, 
waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de 
betreffende groep; 

(10) Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 
(11) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds; 
(12) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is 

voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest; 
(13) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is 

van een knelpunt; 
(14) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met 

minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan 
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische 
redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd; 

(15) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 
mg/kg ds; 

*  Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt; 
** Toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds april 2009 alleen noodzakelijk bij situaties waar sprake is van een door 

menselijk handelen veroorzaakte  bariumverontreiniging. In alle andere gevallen kan toetsing tot de voorgenomen herziene 
regelgeving (globaal 2011) achterwege blijven. 

 
Aanvullende opmerkingen 
a. Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen 

Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te 
maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde 
stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door 
tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het 
RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden. 

 
b. Omvang verontreiniging 

De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3 
grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van 
maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal kan 
optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook 
worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden 
zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet. 

 
c. Criterium voor nader onderzoek 

In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde + 
streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is. 

 
d. Differentiatie naar grondsoort 

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van 
het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof (H) 
of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden. 
De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het 
organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk 
30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM) 
geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met 
organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1417101A HM

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LEIDERDORP C 1375
Achthovenerweg 41A, 2351 AX LEIDERDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1417101A HM
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 maart 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1453&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1447&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1544&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1541&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1445&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1449&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1504&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1505&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1579&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1451&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=701&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=482&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=203&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1542&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1443&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=702&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=640&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=205&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=209&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1145&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=558&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=638&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=557&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=641&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1444&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDD00&sectie=C&perceelnummer=1375&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=559&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HZW00&sectie=H&perceelnummer=637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=NQ1hm60vXSTpaX4ql65V&referentie=1417101A HM
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Betreft: Beoordelen bodemonderzoeken Achthovenerweg 41a in Leiderdorp 
 
Geachte heer De Smit, 
 
Hierbij ontvangt u de beoordeling van de milieukundige bodemonderzoeken voor de locatie 
Achthovenerweg 41a in Leiderdorp. De aanleiding hiervoor is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een veestal aan de noordzijde van de locatie (OLO 
nummer 1403773). De Omgevingsdienst heeft gebruik gemaakt van de volgende rapporten: 
 verkennend bodemonderzoek, PJ Milieu B.V., (5 mei 2014, kenmerk 1417101A) 
 nader bodemonderzoek, Lankelma-PJ Milieu B.V., (18 februari 2015, kenmerk 1417103B) 
 
Voorgaande beoordeling bodemonderzoek 
In onze brief van 15 augustus 2014, kenmerk 2014017990, hebben wij een integraal RO-advies 
gegeven voor deze locatie. Ten aanzien van het bodemaspect is bovengenoemd verkennend 
bodemonderzoek beoordeeld.  
Uit de chemische analyses is gebleken dat ten zuidwesten van de zuidelijk gelegen stallen de 
ondergrond matig tot sterk verontreinigd is met minerale olie en het grondwater sterk 
verontreinigd is met naftaleen en minerale olie (peilbuis 1).  
Ten noordoosten van de te slopen noordelijk gelegen loods is een zintuiglijke verontreiniging 
met minerale waargenomen, uit chemische analyses is gebleken dat er sprake is van licht met 
minerale olie verontreinigde grond (peilbuis 5).  
Op overige delen van de locatie zijn de grond en het grondwater niet tot licht verontreinigd. 
 
Beoordeling onderzoeksresultaten 
De verontreiniging ten noordoosten van de te slopen noordelijk gelegen loods (peilbuis 5 uit 
voorgaand onderzoek) is nader onderzocht. Uit de chemische analyses blijkt dat de grond en 
het grondwater niet of licht zijn verontreinigd. Het onderzoeksbureau heeft geen 
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld en in de bodemmonsters. De 
resultaten geven ten aanzien van deze verontreiniging geen aanleiding voor vervolgstappen.  
De verontreiniging met oliegerelateerde parameters in grond en grondwater ten zuidwesten 
van de zuidelijk gelegen stallen bevindt zich buiten de bouwlocatie en vormt voor de beoogde 
bouwplannen geen belemmering. Echter, vanuit de Wet bodembescherming geldt hiervoor 
nog een onderzoeksplicht en mogelijk een saneringsplicht. 
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Conclusie en advies 
De locatie is geschikt voor het geplande gebruik Agrarisch (veestal). Er zijn geen 
milieuhygiënische belemmeringen voor het in werking treden van de omgevingsvergunning. 
Geadviseerd wordt, indien de zintuiglijke verontreinigde grond nabij peilbuis 5 vrijkomt, deze 
apart te houden en af te voeren naar een erkend verwerker. Wij adviseren u de 
vergunningaanvrager het volgende te laten weten. 

 
 Ten zuidwesten van de zuidelijk gelegen stallen zijn de grond en het grondwater sterk 

verontreinigd met oliegerelateerde parameters. Aangezien deze verontreiniging zich 
buiten de bouwlocatie bevindt, vormt deze voor de beoogde bouwplannen geen 
belemmering. Echter, vanuit de Wet bodembescherming geldt hiervoor nog een 
onderzoeksplicht en mogelijk een saneringsplicht. 
 

 Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens 
wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het 
Besluit bodemkwaliteit. Geadviseerd wordt op dezelfde wijze met de zintuiglijk met 
minerale olie verontreinigde grond om te gaan. 

 
 Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: Werken in en met 

verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. 
 
 Het voornemen om meer dan 50 m3 grond af te graven en/of meer dan 1.000 m³ 

grondwater te onttrekken moet de initiatiefnemer melden bij de Omgevingsdienst West-
Holland via het meldingsformulier Bodemverontreiniging. 

 
 Het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand valt onder de Waterwet en moet gemeld 

worden bij het Waterschap. Het lozen van bemalingwater valt onder het Besluit lozen 
buiten inrichtingen. Meer informatie over de wijze van lozing en de meldingsplicht is te 
vinden op www.odwh.nl/bedrijven/water.   

 
 Voor het toepassen van niet schone grond en/of schone grond (meer dan 50 m³) dient 

een melding te worden gedaan via www.meldgrond.nl.  
 



 
 Datum: 

2 april 2015 
 
Kenmerk: 
2015007786 
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Informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer S.A. Garstman via 071-4083244 of 
S.Garstman@odwh.nl. 
 
Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 
  
Met vriendelijke groet, 
mw. N.E. Mier 
Hoofd afdeling Advies 
 
 
Deze brief is in een geautomatiseerd systeem aangemaakt en daarom niet persoonlijk 
ondertekend. 
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Samenvatting 

In opdracht van P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V. heeft RAAP in december 2016 een ar-

cheologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Achthovenerweg 41 a/b in Leiderdorp, ge-

meente Leiderdorp. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een 

nieuwe jongveestal en opslagloods te realiseren. Het onderzoek is nodig in het kader van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning, aangezien naar verwachting eventueel aanwezige ar-

cheologische resten bij toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. 

Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeolo-

gische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.  

 

Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat in het plangebied (ontkalkte) oeverafzet-

tingen van de Oude Rijn aanwezig zouden zijn. Voor deze afzettingen gold een hoge archeolo-

gische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neolithicum 

t/m Nieuwe tijd. Uit het booronderzoek blijkt dat de oeverafzettingen van de Oude Rijn verdwe-

nen zijn. In het plangebied zijn getijden- en/of estuariene afzettingen van de Oude Rijndelta aan-

getroffen. De archeologische verwachting voor deze afzettingen is laag. Op basis van het veld-

onderzoek kan de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting naar beneden worden 

bijgesteld. Voor het plangebied geldt op basis van het ontbreken van oeverafzettingen een lage 

archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neo-

lithicum t/m Nieuwe tijd. 

 

De kans dat er door de geplande werkzaamheden archeologische resten worden verstoord, 

wordt op basis van de onderzoeksresultaten zeer klein geacht. 

 

In het kader van de voorgenomen bodemingrepen wordt op basis van de resultaten van dit on-

derzoek een vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) in het 

plangebied niet noodzakelijk geacht. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aan-

getroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Over dit advies kunt contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze de heer Van der Pol, 

beleidsmedewerker van de gemeente Leiderdorp. Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg 

assisteren. 



 
Plangebied Achthovenerweg 41 a/b in Leiderdorp, gemeente Leiderdorp; archeologisch vooronderzoek: een 

aanvullend inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 5778 / eindversie, 3 januari 2017 [4]  

Inhoudsopgave 

Samenvatting .......................................................................................................................... 3 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 4 

Administratieve gegevens ....................................................................................................... 5 

1 Inleiding ............................................................................................................................. 6 

1.1 Kader ...................................................................................................................................... 6 

1.2 Ligging van het plangebied ....................................................................................................... 6 

1.3 Planomschrijving ...................................................................................................................... 6 

1.4 Doel- en vraagstelling ............................................................................................................... 7 

1.5 Kwaliteit ................................................................................................................................... 7 

2 Bureauonderzoek ............................................................................................................... 8 

2.1 Methode .................................................................................................................................. 8 

2.2 Aardkundige situatie ................................................................................................................. 8 

2.3 Bewoningsgeschiedenis............................................................................................................ 8 

2.4 Archeologie.............................................................................................................................. 9 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting ........................................................................... 10 

3 Veldonderzoek ................................................................................................................. 11 

3.1 Methode ................................................................................................................................ 11 

3.2 Resultaten ............................................................................................................................. 11 

3.3 Synthese ............................................................................................................................... 12 

4 Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................... 13 

4.1 Onderzoeksvragen ................................................................................................................. 13 

4.2 Conclusies ............................................................................................................................. 13 

4.3 Aanbevelingen ....................................................................................................................... 14 

Literatuur .............................................................................................................................. 15 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen ............................................................................ 16 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen ............................................................................................ 22 



 
Plangebied Achthovenerweg 41 a/b in Leiderdorp, gemeente Leiderdorp; archeologisch vooronderzoek: een 

aanvullend inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 5778 / eindversie, 3 januari 2017 [5]  

Administratieve gegevens  
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Type onderzoek aanvullend inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 

Opdrachtgever P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V. 

Contactpersoon de heer S. Akerboom 

Onderzoekskader aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Plangebied Achthovenerweg 41 a/b 

 Plaats Leiderdorp 

 Gemeente Leiderdorp 

 Provincie Zuid-Holland 

 Kadastrale gegevens sectie C, nummer 1375  

 Oppervlakte plangebied 3.000 m
2
 

 Kaartblad 30H 

 Centrumcoördinaat 97.950/461.450 

Bevoegde gezag gemeente Leiderdorp 

Contactpersoon dhr. D. van der Pol 

Adviseur  gemeente Leiden 

Contactpersoon mevr. C. Brandenburg 

Onderzoeksperiode december 2016 

Afbakening 

onderzoeksgebied 

Het veldonderzoek is beperkt gebleven tot het plangebied. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V. heeft RAAP in december 2016 een In-

ventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door middel van boringen uitgevoerd in 

het plangebied Achthovenerweg 41 a/b, gemeente Leiderdorp. De aanleiding voor dit onderzoek 

is het voornemen om op deze locatie een jongveestal en een opslagloods te realiseren, waarvoor 

een omgevingsvergunning nodig is.  

 

Beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor 

de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Leiderdorp is in dezen de bevoegde 

overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van eventueel 

aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van Leiderdorp ligt het plangebied in een zone met een hoge 

trefkans. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 30 m
2
 en 

dieper dan 30 cm -Mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. In de 

voorschriften in het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 (NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven) 

is een vrijstelling opgenomen voor bodemingrepen kleiner dan 100 m2 en ondieper dan 0,3 m -Mv. 

De omvang van de bodemingrepen bedraagt 3.000 m
2
 en de diepte van de ingrepen bedraagt 

max. 2,4 m -Mv. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid 

van archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid. 

 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt ten noorden van de Achthovenerweg buiten de bebouwde kom van Leider-

dorp (figuur 1). Op recente luchtfoto’s uit Google Earth is het plangebied afgebeeld als deels 

bebouwd en deels als grasland met sloten. Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (http://ahn.geodan.nl/ahn/) bedraagt de huidige maaiveld-

hoogte in het plangebied ongeveer 1,0 m -NAP.  

 

1.3 Planomschrijving 

De huidige bebouwing in het plangebied wordt gesloopt. Zowel de jongveestallen als de opslag-

loods overlappen grotendeels met de bestaande bebouwing (figuur 1 en 4). De jongveestal ach-

ter op het terrein wordt niet voorzien van kelders, wel zal geheid worden. Onder de jongveestal 

en opslagloods aan de voorkant van het terrein komen twee mestkelders. Deze worden 4 meter 
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breed en 30 m lang. De mestkelders worden tot 2,0 m –Mv ingegraven. De graafwerkzaamheden 

zelf zullen tot ca. 2,4 m –Mv reiken. 

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

In 2014 is een deel van het perceel onderzocht. Het huidige onderzoek vindt plaats in het nog 

niet onderzochte deel. Het doel van het veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van de in 

2014 opgestelde gespecificeerde verwachting. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard 

en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies gege-

ven over de omgang met eventueel aanwezige archeologisch relevante geo(morfo)logische een-

heden of archeologische resten.  

 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

 

1.5 Kwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 

4), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl).  

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring 

aan de gemeente Leiderdorp voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (d.d.15-12-2016).  

Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

In 2014 is voor het perceel aan de Achthovenerweg 41 a/b een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd (Warning, 2014). Het bureauonderzoek is voor het gehele perceel 

uitgevoerd en de resultaten daarvan worden hieronder kort gepresenteerd. Waar nodig zijn de 

resultaten aangevuld.  

 

2.2 Aardkundige situatie 

Het plangebied maakt landschappelijk gezien deel uit van de kuststrook van West-Nederland en 

bevindt op de noordoever van de Oude Rijn. Verwacht wordt dat de bodemopbouw van het 

plangebied geologisch gezien bestaat uit oeverafzettingen van de Oude Rijn op getijden- en/of 

estuariene afzettingen van de Oude Rijn delta (figuur 2).  

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

(Cultuur)historische achtergrond 

Over eventuele bewoning in de omgeving van het plangebied voorafgaand aan de Romeinse tijd 

is weinig bekend. Uit de wijdere omgeving is wel bekend dat in prehistorische perioden op de 

hoger gelegen gebiedsdelen menselijke bewoning heeft plaatsgevonden. Met name de oeverwal-

len van de Oude Rijn, maar ook de oevers van de crevasses van de Oude Rijn waren daarvoor 

geschikt.  

Het plangebied zelf ligt in de Achthovenerpolder. In deze polder zijn bewoningssporen uit de 

Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend (zie § 2.4 en figuur 3).  

 

Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 staat het gebied afgebeeld als strokenverka-

veling. Deze strokenverkaveling betreft zogenaamde cope-ontginningen. Wanneer de polder 

Achthoven is ontgonnen is niet exact bekend. Gezien de onregelmatige strokenverkaveling stamt 

de ontginning al mogelijk uit het eind van de Vroege Middeleeuwen (Dolmans en Thunnissen, 

2002). De ontginningsbasis voor de ontginning van de polder Achthoven is de noordoever van de 

Oude Rijn.  

In de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd werden grote delen van de oeverwallen van de Oude 

Rijn afgegraven ten behoeve van de kleiwinning voor de baksteen- en dakpanindustrie (‘aftiche-

len’). Tot ver in de 20e eeuw zijn op de stroomrug van de Oude Rijn stukken land afgeticheld, 

waarbij waarschijnlijk vele archeologische vindplaatsen geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Op 

de bodemkaart staat het plangebied aangegeven als zijnde afgegraven (Stiboka, 1982).  
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Historisch landgebruik 

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd, biedt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek.  

Op historische kaarten uit de 17e eeuw staat langs de Oude Rijn bebouwing aangegeven. Of 

deze bebouwing ook in het plangebied aanwezig is, is onduidelijk. De schaal van deze kaarten is 

niet geschikt om dit nauwkeurig te bepalen (Sijmons & Van Eeghen, 1990; Zandvliet, 1989).  

Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 is geen bebouwing in het plangebied aange-

geven (www.watwaswaar.nl). Ook op topografische kaarten eind van de 19e en begin van de 

20ste eeuw is geen bebouwing aangegeven (De Pater & Schoenmaker, 2005; Wieberdink, 1989). 

Ten noordwesten van het plangebied staan twee steenbakkerijen aangegeven. In de jaren 70 

van de vorige eeuw verschijnt de eerste bebouwing op het perceel. De huidige, te slopen veestal 

lijkt dan ook gebouwd te zijn. Het overige deel van het plangebied blijft tot op heden onbebouwd 

(www.watwaswaar.nl)  

 

2.4 Archeologie  

Archeologische verwachting 

Volgens de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Leiderdorp heeft 

het plangebied een hoge trefkans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen (Hazen-

berg-archeologie, gemeente Leiderdorp). 

Op de Culturele Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland staat het gebied aangeduid 

met een hoge trefkans op archeologische vindplaatsen vanaf de IJzertijd - Romeinse tijd.  

Op de IKAW valt het plangebied in een zone met een hoge tot middelhoge archeologische ver-

wachting. Deze waardering is gebaseerd op de ligging van het plangebied op de oeverwal van de 

Oude Rijn (Deeben, 2008; zie ook www.cultureelerfgoed.nl). 

 

Bekende archeologische resten 

In ARCHIS staan binnen een straal van 500 m geen archeologische monumenten geregistreerd. 

In de jaren 70 van de vorige eeuw zijn tijdens niet archeologische graafwerkzaamheden ten 

noorden van het plangebied archeologische resten uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het betreft 

een grindbaan van 6 m breed, geïnterpreteerd als de limesweg (ARCHIS-waarnemingsnummer 

999) en diverse fragmenten Romeins aardewerk (ARCHIS-waarnemingsnummer 7931). 

In het tracé van de HSL, ten noordoosten van het plangebied zijn 2 vindplaatsen uit de IJzer-

tijd/Romeinse tijd gedefinieerd. De vindplaatsen liggen langs een restgeul van de Oude Rijn 

(ARCHIS-waarnemingsnummers 45438 en 127281). Op een afstand van circa 300 m ten westen 

van het plangebied op de Achthovenerweg 21 is in de restgeul van De Oude Rijn puin, bot en 

fosfaat aangetroffen. De datering van deze indicatoren is onbekend (ARCHIS-

waarnemingsnummer 401098). 
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Eerder uitgevoerd onderzoek 

In 2014 is op het perceel naast een bureauonderzoek ook een inventariserend onderzoek uitge-

voerd (Warning, 2014). Het veldonderzoek is beperkt gebleven tot de locatie van de toenmalige 

nieuwbouw. Tijdens het veldonderzoek is een bodemopbouw van een bouwvoor op getijdenafzet-

tingen en/of estuariene afzettingen van de Oude Rijndelta aangetroffen. Uit het booronderzoek is 

gebleken dat de oeverafzettingen van de Oude Rijn in het plangebied grotendeels verdwenen 

zijn, zoals verwacht werd op basis van de bodemkaart. Alleen in de boringen 1 en 2 is een res-

tant van de oeverafzettingen van de Oude Rijn aangetroffen.  

 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op grond van de aanwezigheid van stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn en de datering 

daarvan, geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit 

de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. Vindplaatsen worden in de (ontkalkte) oeverafzettingen 

van de Oude Rijn verwacht. 

 

Het kan hierbij gaan om relatief grote nederzettingsterreinen (ca. 1 tot 3 ha), maar ook om lokale 

archeologische resten. De meeste archeologische resten zullen zich gezien de geologische 

situatie waarschijnlijk op de oeverafzettingen van de Rijn bevinden. De verwachte 

nederzettingsterreinen uit het Neolithicum t/m de IJzertijd kenmerken zich door een (cultuurlaag 

en een) lage vondstdichtheid, waarbij gedacht moet worden aan een strooiing van overwegend 

aardewerk. Vanaf de IJzertijd zullen de vindplaatsen doorgaans groter zijn dan 1000 m² en 

kenmerken ze zich door de aanwezigheid van een cultuurlaag.  

 

In het plangebied kunnen inheems-romeinse nederzettingen aangetroffen worden. Deze 

nederzettingen kenmerken zich in de boor door een (humeuze) cultuurlaag met archeologische 

indicatoren. Verder kunnen diverse lokale archeologische resten worden aangetroffen, 

bijvoorbeeld laad- en loskades.  

 

In hoeverre nog intacte archeologische resten in de bodem aanwezig zijn, wordt voornamelijk 

bepaald door de mate van recente verstoring van de bodem. Indien, ten behoeve van de bak-

steenindustrie, ontgravingen hebben plaatsgevonden kan een eventuele cultuurlaag verdwenen 

zijn. Een resterend sporenniveau is alleen per toeval met boringen in kaart te brengen.  

 

Om de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en 

de mate van verstoring van de bodemopbouw vast te stellen wordt een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. Hierbij worden 6 boringen zo verspreid mogelijk over het plangebied 

gezet.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. Het 

doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek 

opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 

Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar en waardoor de bodemopbouw verstoord is 

geraakt en waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele 

archeologische indicatoren aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten 

aanwezig zijn in het plangebied. Daartoe zijn 6 boringen zo verspreid mogelijk over het 

plangebied geplaatst.  

 

Er is geboord tot maximaal 4,0 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Neder-

lands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van 

RAAP (Deborah 2; Bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een RTK-GPS (x-, y- 

en z-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van verbrokkeling en ver-

snijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, 

vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

 

3.2 Resultaten  

Bodemopbouw 

Tijdens het veldonderzoek is vanaf maaiveld een 15 tot 55 cm dikke bouwvoor aangetroffen. 

Waar geen bouwvoor aanwezig is, is een opgebracht pakket aangetroffen van 10 tot 90 cm dik. 

De bouwvoor bestaat uit donkerbruingrijze, zwak tot sterk zandige klei. De klei is humeus en 

bevat enkele puinspikkels. Het opgebrachte pakket bestaat uit lichtbruingrijs tot donkergrijs, 

matig grof zand of donkergrijze zwak zandige klei met zand- en kleibrokken, wortelresten en 

plastic.  

In boring 1 is onder de bouwvoor een verstoord pakket klei met kleibrokken aangetroffen. Dit 

pakket bevat enkele fragmenten puin (mortel en rode baksteen).  

 

Getijden- en/of estuariene afzettingen 

De bouwvoor of het opgebrachte pakket gaat in boringen 1 tot en met 4 abrupt over in een 

(licht)grijze, kalkrijke, uiterst siltige klei met detritus- en/of zandlagen. In boring 2 is de top van 

de klei kalkloos. In de overige boringen is het pakket kalkrijk. De klei gaat naar beneden toe 

geleidelijk over in zand met veel detritus- en/of kleilagen. Dit zand is in boringen 5 en 6 direct 

onder de bouwvoor aangetroffen. Naar beneden toe wordt de gelaagdheid minder en vanaf 2,6 m 
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–Mv zijn de lagen verdwenen. Dit pakket is geïnterpreteerd als getijden- of estuariene afzettin-

gen, afgezet in de delta van de Oude Rijn. 

 

Archeologische indicatoren  

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

3.3 Synthese  

Op basis van de resultaten van het veldwerk kan de opgestelde gespecificeerde verwachting 

bijgesteld worden. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat in het plangebied (ont-

kalkte) oeverafzettingen van de Oude Rijn aanwezig zouden zijn. Voor deze afzettingen gold een 

hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de perio-

de Neolithicum t/m Nieuwe tijd. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de oeverafzettingen van de Oude Rijn in het plangebied zijn 

verdwenen. Tijdens het veldwerk zijn alleen getijden- of estuariene afzettingen aangetroffen. 

De archeologische verwachting kan naar beneden worden bijgesteld. Voor het plangebied geldt 

op basis van het ontbreken van oeverafzettingen een lage archeologische verwachting voor de 

aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Onderzoeksvragen 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

 Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. 

 

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

In het plangebied is een bodemopbouw van een bouwvoor of opgebracht pakket op getijden-

afzettingen en/of estuariene afzettingen van de Oude Rijndelta aangetroffen.  

 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

Nee, er zijn geen oeverafzettingen van de Oude Rijn aangetroffen. 

 

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

Niet van toepassing. 

 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is? 

Nee, op basis van het ontbreken van oeverafzettingen van de Oude Rijn wordt een vervolg-

onderzoek niet zinvol geacht. 

 

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

Niet van toepassing. 

 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetref-

fende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

4.2 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de kans dat er door de geplande werkzaamheden 

archeologische resten worden verstoord wordt zeer klein geacht. 

 

Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat in het plangebied (ontkalkte) oeverafzet-

tingen van de Oude Rijn aanwezig zouden zijn. Voor deze afzettingen gold een hoge archeolo-

gische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neolithicum 
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t/m Nieuwe tijd. Uit het booronderzoek blijkt dat de oeverafzettingen van de Oude Rijn verdwe-

nen zijn. In het plangebied zijn getijden- en/of estuariene afzettingen van de Oude Rijndelta aan-

getroffen. De archeologische verwachting voor deze afzettingen is laag. Op basis van het veld-

onderzoek kan de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting naar beneden worden 

bijgesteld. Voor het plangebied geldt op basis van het ontbreken van oeverafzettingen een lage 

archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neo-

lithicum t/m Nieuwe tijd. 

 

4.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-

genomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumenten-

zorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aan-

getroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Over dit advies kunt contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze de heer Van der Pol, 

beleidsmedewerker van de gemeente Leiderdorp. Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg 

assisteren. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. De ligging van het plangebied (zwart) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-

terreinen (blauw) geprojecteerd op de CHS-kaart 1a; inzet: ligging in Nederland 

(ster). 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (ster) op de paleogeografische reconstructie van de Oude 

Rijndelta (Pruissers & De Gans, 1988) 

Figuur 3. Ligging van het plangebied op een uitsnede van de verwachtingskaart voor de 

limeszone met de bekende Romeinse vindplaatsen (Jansen, e.a., 2011). 

Figuur 4. Boorpuntenkaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-
terreinen (blauw) geprojecteerd op de CHS kaart 1a; inzet: ligging in Nederland (ster).
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Archeologische perioden
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Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steenti jd)

Mesolithicum
(Midden Steenti jd)

Neolithicum
(Nieuwe Steenti jd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro
e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

1

boring: LDAW2-1
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.947,07, Y: 461.483,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,35, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmening

135 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: getijden 
(geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Opmerking: humusvlekken

210 cm -Mv / 3,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: getijden 
(geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

 Einde boring op 400 cm -Mv / 5,35 m -NAP

boring: LDAW2-2
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.945,69, Y: 461.454,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,38, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

40 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

110 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

 Einde boring op 400 cm -Mv / 5,38 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

2

boring: LDAW2-3
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.985,73, Y: 461.415,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,19, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

35 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, zand- en kleibrokken, veel wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

90 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, zandbrokken, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

290 cm -Mv / 4,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

340 cm -Mv / 4,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

 Einde boring op 400 cm -Mv / 5,19 m -NAP

boring: LDAW2-4
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.976,17, Y: 461.405,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,25, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 330 cm -Mv / 4,55 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

3

boring: LDAW2-5
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.963,82, Y: 461.391,50, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,16, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

145 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 3,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 3,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 4,16 m -NAP

boring: LDAW2-6
beschrijver: SW/WW, datum: 20-12-2016, X: 97.952,83, Y: 461.375,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -1,09, 
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: P.A.M. Teunissen 
Architectenbu, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: Fe-concreties

95 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: getijden 
(geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 4,09 m -NAP
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Inleiding 

P.A.M. Theunissen Architectenburo BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau verzocht een 

Plan van Aanpak (PvA) op te stellen voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek 

m.b.t. het plangebied Achthovenerweg 41 a/b in de gemeente Leiderdorp. In 2014 is een deel 

van het perceel onderzocht. Het huidige onderzoek vindt plaats in het nog niet onderzochte 

deel. Dit onderzoek is nodig in verband met voorgenomen bouwwerkzaamheden die eventueel 

aanwezige archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen verstoren.  

 

Uitgangspunt voor dit onderzoek is het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), 

zoals beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Dit proces bestaat uit 

meerdere fasen (zie bijlage: Archeologische Monumentenzorg). De eerste fase is het 

archeologisch vooronderzoek. Daarbij gaat het erom vast te stellen of archeologische waarden 

in een gebied aanwezig zijn en zo ja, wat de kwaliteit daarvan is. Het archeologisch 

vooronderzoek valt uiteen in een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek.  

 

Voor het plangebied is al eerder onderzoek uitgevoerd (Warning, 2014). Het veldonderzoek is 

destijds beperkt gebleven tot de toenmalige nieuwbouw. De huidige nieuwbouw valt hier 

buiten. Het voorliggende Plan van Aanpak (PvA) is op basis van het bureauonderzoek 

(Warning, 2014) opgesteld. In dit PvA wordt de verkennende fase van het aanvullende 

inventariserend veldonderzoek beschreven.  

 

Na afronding van dit onderzoek neemt de gemeente Leiderdorp op basis van het advies van 

RAAP, een besluit over het vervolgtraject. Het besluit kan inhouden dat het archeologisch 

onderzoek is afgerond of dat één van de vervolgstappen uit het proces van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) moet worden doorlopen. 

 

In het PvA vindt u achtereenvolgens: 

• administratieve gegevens 

• het archeologisch onderzoek 

• het RAAP eindproduct 

• planning & overleg  

• bijlage: Archeologische Monumentenzorg 



Administratieve gegevens 

 

 

Algemene gebiedsgegevens 

Ligging plangebied: Ten noorden van de Achthovenerweg buiten de bebouwde kom van 

Leiderdorp 

Kadastraal bekend onder: gemeente Leiderdorp, sectie C, nummer 1375 

Centrum-coördinaat: 97.950 / 461.450 

Oppervlakte plangebied: 3.000 m2 

Grondgebruik: deels bebouwd en deels grasland. 

Voorgenomen  

bodemingrepen: 

 

Er worden een jongveestal en een opslagloods gerealiseerd. Deze 

overlappen deels met bestaande, te slopen bebouwing. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van het in 2014 uitgevoerde onderzoek geldt de volgende gespecificeerde 

verwachting: 

 

Op basis van het bureauonderzoek word verwacht dat in het plangebied (ontkalkte) 

oeverafzettingen van de Oude Rijn aanwezig zouden kunnen zijn. Voor deze afzettingen geldt 
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een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de 

periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. 

 

Het kan hierbij gaan om relatief grote nederzettingsterreinen (ca. 1 tot 3 ha), maar ook om 

lokale archeologische resten. De meeste archeologische resten zullen zich gezien de 

geologische situatie waarschijnlijk op de oeverafzettingen van de Rijn bevinden. De verwachte 

nederzettingsterreinen uit het Neolithicum t/m de IJzertijd kenmerken zich door een 

(cultuurlaag en een) lage vondstdichtheid, waarbij gedacht moet worden aan een strooiing van 

overwegend aardewerk. Vanaf de IJzertijd zullen de vindplaatsen doorgaans groter zijn dan 

1000 m² en kenmerken ze zich door de aanwezigheid van een cultuurlaag.  

 

In het plangebied kunnen inheems-romeinse nederzettingen aangetroffen worden. Deze 

nederzettingen kenmerken zich in de boor door een (humeuze) cultuurlaag met archeologische 

indicatoren. Verder kunnen diverse lokale archeologische resten worden aangetroffen, 

bijvoorbeeld laad- en loskades.  

 

Uit het in 2014 uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat de oeverafzettingen van de Oude 

Rijn grotendeels verdwenen zijn. Indien dit in het huidige plangebied ook het geval is, geldt 

een lage archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de 

periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. 

Onder de oeverafzettingen zijn estuariene afzettingen van de Oude Rijndelta aanwezig. De 

archeologische verwachting voor deze afzettingen is laag.  

 

  



Het archeologisch onderzoek 

Onderzoeksvragen  

• Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het 

plangebied bekend?  

• Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

• Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of 

archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande 

inrichting?  

• Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

• Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

• Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

• Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

 

Methode 

Tijdens het onderzoek zullen de volgende werkzaamheden worden verricht: 

A. Verkennend booronderzoek 

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding van het veldwerk: 

• Uitvoeren van een KLIC-melding; 

• Vervaardigen van werkkaarten voor het veldwerk. 

• Doen van een onderzoeksmelding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

A. Verkennend booronderzoek 

 

Aantal dagen veldwerk 0,5 

Samenstelling veldteam Projectleider  

Te onderzoeken oppervlakte: 3.000 m
2
 

Boorsysteem: Vanwege de aanwezige bebouwing worden de plaatsen waar de 

boringen zullen worden gezet bepaald door de aanwezige bebouwing 

en oppervlakteverharding. 

Boortype: Edelmanboor (diameter 7 cm) en een gutsboor (diameter 3 cm) 

Aantal boringen: 6 

Max. boordiepte: Circa 4,0 cm –Mv of tot 50 cm in geulafzettingen van de Oude Rijn 

Boorbeschrijving: De boringen zullen beschreven worden volgens het RAAP-Bodem 

Beschrijvingssysteem. Dit systeem voldoet aan NEN 5104. 

Analyse: In het veld; 

Inmeten met: RTK-GPS.  

 



Product 

De resultaten van het onderzoek zullen worden gerapporteerd in de vorm van een RAAP-

notitie. De rapportage bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 

 

• Samenvatting 

• Inleiding 

• Methoden 

• Resultaten 

• Conclusies en aanbevelingen 

 

Een overzichtskaart met de begrenzing van het plangebied en de resultaten van het 

archeologisch onderzoek wordt aan de rapportage toegevoegd. De boorstaten worden 

aangeleverd als bijlage. 

 

De notitie wordt als digitaal bestand geleverd (pdf). Om de inhoud van de rapportage te laten 

aansluiten op het beleid van de overheid zal bovendien een digitaal exemplaar naar de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en naar de gemeente worden verzonden. Indien tijdens 

het onderzoek vondsten zijn aangetroffen, zal tevens een (gedrukt) definitief exemplaar van de 

notitie aan het provinciaal depot worden gestuurd. 



Planning en Overleg 

 

Planning 

Het project zal starten in week 51. Het veldwerk duurt een 0,5 dag. De doorlooptijd van het 

project (vanaf de aanvang van het veldwerk tot de oplevering van de resultaten) is dan circa 3 

weken onder voorbehoud van goede weers- en terreinomstandigheden.  

 

Overleg en organisatie 

Als contactpersoon zal optreden drs. S. Warning, projectleider van het onderzoek en bij 

zijn/haar afwezigheid een nog te benoemen senior projectleider van RAAP West-Nederland. 

 

In de loop van het onderzoek zal overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. Dit gebeurt 

uitsluitend per telefoon. 



 Bijlage: Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

Zoals dit schema duidelijk maakt, kan het archeologisch onderzoek uit verschillende fasen 

bestaan. Om inhoudelijke, prijs- en planningstechnische redenen wordt er soms - indien 

mogelijk - voor gekozen om bepaalde fasen samen uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds 

voldoende informatie voorhanden is, in sommige gevallen een fase worden overgeslagen. 

Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het 

archeologisch onderzoek afgesloten. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Archeologische 

begeleiding * 

Begeleiden van de 

grondwerkzaamheden 

door archeologen. 

Opgraving * 

Opgraven van de 

archeologische resten, 

daarna oplevering van 

het terrein. 

Vrijgeven 

Vrijgeven (evt. onder 

voorwaarde) van het 

terrein voor de 

grondwerkzaamheden. 

Beschermen 

Beschermen van de 

archeologische resten 

in de grond door 

planaanpassing of 

planinpassing. 

Selectiebesluit door de overheid op basis van de resultaten van het onderzoek 

Bureauonderzoek (opstellen archeologische verwachting) 

Inventariserend veldonderzoek 

 

Verkennende fase  

Karterende fase * 

Waarderende fase * 

* Bij proefsleuven, opgraving of archeologische begeleiding dient dit onderzoek te worden uitgevoerd op basis van  

een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).  
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ARCHEOLOGISCH ADVIES 

 

Erfgoed Leiden en Omstreken 

 

 

Locatieaanduiding: Achthovenerweg 41 a/b Leiderdorp 

 

Aanvraagnummer:  

 

Omschrijving: Nieuwbouw en graven sloot  

 

Opgesteld door / datum: mevr. C. Brandenburgh / 4 januari 2017  

 

 

Planomschrijving 

Volgens het plan voor realiseren van een nieuwe stal op de locatie Achthovernerweg 41a/b zal de bodem 
verstoord worden. Ter compensatie van het wegvallen van een sloot wordt elders op het perceel een 
nieuwe kavelsloot gegraven (fig. 1a en b). 

 

Bestemmingsplan archeologie 

Dit plan zal worden gerealiseerd in een zone waarvoor op grond van het vigerende bestemmingsplan 
gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie hoge trefkans’ geldt en gedeeltelijk de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middelhoge trefkans’. Voor beide gebieden gelden voor 
ruimtelijke plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem 
wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 100 m

2
 en dieper dan 30 cm.  

Bij doorgang van de plannen worden bovenstaande criteria overschreden. 

 

Voorgeschiedenis 

In 2014 en 2016 zijn op het perceel van Achthovenerweg 41 a/b twee archeologische booronderzoeken 
uitgevoerd. Hiervan zijn de volgende rapportages gepubliceerd:  

Warning, S., 2014: Plangebied Achthovenerweg 4, gemeente Leiderdorp; archeologisch 
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). 
Warning, S., 2017: Plangebied Achthovenerweg 41 a/b in Leiderdorp, gemeente Leiderdorp; 
archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek (verkennende 
fase).  

Het onderzoek uit 2014 lag tussen de huidige bebouwing en de te graven sloot in. Uit de boringen blijkt 
dat de te verwachten oeverafzettingen waarop archeologische resten aanwezig kunnen zijn vrijwel overal 
afgegraven zijn. Alleen in boring 1 en 2 (aan de kant van de bebouwing) werden op een diepte van 30 cm 
nog oeverafzettingen aangetroffen. Het noordelijk deel van het perceel lijkt vakkundig en diep afgegraven 
waardoor daar geen archeologische resten meer aanwezig zijn. 
Het onderzoek uit 2016 had betrekking op twee locaties rondom de huidige bebouwing omdat juist daar in 
2014 sprake was van intacte oeverafzettingen. Uit de boringen blijkt echter dat de ondergrond ook hier 
niet meer intact is. De oeverafzettingen zijn afgegraven en er zijn geen kansrijke archeologische niveaus 
in de ondergrond aanwezig. 
 
Alhoewel de locatie van de te graven sloot net buiten het onderzoeksgebied van 2014 valt, mogen de 
resultaten van dit onderzoek geëxtrapoleerd worden naar deze locatie. Uit het tot nu toe uitgevoerde 
onderzoek blijkt dat bij de realisatie van de plannen vermoedelijk geen archeologische waarden zullen 
worden verstoord.  
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Aanbevelingen 

 Indien dit plan zal worden uitgevoerd, moet voorafgaand aan de werkzaamheden een vergunning 
worden aangevraagd voor de activiteit het uitvoeren van een werk (voorheen archeologische 
aanlegvergunning).  

 Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek zullen aan de activiteit uitvoeren 
van een werk geen voorwaarden worden gesteld.  

 
Wij verzoeken u het volgende op te nemen in de vergunning: 
 
Melding toevalsvondst 
Ingeval archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van OC&W. De vondst dient gedurende 6 maanden, te 
rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Chrystel Brandenburgh 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
Senior adviseur archeologie 
071 516 7959 
 
Boisotkade 2A 
Postbus 16113 
2301 GC Leiden 
www.erfgoedleiden.nl 
 
   
 

 
Fig. 1a. Bestaande situatie 

http://www.erfgoedleiden.nl/
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Fig. 1b. Nieuwe situatie. Zwarte pijl geeft de locatie van de nieuwe sloot aan. 
 

 
Fig. 2. Boorpuntenkaart van het onderzoek uit 2014. Bron: Warning 2014. 
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Fig. 3. Boorpuntenkaart van het onderzoek uit 2016. Bron: Warning 2017. 
 
 
 



 
 

Aanvulling quickscan flora en fauna  
Achthovenerweg 41 a/b te Leiderdorp  

 

Datum  : 1 februari 2017 

Projectnummer  : 17-0017 

Opdrachtgever : Invepro bv 

    Meidoornkade 2 

    3992 AE Houten 

Opgesteld door : E.J.F. Claassen 

      

 

 

1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

In april 2014 heeft Staro Natuur en Buitengebied een quickscan flora en fauna uitgevoerd voor de 

herinrichting van de locatie Achthovenerweg 41 a/b te Leiderdorp (rapportnummer 14-0034). Deze 

quickscan is uitgevoerd met het oog op de sloop van een veestal en de bouw van een nieuwe veestal 

en melkcarrousel.  

Initiatiefnemer heeft nu het voornemen tot nieuwbouw van een jongveestal/werktuigenberging en de 

verbreding van een bestaande jongveestal. Dit eveneens op de locatie Achthovenerweg 41 a/b te 

Leiderdorp. In verband met deze nieuwe plannen is er behoefte aan een aanvulling en update van de 

quickscan flora en fauna uit 2014. Daarnaast is door veranderde natuurwetgeving (inwerking treden 

Wet natuurbescherming per 1 januari 2017) de noodzaak ontstaan de plannen aan deze nieuwe wet 

te toetsen. Deze notitie beschrijft de aanvulling en update van de quickscan flora en fauna uit 2014.  

 

Voor de nieuwe plannen is reeds een vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. 

Derhalve wordt dat aspect in deze notitie buiten beschouwing gelaten.  

 

1.2 Doel 

Doel van het onderliggende onderzoek is waar nodig de quickscan flora en fauna uit 2014 aan te 

vullen en/of te updaten. Daarmee wordt bepaald of de voorgenomen plannen mogelijk leiden tot 

overtreding van de Wet natuurbescherming. Doordat deze notitie een aanvullen/update betreft is deze 

niet los te zien van het oorspronkelijke rapport van de quickscan flora en fauna uit 2014. 

 

 

2 Wettelijk kader 
In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)).  

Omdat voor de nieuwe plannen reeds een vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 is 

verleend, wordt in dit hoofdstuk het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming 

buiten beschouwing gelaten. Door het ontbreken van houtopstanden in het plangebied is de 

bescherming hiervan eveneens niet van toepassing. De delen over bescherming van gebieden en 

houtopstanden uit de Wet natuurbescherming worden daarom buiten beschouwing gelaten. 
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2.1 Soortbescherming in de Wet natuurbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wnb) Categorie 2 (§ 3.2 Wnb) Categorie 3 (§ 3.3 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 
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Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt.  

De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing.  

 

 

2.3 Natuurnetwerk Nederland 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen 

EHS) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen 

tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Natuurnetwerk Nederland is om het NNN als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in het 

Natuurnetwerk Nederland kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de Nota 

Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in het NNN met een negatief effect op het NNN in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 

De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor het NNN is de Nota Ruimte. Daarnaast hebben 

Rijk en provincies een beleidskader ‘Spelregels EHS’ opgesteld. Het beleidskader geeft een 

uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende onderdelen van het afwegingskader. 

De provincies laten de inhoud van de ‘Spelregels EHS’ doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van het NNN gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 
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3 Methode 
 
Doordat in 2014 het gehele erf van Achthovenerweg 41 a/b is onderzocht, is voor deze update 

volstaan met een bronnenonderzoek. Hiermee is een beeld gevormd van de meest recente 

waarnemingen van (in de omgeving) voorkomende beschermde flora en fauna. Hierbij is gekeken 

naar zowel beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet (geldig tot en met 31 december 2016) 

als beschermde soorten volgens de Wet natuurbescherming (in werking sinds 1 januari 2017).  

 

In het kader van deze update quickscan flora en fauna heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden 

om de meest recente waarnemingen van beschermde flora en fauna in (de omgeving van) het 

plangebied in beeld te brengen. Hiervoor is gebruikgemaakt van gegevens van de websites 

Vlindernet.nl, Libellennet.nl, Waarneming.nl en Telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen. Deze 

gegevens zijn een aanvulling op het rapport uit 2014. 

 

Gegevens van provincie Zuid-Holland zijn geraadpleegd om de ligging van het Natuurnetwerk 

Nederland en belangrijke weidevogelgebieden in de omgeving van het plangebied inzichtelijk te 

krijgen.   

 
 
4 Plangebied en voorgenomen ontwikkeling 

 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2014. De begrenzing 

van het plangebied is weergegeven in figuur 1 (overgenomen uit de quickscan uit 2014).  

Een verschil met de situatie in 2014 is dat in het plangebied een nieuwe stal is gebouwd. De 

ontwikkeling tot de bouw van deze nieuwe stal vormde in 2014 de aanleiding voor het uitvoeren van 

de quickscan. De huidige situatie in het plangebied is weergegeven in figuur 2.  

 

In 2014 is het gehele erf en aangrenzende (delen van) weilanden en sloten onderzocht. Dit betreft ook 

de gebouwen die voor de huidige nieuwe ontwikkeling worden gesloopt/aangepast. 

 

De nieuwe ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een jongveestal/werktuigenberging en de 

verbreding van een bestaande jongveestal. In figuur 3 is een tekening van de huidige en de nieuwe 

situatie weergegeven. 
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Figuur 1. Globale begrenzing in 2014 onderzochte gebied (rode lijn) (luchtfoto geeft de situatie weer in 2014) 
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Figuur 2. Huidige situatie in het plangebied. De rode lijn vormt het onderzoeksgebied van 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Bestaande situatie (links) en beoogde nieuwe situatie (rechts) (bron: Invepro)  
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5 Natuurwaarden 
 

 

5.1 Natuurnetwerk Nederland 

Uit kaartgegevens van provincie Zuid-Holland blijkt dat het plangebied geen deel uitmaakt van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstrucuur). In figuur 4 is de ligging van 

het plangebied ten opzichte van het NNN weergegeven.  

 

Weidevogelgebied 

Uit kaartgegevens van de provincie Zuid-Holland blijkt dat ten noorden van het plangebied een 

belangrijk weidevogelgebied is gelegen. Het plangebied ligt buiten dit weidevogelgebied.  

 

Doordat het plangebied buiten het NNN en buiten het weidevogelgebied ligt, zullen geen significant 

negatieve effecten optreden op deze gebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Ligging plangebied (rode lijn) t.o.v. NNN (paars en donkergroen) en belangrijk weidevogelgebied (licht groen) (bron: 

provincie Zuid-Holland) 

 

 

5.2 Soortbescherming 

 

5.2.1 Flora  

Gezien het gebruik van het plangebied als agrarisch bedrijf kan het voorkomen van beschermde 

plantensoorten redelijkerwijs worden uitgesloten.  

In 2014 is vastgesteld dat in en langs de sloten mogelijk de soort zwanenbloem kan voorkomen. Deze 

soort kan in de huidige situatie ook langs de sloten aanwezig zijn. De zwanenbloem is onder de Wet 

natuurbescherming echter niet meer beschermd. Het is zodoende niet nodig maatregelen te nemen 

ten aanzien van deze soort.  
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Het beheer en de waterdiepte van de sloten in en rond het plangebied is niet wezenlijk veranderd ten 

opzichte van 2014. Zodoende is de uitsluiting van krabbescheer in deze sloten uit 2014 te handhaven. 

 

Onder de Wet natuurbescherming zijn wijzigingen opgetreden in de beschermde plantensoorten. Een 

aantal planten is niet meer beschermd, zoals zwanenbloem, andere planten die eerder niet 

beschermd waren zijn dat onder de nieuwe wet wel. Van de nieuw beschermde plantensoorten kan 

het voorkomen in het plangebied worden uitgesloten. Binnen het plangebied ontbreekt geschikt 

biotoop voor deze soorten.  

 

5.2.2 Vlinders en libellen 

In de quickscan natuurwaarden van 2014 is geconcludeerd dat geen beschermde soorten dagvlinders 

of libellen voorkomen in het plangebied, omdat geschikte biotopen hiervoor ontbreken.  

Het bronnenonderzoek in het kader van deze update geeft geen nieuwe informatie ten aanzien van de 

aanwezigheid van beschermde soorten dagvlinders en libellen in de omgeving van het plangebied. 

De conclusie uit het onderzoek van 2014 is zodoende te handhaven. 

Onder de Wet natuurbescherming is een aantal extra soorten dagvlinders beschermd. Uit het 

bronnenonderzoek in het kader van deze update komt naar voren dat deze niet voorkomen in de 

omgeving van het plangebied. Tevens ontbreekt in het plangebied geschikt biotoop voor deze nieuw 

beschermde soorten dagvlinders. Het voorkomen van deze soorten is derhalve uit te sluiten. 

 

5.2.3 Mieren, kevers en slakken 

In 2014 is geconcludeerd dat vanwege het ontbreken van geschikte biotopen het voorkomen van 

beschermde soorten mieren, kevers en slakken in het plangebied is uit te sluiten. 

Onder de Wet natuurbescherming zijn mieren niet meer beschermd. De beschermde keversoorten zijn 

hetzelfde gebleven. Aangezien de situatie in het plangebied ten opzichte van 2014 niet wezenlijk is 

veranderd, is de conclusie uit 2014 te handhaven en zijn beschermde soorten kevers in het 

plangebied uit te sluiten.  

De aquatische slakkensoort platte schijfhoren is ook beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit 

is een soort die leeft in helder stilstaand water met een rijke plantengroei. Vanwege de 

schoningsfrequentie groeien er niet veel planten in de sloten. Het voorkomen van de platte schijfhoren 

is zodoende, net als in 2014, redelijkerwijs uit te sluiten. 

 

5.2.4 Vissen 

Uit de quickscan van 2014 blijkt dat het zeer aannemelijk is dat in de sloten de vissoort kleine 

modderkruiper voorkomt. Deze soort was onder de oude wetgeving beschermd. Onder de nieuwe Wet 

natuurbescherming is de kleine modderkruiper echter niet meer beschermd. Wanneer sloten gedempt 

dienen te worden geldt wel de zorgplicht ten aanzien van alle (ook niet beschermde) soorten. Dit 

betekent dat zorgvuldig gehandeld moet worden, zodat schade aan flora en fauna zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. Voor het dempen van sloten betekent dit dat dit moet gebeuren in de periode 

september tot en met februari, dat wil zeggen buiten de kwetsbare periode van de voortplanting van 

vissen. Daarnaast dienen sloten gedempt te worden in de richting van open water, zodat dieren een 

vluchtweg hebben.  

Het bronnenonderzoek in het kader van deze update geeft geen nieuwe informatie over het 

voorkomen van beschermde soorten vissen in de omgeving van het plangebied. 

  

5.2.5 Amfibieën en reptielen 

Uit het onderzoek van 2014 blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied de volgende beschermde 

soorten amfibieën kunnen voorkomen: kleine watersalamander (FFtabel 1), gewone pad (FFtabel 1), 

bruine kikker (FFtabel 1), bastaardkikker (FFtabel 1) en meerkikker (FFtabel 1). Op een afstand van 

één tot vijf kilometer van het plangebied komt de soort rugstreeppad (FFtabel 3) voor. Op een afstand 
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van vijf tot tien kilometer van het plangebied is het voorkomen bekend van de kamsalamander 

(FFtabel 3).   

Ook uit het bronnenonderzoek van 2017 komt naar voren dat het voorkomen van deze soorten in de 

omgeving van het plangebied bekend is.  

 

Gezien de in het plangebied aanwezige biotopen en de afstand waarop beschermde amfibiesoorten 

voorkomen, is in de quickscan van 2014 geconcludeerd dat het plangebied leefgebied kan vormen 

voor de amfibiesoorten kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en 

meerkikker. Voor de overige soorten ontbreken in het plangebied geschikte biotopen, zodat het 

voorkomen van deze soorten redelijkerwijs is uit te sluiten. Doordat de aanwezige biotopen in het 

plangebied niet zijn gewijzigd, is deze conclusie uit 2014 te handhaven.  

Voor de soorten kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en meerkikker 

geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbeheer. 

Het is derhalve niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te nemen voor deze soorten. 

 

Voor de rugstreeppad is in de huidige situatie binnen het plangebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig. Bij werkzaamheden in het gebied dient wel rekening te worden gehouden met de 

rugstreeppad, aangezien dit een pionierssoort is die snel gebieden koloniseert. Om te voorkomen dat 

rugstreeppadden de bouwlocatie koloniseren dient te worden voorkomen dat er zandhopen liggen of 

dienen deze met plastic te worden afgedekt. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat 

er plassen (bijvoorbeeld water in rijsporen) aanwezig zijn. Dit kan door het toepassen van rijplaten. In 

plaats van de twee bovenstaande maatregelen kan ervoor gekozen worden de bouwlocatie 

ontoegankelijk te maken voor rugstreeppadden door het plaatsen van paddenschermen. 

Paddenschermen bestaan uit staand worteldoek van 50 centimeter hoog dat 15 centimeter wordt 

ingegraven en wordt verankerd aan paaltjes. 

 

Volgens de geraadpleegde bronnen komt op een afstand van een tot vijf kilometer van het plangebied 

de beschermde reptielsoort ringslang voor. In het plangebied zijn dezelfde biotopen aanwezig als in 

2014. Daarom ontbreken net als in 2014 geschikte biotopen voor het voorkomen van ringslang en kan 

de aanwezigheid van deze soort worden uitgesloten. 

 

5.2.6 Vogels 

Gezien de kenmerken van het plangebied is het geschikt als foerageergebied voor algemene 

vogelsoorten. Deze vogelsoorten kunnen broedgelegenheid vinden in de bomen en struiken in het 

plangebied. In (de omgeving van) het plangebied blijft voldoende geschikt broed- en foerageergebied 

aanwezig. Derhalve zullen geen negatieve effecten optreden op broed- en foerageergebied van 

algemene vogelsoorten. In de stallen kunnen boerenzwaluwen een nestlocatie vinden. Om negatieve 

effecten op broedende vogels te voorkomen, dienen bomen en struiken buiten het broedseizoen te 

worden verwijderd/gesnoeid en opstallen waarin boerenzwaluwen broeden buiten het broedseizoen te 

worden gesloopt. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. 

 

In 2014 zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen van) vogels met jaarrond beschermde nesten 

aangetroffen. De situatie in het plangebied is niet dusdanig veranderd dat nu de aanwezigheid wordt 

verwacht van jaarrond beschermde nesten, zoals steenuil en kerkuil. Uit het bronnenonderzoek blijkt 

niet dat deze soorten in de directe omgeving van plangebied voorkomen.  

 

De bescherming van vogels onder de Wet natuurbescherming blijft vrijwel gelijk aan de bescherming 

onder de Flora- en faunawet. Ook onder de nieuwe wet dient dus rekening te worden gehouden met 

het broedseizoen van vogels.  
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5.2.7 Zoogdieren 

Vleermuizen 

In de quickscan van 2014 staat vermeld dat de volgende soorten vleermuizen in de omgeving van het 

plangebied voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, 

rosse vleermuis, watervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en 

tweekleurige vleermuis. Uit het bronnenonderzoek (2017) blijken dezelfde soorten voor de omgeving 

van het plangebied.  

Het is aannemelijk dat er vliegactiviteit van vleermuizen zal zijn in het plangebied. Het plangebied is 

geschikt als foerageergebied. In het plangebied en de omgeving blijft voldoende foerageergebied 

behouden. Daarnaast is het plangebied ook na de herinrichting geschikt voor vleermuizen om te 

foerageren. Zodoende hebben de voorgenomen plannen geen negatief effect op het foerageergebied 

van vleermuizen. 

 

Bevindingen van het veldbezoek in 2014 tonen aan dat de stallen en opslagruimtes vanwege de 

bouwkundige constructies geen mogelijkheden bieden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Aangezien deze gebouwen niet zijn veranderd is deze stelling te handhaven. De situatie van de nieuw 

gebouwde stal ten aanzien van mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen is niet bekend. 

Echter zijn aan deze nieuwe stal geen werkzaamheden voorzien, zodat geen negatieve effecten 

kunnen optreden op eventueel aanwezige vleermuizen. 

 

Onder de Wet natuurbescherming is de bescherming van vleermuizen vrijwel gelijk gebleven aan 

bescherming onder de Flora- en faunawet. De gewijzigde wetgeving zorgt dus niet voor veranderingen 

in bovenstaande conclusies. 

   

Overige zoogdieren 

Het plangebied kan (onderdeel van) het leefgebied vormen voor algemene soorten grondgebonden 

zoogdieren, zoals egel, mol en diverse muizensoorten. De voorgenomen plannen kunnen negatieve 

effecten tot gevolg hebben ten aanzien van deze soorten. 

In de quickscan van 2014 staat vermeld dat de soort waterspitsmuis op een afstand van één tot vijf 

kilometer van het plangebied voorkomt. Uit het bronnenonderzoek van 2017 blijkt dit eveneens en zijn 

geen nieuwe beschermde soorten gevonden in de omgeving van het plangebied.  

Aangezien de situatie in het plangebied niet wezenlijk is veranderd is de volgende conclusie ten 

aanzien van de waterspitsmuis uit het onderzoek van 2014 te handhaven. Vanwege het gebruik van 

het plangebied en de schoningsfrequentie van de sloten kan het voorkomen van de waterspitsmuis 

worden uitgesloten.  

 

Onder de Wet natuurbeheer geldt voor de soorten egel en diverse algemene muizensoorten een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen in de provincie Zuid-Holland. De mol is niet meer beschermd 

onder de Wet natuurbescherming. De waterspitsmuis blijft beschermd, maar is iets minder strikt 

geworden. Aangezien de voorgenomen plannen geen negatieve effecten tot gevolg hebben voor 

waterspitsmuis, heeft de verandering in beschermingsregime verder geen gevolgen voor de plannen.  

 

 
6 Conclusie 
 

In het plangebied komen mogelijk soorten voor die beschermd zijn volgens de Wet 

natuurbescherming. Tabel 2 geeft een samenvatting van de conclusies. 

 

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als (onderdeel van het) leefgebied door de algemeen 

voorkomende soorten amfibieën kleine watersalamander, bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker 



 

11 van 12 

en meerkikker en grondgebonden zoogdieren egel en diverse algemene muizensoorten. De plannen 

kunnen negatieve effecten tot gevolg hebben voor deze soorten. Voor deze soorten geldt in de 

provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Voor 

deze soorten hoeven zodoende geen mitigerende maatregelen te worden genomen.  

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de omgeving blijft 

foerageergebied behouden en het plangebied is na de herinrichting ook geschikt als foerageergebied. 

Het is zodoende uit te sluiten dat de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten tot gevolg heeft ten 

aanzien van het foerageergebied van vleermuizen.  

De stallen en opslagruimtes bieden vanwege de bouwkundige constructies geen mogelijkheden voor 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Aangezien deze gebouwen niet zijn veranderd is deze stelling te 

handhaven. Het is niet duidelijk of de nieuw gebouwde stal mogelijkheden biedt voor verblijfplaatsen 

van vleermuizen. Aan deze stal zijn geen werkzaamheden voorzien, zodat negatieve effecten zijn uit 

te sluiten indien hier verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zouden zijn. 

 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemene vogelsoorten. In het 

plangebied blijft voldoende broed- en foerageergebied aanwezig. Derhalve treden geen negatieve 

effecten op ten aanzien van broed- en foerageergebied van algemene vogelsoorten. In de stallen 

kunnen boerenzwaluwen nestlocaties hebben. Om negatieve effecten op broedende vogels te 

voorkomen, dienen bomen en struiken buiten het broedseizoen te worden verwijderd/gesnoeid en 

opstallen waarin boerenzwaluwen broeden buiten het broedseizoen te worden gesloopt. Het 

broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. 

 

 
Tabel 2. Samenvatting conclusie 

Soort(groep) Bescherming Functie plangebied Mogelijk effect  Ontheffing Maatregelen 

Amfibieën Categorie 3 Land- en 

voortplantingshabitat 

Ja Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Categorie 3 Leef- en 

foerageergebied 

Ja 

 

Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 

Vogels 

(niet jaarrond 

beschermd) 

Categorie 1 Broed- en 

foerageergebied  

Ja Nee, mits 

maatregelen 

worden 

gevolgd 

Kappen van 

bomen en 

struiken en 

sloop 

opstallen met 

boerenzwaluw

buiten 

broedseizoen  

Vleermuizen Categorie 2 Foerageergebied Nee Nee - 

Vleermuizen Categorie 2 Verblijfplaatsen Nee Nee - 
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1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14
oktober 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van PAM Teunissen architectenburo
bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het
verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer 15085156. voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 en 4 en
artikel 3.3.3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning
vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;
« aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
ø overzicht compensatie.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:
ø het dempen van een tweetal overige vvatergangen met een totaaloppervlak van

1503.38 m2;
ø het ter compensatie van de demping verbreden van een viertal overige watergangen

met een totaaloppervlak van 1509,30 m2;
ø het aanbrengen en hebben van een drinkwaterbron, tot een diepte van circa 25 meter

minus maaiveld, ten behoeve van veedrenking en hiermee onttrekken van
grondwater met een debiet van 3 m3/uur en een totaaldebiet van 15.000 m3 per
Jaar.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel
Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene
regel:
ø het ter compensatie van de demping verbreden van een viertal overige watergangen

met een totaalopoervlak van 1509,30 m2.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat
de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels
van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. informatie hierover kunt u
vinden op http://www.rijnland.netluw-loket/activiteit-in~bij~water~of-dijk-2/alle-regels~
og-een-rij

2.2 Vergunningplicht
Op grond van artikel 3.3 lid 1 en 4 en artikel 3.3.3 van de keur geldt voor de volgende
handelingen een vergunningplicht:
~ het dempen van een tweetai overige watergangen met een totaaloppervlak van

1503.38 m2;
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~ het aanbrengen en hebben van een drinkwaterbron ten behoeve van veedrenking en
hiermee onttrekken van grondwater met een debiet van 3 m3/uur en een totaaldebiet
van 15.000 m3 perjaar.

2.3 Heffingplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m3per jaar zal de provincie Zuid-Holland
op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid~l~lolland 2010 u een aanslag
opleggen.

indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld
registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

3 Besluit
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de
daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel
7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het
hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning
I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Boerderij de Valk, Achthovenerweg 41a,

2351 AX Leiderdorp.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
a. het dempen van een tweetal overige watergangen met een totaaloppervlak van

1503.38 m2;
b. het aanbrengen en hebben van een drinkwaterbron, tot een diepte van circa 25

meter minus maaiveld, ten behoeve van veedrenking en hiermee onttrekken
van grondwater met een debiel: van 3 m3/uur en een totaaldebiet van 15.000
m3 perjaar.

een en ander ter plaatse van Achthovenerweg 41a te Leiderdorp; zoals
weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1, 2, BA-8105 en BA-807 die bij dit
besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene
voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet
genoemde doelstellingen.
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4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 januari 2016.

glšimen,dijkgraaf en hoogheemraden,
' »

_. .„ „„.....-„„„„.›„„„„..y...;.`.LC".'.:".>:w.....

J. Spa ,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 11 januari 2016
Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: PAM Teunissen architectenburo bv, Veurseweg 143, 2251 AB

0

Voorschoten;
4. Omgevingsdienst Haaglanden, Team Toezicht en Vergunningverlening Bodem,

Grondwater en Ontgrondingen, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;

6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of
beschermlngszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap
vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater
worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht
mag komen.

Archimedesrweg 'E
postadres:
postbua 1536
2300 fl-.D leiden
telefoon (Nl) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916;

KVK numrnerï 51137747

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer mei
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Meten en registreren onttrokken en geretourneerde hoeveelheden
grondwater

De houder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten met een geldig KIWA-keurmerk
vooraanvang van de grondwateronttrekking, en vervolgens jaarlijks zijn geljkt,
zodanig dat de nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet
de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.

De onttrokken debieten moeten worden gemeten met een watermeter met een
nauwkeurigheid van ten minste 95 % (tenminste m3 indicatie).

De watermeter moet overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften
worden ingebouwd.

Indien een watermeter defect raakt moet deze onmiddellijk worden vervangen.

Meetinstrumenten worden op een goed toegankelijke plaats geinstalleerd zodanig dat
de instrumenten goed afieesbaar zijn.

Na installatie moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet
de stand van de watermeter elke maand, worden geregistreerd. Bij vervanging van
een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de
beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd.

Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van
voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar
gehouden.

Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande
jaar, per kwartaal onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater en het
gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden. Het
online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de
link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website:
www.rijnland.net via het menu “Uw loket" naar de optie “Jaaropgave
grondwateronttrekking en -infiltratie". Naast de formulieren is op de site ook een
korte toelichting/uitleg vermeld.

Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften met betrekking tot onder meer uur-
en /of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit
direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
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Algemeen Technische Voorschriften

Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de
revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en
Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de
werken gedetailleerd hebben aangegeven.

Tijdens het uitvoeren van werken:
ø moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
1 moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;

6.2 Algemene voorschriften

Meldingsglicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de
uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel
van een meldingsformulier of via http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteitfin-bij;
water~of-dijk/uw~werl<~gaat-van~start.

Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse
aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het
hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben
ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de
feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de
afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het
college van dijkgraaf en hoogheernraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van
Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te
wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf
uitvoert of werkzaamheden in het belang van de Waterstaat.

Calamiteiten
Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan
de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en
schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en
Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het
hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

Onderhoud
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de
houder in goede staat worden gehouden.
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6. Rechtsogvolging
De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders
moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het
hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het
hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het
hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Hetvastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde
handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder
volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt
Hetdempen van een tweetal overige watergangen met een totaaloppervlak van 1503.38
m2 is getoetst aan:
~ Regel 3: dempen;

Het aanbrengen en hebben van een drinkwaterbron, tot een diepte van circa 25 meter
minus maaiveld, ten behoeve van veedrenking en hiermee onttrekken van grondwater
met een debiet van 3 mg/uur en een totaaldebiet van 15.000 maper jaar is getoetst
aan:
› kegel 24: grondwater;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen
handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de
vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 2 van Regel 3: dempen;
2. artikel 1 en 2 van Regel 24: grondwater.

De demping wordt volledig gecompenseerd. Daarom kan worden ingestemd met de
voorgenomen demping.

De onttrekking wordt verricht met een uurdebiet van maximaal 3 m3/uur. Gelet op dit
relatief lage onttrekklngsdebiet worden negatieve effecten door deze onttrekking niet
verwacht en kan worden ingestemd met de onttrekking.

Onderwerp van de aanvraag
De aanvraag betreft het dempen en ter compensatie vergraven van overig polderwater.
De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Achthoven:
« zomerpeil is NAP min 1,87 rn;
« wlnterpeil is NAP min 1,97 m (schouwpeil).
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7.2 Conclusie
Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde werken onder het
stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er
geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen
De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.ï van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college
van dijkgraaf en hoogheemraclen van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en
adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens
iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften
bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.
Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". U kunt ook digitaal
bezwaar maken via www.riin/anoånet/bezwaar.Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de
dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen
Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet
geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn
waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de
Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief
schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een
dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van
het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtaspx. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
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9 Algemene Mededelingen

Begriggen
in dit besluit wordt verstaan onder:
« het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
ø handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz.

daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt
vedeend.

Controle
De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de
controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning
is verleend, vrije toegang verlenen tot alie plaatsen waar de werkzaamheden worden
verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de
vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften
Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of
vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge
artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel
of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren
niet is gebruikt.
Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel
of gedeeltelijk in:
v op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen,

bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
~ indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handeiingen

waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het
oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doeistellingen en belangen;

o indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke
organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe
verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de
vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor
rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven
tot het overeenkomen van een andere regeling. "

Contactpersoon
voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt
benaderen:
Schriftelijk : Postbus 156, 2360 AD Leiden
Behandelaar : Jan Jonker
Doorkiesnummer : O71 306 3462
E-mail : jan.jonker@rijnland.net
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Kopie f:

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59344

Ten name van: Boerderij De Valk
t.a.v. de heer A. Roest
Achthovenerweg 41a
2351 AX Leiderdorp

Locatie: Achthovenerweg 41a te Leiderdorp
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postbus 156
2300 AD Leiden
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1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 mei
2014 een vergunningaanvraag ontvangen van P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V., om
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
14.31969. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.4 lid 2 van de
Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Boerderij De Valk.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de
Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten
dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Boerderij De Valk, Achthovenerweg
41a, 2351 AX Leiderdorp.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

a. het verharden van 2158 mzonverharde grond;
b. het dempen van 4 overige watergangen met in totaal 1473 mz

oppervlaktewater, waarvan een deel is gelegen in de beschermingszone van
een regionale waterkering;

c. het aanleggen en hebben van 3 dammen met duikers met een diameter van
800 mm en 6 m lengte en met damwanden aan weerszijde;

d. het ter compensatie graven en hebben van twee overige watergangen met in
totaal 1890 mzoppervlaktewater, waarvan een deel is gelegen in de
beschermingszone van een regionale waterkering,

een en ander ter plaatse van de Achthovenerweg 41a/b in Leiderdorp; zoals
weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen BA-802.A d.d. 07-01-2014 en BA-
810.A d.d. 19-06-2014 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene
voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet
genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.
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3. Ondertekening
Besloten te Leiden op 26 juni 2014.

Name|i||lil<graaf
en hoogheemraden,

Drs „ V- -Lultwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 26 juni 2014.
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V., Veurseweg 143, 2251 AB

Voorschoten.
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5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of
beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is
vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater
worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht
mag komen.

2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het
oppervlaktewater worden gestort.

3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de
ecologie.

4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 324 m2 nieuw oppervlaktewater
zijn gerealiseerd.

5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door
middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

6. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog,
gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud
en inspectie.

7. De nieuwe oevers moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het
oppervlaktewater terecht kan komen.

Dammen met duiker

8. De dammen mogen op de waterlijn niet breder zijn dan 6,00 m.

9. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

Archirnedesweg 1
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10. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de

binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 1,67 m. Dit is 0,20 m
boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,87 m.

11. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

12. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het
oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste
0,2 m buiten de damwanden reiken.

Algemeen Technische Voorschriften

13.Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en
door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden
verwijderd.

14.Tijdens en na het uitvoeren van werken:
ø moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
o moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
ø mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint,
moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een
meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter
plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het
hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de
vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen
tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen
aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college
van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen
dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van
Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te
wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf
uitvoert of werkzaamheden in het belang van de Waterstaat.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916 internet : www.rijnland.net e-mail: post@rijnland.net

„5..



Overig stuk inkomend - 5603

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 10

@
Hoogheemraadschap van

z
^ï

`“
f;=

+
l

Rijnland

4. Calamiteiten
Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan
de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en
schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het
hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct
worden opgevolgd.

5. Onderhoud
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de
houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging
De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders
moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het
hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan
het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag
De aanvraag betreft het verharden van onverharde ondergrond, het graven en dempen
van watergangen en het aanleggen van 3 dammen met duikers.
De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Achthoven:
ø zomerpell is NAP min 1,87 m;
o winterpeil is NAP min 1,97 m (schouwpeil).

Belangen van derden
Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante
belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving
worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden
geschaad.
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6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of
beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is
vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen
Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde
handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt
de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen
Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden,
voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:
o afname bergingscapaciteit watergang;

afname doorstroomcapaciteit watergang;
stabiliteit taluds;
negatief effect op waterkwaliteit;
negatief effect op ecologie;
negatief effect op grondwaterregime;
mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen
Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden,
voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:
o nadelige effecten op stabiliteit;
~ mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie.

Toetsing aan beleidsregels
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen
handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de
vergunning, voldoet aan het gestelde in:
ø Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels;
~ Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;

Beleidsregel 5; Dempingen;
Beleidsregel 7; Kunstwerken;
Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren/ inrichting watersysteem.

Archimedesweg 1
postadres:
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De hoeveelheid oppervlaktewater die wordt gerealiseerd is precies voldoende om de
toename van verharding, de demping en de dammen met duikers te compenseren.
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In totaal wordt 8 m2meer oppervlaktewater gegraven dan noodzakelijk.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het
stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer.
Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften
aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning.

7. Procedure

Bezwaar indienen
De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college
van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en
adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens
iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften
bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.
Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". U kunt ook digitaal
bezwaar maken via www.r/jnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u we/ beschikken over een
elektronische handtekening__(DígiD)_.
Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de
dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen
Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet
geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn
waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de
Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief
schorsing) te treffen.

Archimedesweg 1
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U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-
Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het
behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek
moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden
meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

8. Algemene Mededelingen

Begrippen
In deze watervergunning wordt verstaan onder:
~ het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
ø handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz.

daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

,Controle
De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de
controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang
verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle
ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften
Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of
vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge
artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk
intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:
ø op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen,

bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
ø indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen

waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het
oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en
belangen;

ø indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke
organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe
verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder
worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de
houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van
een andere regeling.
Archimedesweg 1
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Contactpersoon
Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt
benaderen:
Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : M. Platteeuw - van der Poel
Doorkiesnummer : 071-3063496
E-mail : m.p|atteeuw@rijn|and.net
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