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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het ‘RV-terrein’ gelegen aan de Stokmansveldweg 1 te Rijssen. Op 
dit perceel is de sportaccommodatie van voetbalvereniging ‘Rijssen-Vooruit’ gelegen. De voetbalvereniging 
gaat fuseren met RKSV tot SV Rijssen en gaat ten gevolge hiervan op korte termijn verhuizen naar Het 
Opbroek, waarmee deze prominente zichtlocatie in de stad vrijkomt. 

Initiatiefnemer is voornemens het gebied te herontwikkelen met woningbouw met bijbehorende 
(infrastructurele) voorzieningen. Het plan voorziet in het realiseren van 21 woningen, in de vorm van 11 
vrijstaande en 10 twee-onder-een kapwoningen. De woningen kunnen levensloopbestendig worden 
uitgevoerd en zijn daardoor geschikt voor meerdere doelgroepen. 

Gebleken is dat deze herontwikkeling vanuit stedenbouwkundig en functioneel oogpunt aanvaardbaar is en 
aansluiten bij de beleidsambities voor dit gebied, zoals onder meer verwoord in de gebiedsvisie Stokmansveld. 

Het voornemen is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch 
planologische kaders. Er zal worden aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch 
oogpunt verantwoord is. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied bevindt zich aan de hoek van de Wierdensestraat/Pelmolenweg op korte afstand van het 
centrumgebied van Rijssen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied in de kern Rijssen en ten opzichte van 
de directe omgeving weergegeven.  

 

Figuur 1.1  Ligging van het plangebied in Rijssen en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: ArcGIS) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein” bestaat uit de volgende stukken:  

 verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1742.BPRW2019004-0301) en een renvooi;  

 regels (met bijbehorende bijlagen). 
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Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4 Huidige planologische regime 

1.4.1 Algemeen 

De locatie is gelegen binnen de bestemmingsplannen “Wonen Rijssen” en “Veegplan Wonen Rijssen” van de 
gemeente Rijssen-Holten. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op respectievelijk 29 
maart 2012 en 30 maart 2017.  

Het plangebied heeft de enkelbestemming ‘Sport’ met een bouwvlak en maatvoeringsaanduiding (max. 
bebouwd oppervlak). Tot slot is het plangebied voorzien van de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone-
molenbiotoop’. In figuur 1.2 is een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied 
opgenomen. Het plangebied is indicatief aangegeven middels de rode omlijning. Voor de exacte begrenzing 
van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding. 

 

Figuur 1.2  Uitsnede geldende bestemmingsplannen (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen/gebiedsaanduidingen 

Enkelbestemming Sport 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor sportvoorzieningen, sportvelden en 
overige sportterreinen met de daarbij behorende gebouwen als verenigingsgebouwen, tribunes, 
trainingsruimten en kleedruimten. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, 
waarbij – vanwege de aanwezigheid van een maatvoeringsaanduiding – de gezamenlijke oppervlakte van de 
gebouwen maximaal 500 m² mag bedragen. 
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Aanduiding Vrijwaringszone - molenbiotoop 

Ter plaatse van de aanduiding ´Vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden behalve voor de daar 
geldende bestemmingen, mede aangewezen voor het behoud en herstel van een goede windvang van een 
molen en het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn 
waarde als landschapsbepalend element.  

1.4.3 Strijdigheid  

Zowel qua gebruik- als bouwmogelijkheden is het voornemen niet in overeenstemming met de geldende 
bestemming. Om het gewenste plan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te worden. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridische planologisch kader om de voorgenomen 
herontwikkeling te kunnen realiseren.  

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de historische ontwikkeling van Rijssen en een 
beschrijving van de huidige situatie in het plangebied en omliggend gebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het gewenste plan. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid. 

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.   
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HOOFDSTUK 2  DE HUIDIGE SITUATIE 

2.1. Historische ontwikkeling Rijssen 

De stad Rijssen is zoals de meeste Twentse steden ontstaan uit een ‘marque’. De oude marken waren 
boerennederzettingen. De boeren vestigden zich bij voorkeur op de overgangen van beekdalen (bijvoorbeeld 
de Regge) en de hoger gelegen essen. De beekdalen vormden de weidegebieden voor het vee, terwijl de essen 
voor bouwgrond werden gebruikt. Rijssen is in de 12e en 13e eeuw ontstaan als een agrarische regionale 
markt. Het oudste Rijssen bevindt zich langs de Haarstraat, onder bescherming van een kleine versterking op 
de plek van de huidige Schildkerk  

Het RV-terrein ligt aan een historische invalsweg (Wierdensestraat) in de stad. De locatie rondom het huidige 
RV-terrein betreft een plek met een lange historie. Het begon in 1835 toen Gerrit Hendrik ter Horst ter plaatse 
een linnenweverij oprichtte, te weten Ter Horst & Co. Het fabriekje met 20 man personeel nam in 1850 een 
vlucht door een grote order voor juten koffiezakken van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De jute 
kwam per schip aan over de Regge en werd met paard en wagen naar de fabriek gebracht. De fabriek werd 
belangrijk voor Rijssen want in 1850 kende Rijssen 400 textielarbeiders (op 2949 inwoners), waarvan de 
meesten voor Ter Horst werkten. Op het hoogtepunt in 1949 werkten er 1500 mensen bij de Koninklijke 
Jutespinnerij en Weverij Ter Horst & Co. 
Helaas was het succes vergankelijk. Aangetrokken door de hogere lonen in andere bedrijfstakken, vertrokken 
veel werknemers. Het ging slecht met het bedrijf en de textielindustrie. In 1980 waren er nog maar 200 
werknemers over. In 1982 ging Ter Horst op in de Nederlandse Jute Industrie Groep. Het mocht niet baten; in 
2003 ging het bedrijf failliet en stonden de 51 resterende arbeiders op straat. 

De fabriek liet een levendige erfenis na. De familie Ter Horst heeft veel voor Rijssen betekend. Zo richtte in 
1898 Harmen ter Horst namens het bedrijf de Muziekvereniging Wilhelmina op, dat nog steeds bestaat. Toen 
Harmen ter Horst in 1909 een leren bal uit Engeland had meegebracht, werd besloten een voetbalclub op te 
richten met de naam Rijssen Vooruit (Arrevee). RV is daarmee de oudste voetbalclub van Rijssen en jarenlang 
werd in Rijssen een leren bal een 'Arreveebal' genoemd.  

Met de komst van woningbouw met name aan de Wierdensestraat en de school aan de Pelmolenweg raakte 
het voetbalveld in verloop van tijd ingekapseld in de bebouwde omgeving maar ligt nog steeds langs een 
landelijke rand van Rijssen, op korte afstand van het zowel het centrum- als het buitengebied. De locatie is 
daarmee op een prominente locatie in de stad gelegen. 

Op onderstaande afbeelding is het plangebied met een rode ster aangeven op drie historische kaarten.  

 

Figuur 2.1  Historische kaarten van Rijssen uit 1925, 1971 en 2002 (Bron: Topotijdreis) 

2.2 Het plangebied en de omgeving 

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Wierdensestraat/Pelmolenweg op korte afstand van het 
centrumgebied van Rijssen. De belangrijkste ruimtelijke structuurdragers in de nabije omgeving betreft de 
doorgaande Wierdensestraat (historische invalsweg) aan de noordwestzijde. Aan de overige zijden wordt het 
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plangebied begrensd door de Pelmolenweg aan de noordoostzijde, de oude loop/het restant van de 
Molenbeek aan de zuidoostzijde en de Stokmansveldweg aan de zuidwestzijde. 

De functionele structuur van de omgeving van het plangebied is overwegend wonen, waarbij aan de overzijde 
van de Stokmansveldweg een tennisvereniging aanwezig is. De huidige inrichting van het plangebied bestaat 
uit een gedateerde sportaccommodatie (kantine e.d.) met een voetbalveld. Opgemerkt dat de tribune 
aangemerkt is als gemeentelijk monument. Het betreft een zogenaamde Engelse tribune met als bouwjaar 
omstreeks 1929. In de onderbouw waren de kleedkamers gehuisvest en in de bovenbouw de klimmende 
tribune met de kapconstructie in de vorm van een lessenaars dak. Engelse tribunes zijn in Nederland zeldzaam. 
Inclusief deze, zijn er in Nederland van dit type houten tribunes uit het begin van de vorige eeuw, nog drie 
over. Uit recentelijk uitgevoerd onderzoek is geconstateerd dat de tribune ondanks de slechte bouwkundige 
staat van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde is. 

Op figuren 2.2, 2.3 en 2.4 zijn respectievelijk een luchtfoto en straatbeelden weergegeven.  

 

Figuur 2.2  Luchtfoto ligging plangebied (Bron: Atlas Overijssel) 

 

Figuur 2.3  Straatbeeld plangebied (Bron: Google Streetview) 
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Figuur 2.4  Straatbeeld plangebied (Bron: Google Streetview) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de historische ontwikkeling van het gebied en de huidige situatie in het 
plangebied. In dit hoofdstuk wordt op de ontwikkeling zelf ingegaan.  

3.1 Gewenste ontwikkeling 

Initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en de desbetreffende locatie te 
herontwikkelen met woningbouw, met dien verstande dat op de mogelijkheden worden onderzocht om de 
cultuurhistorisch waardevolle tribune te verplaatsen naar Het Opbroek. De beoogde plek is al wel aangewezen 
en ook schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen de diverse belanghebbende partijen. 

Het plan voorziet in de bouw van in totaal 21 woningen, in de vorm van 11 vrijstaande woningen en 10 twee-
onder-een kapwoningen. De woningen kunnen levensloopbestendig worden uitgevoerd en zijn geschikt voor 
diverse doelgroepen (gezinnen, senioren etc.). 

Ten behoeve van voorliggend plan is een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij de randvoorwaarden 
zoals opgenomen in de Gebiedsvisie Stokmansveld betrokken zijn. Hierna zijn enkele onderdelen uit het plan 
opgenomen. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze toelichting. In paragraaf 4.3.2.3 
wordt ingegaan op de gestelde randvoorwaarden in de gebiedsvisie. 

In figuur 3.1 is een indicatieve inrichtingstekening van het plangebied.  

 

Figuur 3.1  Indicatieve inrichtingstekening (Bron: Breen Stedenbouw) 

De woningen worden georiënteerd op de Pelmolenweg, Stokmansveldweg en een nieuwe weg parallel aan de 
Wierdensestraat. Bij het bepalen van de verkaveling en de woningtypen is getracht aansluiting te zoeken bij de 
omliggende omgeving en de hedendaagse woonwensen. Alle kavels worden aan de zijde van de openbare weg 
voorzien van een afscheidingshaag. 

De woningen mogen een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 7 en 11 meter hebben. Verder 
bestaat de mogelijkheid om bij de woningen aan- en bijgebouwen te realiseren. Deze kunnen dienst doen als 
berging/garage bij de woningen of als woonruimte (bijv. woon-/slaapkamer) in geval van een 
levensloopbestendige woning. 
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De overige gronden binnen het plangebied worden ingericht met groen, verkeers- en waterhuishoudkundige 
voorzieningen, waaronder een wadi langs de Stokmansveldweg waarin het overtollige hemelwater zal worden 
opgevangen. Daarnaast wordt binnen het plangebied voorzien in een speelvoorziening. Het voorliggende 
stedenbouwkundige plan is, gelet op de omliggende woonomgeving, passend qua opzet en sluit aan op de 
kenmerken van het gebied (ruimere kavels en woningtypen). Gelet op het vorenstaande wordt gesteld dat het 
plan leidt tot een stedenbouwkundig verantwoord beeld. Voor een nadere toelichting op de 
stedenbouwkundige aspecten wordt verwezen naar het stedenbouwkundig plan opgenomen in bijlage 1 bij 
deze toelichting. In de volgende paragraaf zijn sfeerbeelden opgenomen van de beeldkwaliteit. 

3.2 Beeldkwaliteitsparagraaf 
De nieuwbouw op het voormalige terrein van RV Rijssen zal naadloos bij de omliggende woongebieden 
aansluiten. De inrichting van de openbare ruimte en het overgangsgebied naar de bebouwing zal voor een 
belangrijk deel de expressie en samenhang van het nieuwbouwdeel en aansluiting op de omgeving bepalen.  
 
Voor de herontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Nieuwe bomen langs Pelmolenweg zoals aan de overzijde, rekening houdend met de molenbiotoop, 
2. Langs de Wierdensestraat worden de laanbomen en ondergroei gehandhaafd, 
3. In de Stokmansveldweg worden enkele beeldbepalende eiken gehandhaafd en enkele (kleinere) 

bomen (3a) toegevoegd, 
4. In de Stokmansveldweg wordt openbaar groen ingericht, 
5. Het hele ontwikkelgebied wordt omzoomd door een rode beukenhaag en een voortuin.  

 
Hoogte voorzijde kavel:  

 0,80 meter (i.v.m. uitzicht), zijkanten kavel: 2,00 meter hoog. 

 

Figuur 3.2  Beeldkwaliteitstekening samenhangende groenstructuren (Bron: Breen Stedenbouw) 
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Wat betreft de hoekaccenten kan gesteld worden dat een gebouw op de hoek van de straat in grote mate de 
identiteit van het gebied bepaald. Bij de ontwikkeling van het voormalige terrein van RV Rijssen krijgen de 
hoekwoningen een ‘gezicht’ naar beide aangrenzende straten. De woningen langs de Wierdensestraat 
(nummers 1 in onderstaande afbeelding) zullen twee lagen hoog worden met een kap en verbijzonderingen 
naar de twee straatzijdes. De woningen op de hoek bij de Stokmansveldweg (nummers 2 in onderstaande 
afbeelding) zullen ook worden voorzien van een verbijzondering door middel van een aan- of uitbouw. 

In de geest van de Gebiedsvisie Stokmansveld geldt dat de twee-onder-een-kapwoningen langs de 
Wierdensestraat (nummers 3 in onderstaande afbeelding) asymmetrisch worden vormgegeven. Hiermee 
wordt de individualiteit van de woningen benadrukt. 

 

Figuur 3.3  Beeldkwaliteitstekening accenten (Bron: Breen Stedenbouw) 
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Figuur 3.4  Sfeerimpressie + beoogde indeling van de woningen op het voormalige RV-Terrein (Bron: Breen Stedenbouw) 
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3.3 Verkeer en parkeren 

3.3.1 Parkeren 

3.3.1.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die 
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Rijssen-Holten heeft recent de parkeernota (Nota 
Parkeernormen 2018) vastgesteld, waarin normen en voorwaarden aan parkeervoorzieningen zijn 
opgenomen. 

Bij het berekenen van de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Verstedelijkingsgraad: Matig stedelijk (bron: CBS Statline) 

 Stedelijke zone: Rest bebouwde kom 

3.3.1.2 Parkeerbehoefte 

Huidige situatie 

Op basis van de parkeernota geldt voor een sportveld in de gebiedstype ‘rest van de bebouwde kom’ per netto 
hectare een parkeernorm van 20 parkeerplaatsen. In de huidige situatie betreft het terrein circa 1,3 hectare, 
wat uitkomt op 1,3 x 20 parkeerplaatsen = 26 parkeerplaatsen. Op dit moment vindt het parkeren 
voornamelijk langs de Stokmansveldweg plaats.  

Al jaren wordt er aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situatie rondom het RV-terrein. Op de 
momenten dat er gevoetbald wordt, staan de omliggende wegen aan beide zijden vol met auto’s in de smalle 
bermen. Het zorgt soms voor onoverzichtelijke situaties. Zo worden fietsers nogal eens geconfronteerd met 
openslaande autoportieren. Verder zorgt het haaksparkeren, zoals ook zichtbaar in figuur 3.4, voor 
gedeeltelijke blokkade van de rijbaan.  

 

Figuur 3.4  Parkeerdruk in de huidige situatie (Bron: Ter Steege BV) 

 

Toekomstige situatie 

Op basis van de parkeernota geldt voor koopwoningen in de gebiedstype ‘rest van de bebouwde kom’ een 
parkeernorm van 2,2 parkeerplaats per vrijstaande woning en 2,1 parkeerplaats per twee-onder-een 
kapwoning. Hierbij is rekening gehouden met een aandeel bezoekers van 0,3 parkeerplaats per woning.  
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Wat betreft de nieuw te realiseren woningen wordt het bewonersparkeren op de eigen kavels opgelost. De 
kavels zijn van voldoende omvang om in minimaal 2 parkeerplaatsen te kunnen voorzien. Het 
bezoekersparkeren zal met name in de langsparkeerstroken aan de Stokmansveldweg (circa 25 
parkeerplaatsen) en de Pelmolenweg (8 parkeerplaatsen aan de zijde van plangebied) plaatsvinden, evenals 
ter plaatse van de rabatstroken van de nieuwe parallelweg Wierdensestraat (circa 7 parkeerplaatsen). Van 
haaksparkeren zal geen sprake meer zijn. De parkeerbehoefte van de activiteiten toebehorend aan de 
nabijgelegen tennisvereniging kan worden opgevangen in de aan te leggen parkeerplaatsen langs de 
Stokmansveldweg. Gelet op het vorenstaande zal in de toekomstige situatie voldoende parkeergelegenheid 
binnen het plangebied aanwezig zijn en komt de huidige parkeerdruk/-problematiek te vervallen. 
In de regels van dit bestemmingsplan is een parkeerregeling opgenomen waarmee wordt verzekerd dat er 
voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. 

3.3.2 Verkeer   

3.3.2.1  Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de extra verkeersgeneratie die ontstaat 
door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 
(december 2018)' van het CROW kan de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend worden. De 
kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn 
landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot 
het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens wordt opgemerkt 
dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de 
bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd. 

3.3.2.2 Verkeersgeneratie 

Bij het berekenen van de verkeersgeneratie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Verstedelijkingsgraad: Matig stedelijk (bron: CBS Statline) 

 Stedelijke zone: Rest bebouwde kom 

Verkeersgeneratie  

Voor sportvelden geldt een verkeersgeneratie van 27 verkeersbewegingen per weekdagetmaal per hectare. 
Voor de huidige functie (sportvelden) geldt op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten een 
verkeersgeneratie van 27 x 1,3 = 35,1 verkeersbewegingen. 

Voor vrijstaande en twee-onder-een kapwoningen geldt een verkeersgeneratie van respectievelijk 8,6 en 8,2 
verkeersbewegingen per weekdagetmaal per woning. Voor de toekomstige functie (11 vrijstaande woningen, 
10 twee-onder-een kapwoningen) geldt op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten een 
verkeersgeneratie van (11 x 8,6 + 10 x 8,2)= 176,6 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Deze 
verkeersbewegingen worden verdeelt over de Stokmansveldweg (125) en de Pelmolenweg (51,6). 

Per saldo heeft de herontwikkeling een toename van 141,1 verkeersbewegingen per weekdagetmaal tot 
gevolg, waarbij voor wat betreft de Stokmansveldweg sprake is van een toename van 106 verkeersbewegingen 
per weekdag etmaal. 

De capaciteit van de Stokmansveldweg en de Pelmolenweg is van voldoende omvang om de te verwachten 
toename aan verkeersbewegingen veilig en eenvoudig te kunnen afwikkelen. 

Geconcludeerd wordt dat het aspect verkeer geen belemmeringen oplevert als gevolg van voorliggend 
voornemen.  
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.  

4.1  Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

4.1.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:  

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) 
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en 
Schiphol;  

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken 
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de 
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;  

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals 
de Veluwe);  

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het 
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.  

4.1.1.3 Toetsing van het initiatief aan de SVIR 

Het betreft een project waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige 
belemmering met betrekking tot de hoofddoelen zoals verwoord in de SVIR. Geconcludeerd wordt dat de SVIR 
geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan opgenomen herontwikkeling. 
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4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

4.1.2.1 Algemeen 

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en 
geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  

4.1.2.2 Toetsing aan de Ladder 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt daarom geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna 'Ladder') is van toepassing op bestemmingsplannen, 
uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c in 
samenhang met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. 

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in 
relatie tot de omgeving. Uit jurisprudentie blijkt dat woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen worden 
beschouwd als een stedelijke ontwikkeling en daarmee Ladderplichtig zijn. 

De herontwikkeling van het voormalige RV-terrein betreft een woningbouwontwikkeling die voorziet in de 
realisatie van 21 grondgebonden woningen. Hiermee is sprake van een stedelijke ontwikkeling. Hierna vindt de 
laddertoetsing plaats. 
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Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het bestemmingsplan een 
beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet 
worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang 
van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. 

De herontwikkeling van het voormalige RV-terrein betreft een woningbouwontwikkeling die voorziet in de 
realisatie van 21 grondgebonden woningen. Het zwaartepunt van het ruimtelijk verzorgingsgebied voor de 
beoogde ontwikkeling komt grotendeels overeen met de stad Rijssen zelf.  

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling 
Het plan beoogt 21 reguliere grondgebonden woningen welke tevens levensloop bestendig kunnen worden 
uitgevoerd. Het betreffen vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen.  
 
Kwantitatieve behoefte 

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2019 de geactualiseerde ‘Woonvisie 2017 t/m 2021’ inclusief de ‘Nota 
Woningbouw 2017 t/m 2021’vastgesteld. Hierin is het beleid van de gemeente op het terrein van woningbouw 
in de gemeente Rijssen-Holten beschreven. Het gaat onder andere over het woningbouwprogramma, 
huisvesting van specifieke doelgroepen, wonen met zorg en ouderenhuisvesting.  

Het nieuwbouwprogramma in de gemeente Rijssen-Holten gaat uit van een netto toevoeging van 870 
woningen tot 2026. Voor Rijssen geldt dat in deze periode kwantitatief circa 400 woningen dienen te worden 
gebouwd.  

Het voornemen betreft de bouw van in totaal 21 woningen. In het woningbouwprogramma zijn 20 woningen 
opgenomen voor het RV terrein. Hiermee wordt één extra woning gerealiseerd dan voor dit project is 
gereserveerd. Omdat er nog voldoende ruimte is voor het realiseren van grondgebonden woningen in Rijssen 
(85 ‘reserve’-woningen) is het toevoegen van één extra woning vanuit kwantitatief oogpunt mogelijk. 

Het plan draagt bij aan het voorzien in de kwantitatieve behoefte aan woningen in Rijssen. 

 
Kwalitatieve behoefte 

In de woonvisie is expliciet de kwalitatieve behoefte in kaart gebracht en borduurt voort op een 
woonwensenonderzoek. In het woononderzoek van Companen uit 2017 staat het volgende: "Opvallend is de 
relatief grote behoefte aan twee onder één kap en vrijstaande woningen." Uit het woononderzoek blijkt dat 
met name behoefte is aan grondgebonden koopwoningen en dan in specifiek in het midden (€ 225.000 - € 
275.000) en dure segment (>€ 275.000). Het vorenstaande wordt in een onderzoek dat initiatiefnemer zelf 
heeft laten uitvoeren bevestigd. Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar pagina 7 van het 
stedenbouwkundig plan (Bijlage 1). 

Daarnaast staat in de woonvisie het volgende opgenomen: 

“Grondgebonden (goedkope) koopwoningen voor starters is een belangrijk item, maar de doorstromers zijn 
zeer zeker ook een belangrijke doelgroep, vooral wanneer het gaat om verkoop van kavels voor twee-onder-
een kapwoningen en vrijstaande woningen.” 
 
Voorliggend plan sluit hier naadloos op aan. Met het realiseren van de vrijstaande en twee-onder-een 
kapwoningen wordt enerzijds voorzien in de concrete kwalitatieve behoefte van woningzoekenden in Rijssen, 
maar wordt tevens bijgedragen aan de doorstroming op de woningmarkt. Immers komen er door het 
realiseren van het plan voor starters elders in Rijssen beschikbare woningen vrij.  

Tot slot wordt opgemerkt dat de woningen levensloopbestendig kunnen worden uitgevoerd. Hiermee zijn de 
woningen voor een brede doelgroep geschikt, waaronder doorstarters, gezinnen en senioren. 

Met onderhavig plan wordt op een binnenstedelijke locatie op korte afstand van zowel het centrum- als 
buitengebied in de kwalitatieve woningbouwbehoefte voorzien.  
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Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

Als de woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied dan 
wordt voldaan aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

De woningbouwontwikkeling vindt – gezien de huidige bestemming (Sport), inrichting en omgeving - plaats 
binnen het bestaand stedelijk gebied van Rijssen, waarbij bestaande bebouwing wordt gesloopt. Hiermee is 
sprake van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, indachtig het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, 
waarbij wordt gestreefd naar een optimale benutting van de ruimte in stedelijk gebied. 

 

Conclusie 

Voorliggend plan voorziet binnen bestaand stedelijk gebied zowel in de kwantitatieve als kwalitatieve vraag 
naar woningen. Gezien het vorenstaande wordt gesteld dat met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de 
'Ladder voor duurzame verstedelijking'. 

4.1.3  Conclusie toets aan het rijksbeleid 

Geconcludeerd kan worden dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.2  Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel. Op 12 april 2017 zijn de nieuwe 
omgevingsvisie en –verordening door Provinciale Staten vastgesteld. De hiervoor genoemde plannen zijn op 1 
mei 2017 in werking getreden. 

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel (2017) 

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met 
een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Enkele belangrijke 
beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:  

 goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van woonmilieus 
(typen woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en kwalitatief); 

 versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke, cultureel, 
sociaal en economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking van leefbaarheid en 
diversiteit van het landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken, behoud en versterken van 
cultureel erfgoed als drager van identiteit; 

 investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en 
doorstroming centraal staan;  

 beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur door multifunctioneel en 
complementair ruimtegebruik (zowel- boven als ondergronds), hergebruik en herbestemming en het 
concentreren van ontwikkelingen rond bestaande infrastructuurknooppunten; 

 ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid. 

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel  

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er 
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat 
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie Overijssel. De keuze voor inzet van 
deze instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke 
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beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal 
inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.  

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie Overijssel te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt 
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.  

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik gemaakt van het 
'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe 
centraal. Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief 
binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. 

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de 
(wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan 
en wat niet kan. 

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van 
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend.  

 

Figuur 4.1  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

Hierna worden de lagen nader toegelicht. 

 
Of – generieke beleidskeuzes 

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in ons handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon 
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld 
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woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen. 
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd. 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. 

Waar – ontwikkelingsperspectieven 

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven 
aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan 
waar wat ontwikkeld zou kunnen worden. 

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat 
ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden 
te worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde 
stap in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging t.a.v. functies en ruimtegebruik, is er 
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen. 

Hoe – gebiedskenmerken 

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen 
een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van 
een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. 
Voor alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en 
kenmerken van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden. 

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de 
normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in onze 
omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe 
rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt 
dat met het alternatief de kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De 
inspirerende uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop 
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, 
maar dit hoeft niet. 

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie Overijssel  

Wanneer het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie Overijssel 
ontstaat globaal het volgende beeld. 

4.2.4.1 Of - Generieke beleidskeuzes 

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik) en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de Omgevingsverordening Overijssel van 
belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan.  

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

lid 1: 

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:  
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1. dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;  

2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal 
zijn benut. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als: de gronden die 
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied.  

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de 
gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten 
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1 Bro; 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel  

De ontwikkeling is gelegen binnen de kern Rijssen en is reeds voorzien van een bestemming ten behoeve van 
een stedelijke functie (sport). Zoals hierna ook blijkt is het plangebied ook op basis van het ter plekke geldende 
‘Ontwikkelingsperspectief’ en het ter plekke geldende gebiedskenmerk van de ‘Stedelijke laag’ in bestaand 
bebouwd gebied gelegen. Er vindt geen extra ruimtebeslag plaats op de groene omgeving. In verband hiermee 
is het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening 
Overijssel.  

Artikel 2.2.2. Realisatie nieuwe woningen 

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte 
daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw. 

2. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn 
aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt 
tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming. 

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in 
afwijking van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% 
van de behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken. 

4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn 
aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt 
tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2019 de geactualiseerde ‘Woonvisie 2017 t/m 2021’ inclusief de ‘Nota 
Woningbouw 2017 t/m 2021’ vastgesteld. Het nieuwbouwprogramma in de gemeente Rijssen-Holten gaat uit 
van een netto toevoeging van 870 woningen tot 2026. Voor Rijssen geldt dat in deze periode kwantitatief circa 
400 woningen dienen te worden gebouwd. De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet in de 
bouw van 21 woningen geschikt voor meerdere doelgroepen (gevorderde starters, doorgroeiers, 55+ ers). 
Zoals nader gemotiveerd in subparagraaf 4.1.2.2. is het voornemen zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief 
oogpunt in overeenstemming met de ladder en het gemeentelijk woonbeleid. Resumerend wordt dan ook 
gesteld dat het plan passend is binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en daarmee ook binnen de 
geldende woonafspraken zoals deze tussen de gemeenten en provincie zijn gemaakt op basis van regionale 
afstemming (lid 3 en 4). Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel. 

4.2.4.2 Waar- Ontwikkelingsperspectieven 

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In de stedelijke 
omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden en door herstructurering de 
kwaliteit van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te vergroten. In figuur 4.2 is een uitsnede van de 
perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. 
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Figuur 4.2  Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

"Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap" 

Van de ruimtelijke kwaliteitsambities staat in dit ontwikkelingsperspectief de ambitie Voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen voorop. Daarnaast gelden – net als voor alle 
andere ontwikkelingsperspectieven – de ruimtelijke kwaliteitsambities: 

 zichtbaar en beleefbaar mooi landschap; 

 sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel; 

 continu en beleefbaar watersysteem. 
 
Toetsing van het initiatief aan het “Ontwikkelingsperspectief” 

Het plan voorziet in een herontwikkeling van een bestaande sportaccommodatie naar een kwalitatief 
hoogwaardige woonwijk en sluit aan bij de ambitie om ook de komende jaren voor de kern Rijssen zowel 
kwantitatief als kwalitatief te voorzien in de lokale woningbehoefte. De ontwikkeling vormt geen belemmering 
voor overige functies in de omgeving, dit wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht. Het realiseren van het project 
leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op deze prominente zichtlocatie en voegt zich goed tussen de 
bestaande bebouwing en groen. Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met het ter 
plaatse geldende ontwikkelingsperspectief. 

4.2.4.3 Hoe - Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De “Natuurlijke laag” en de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” kunnen in 
dit geval buiten beschouwing blijven aangezien de oorspronkelijke waarden van deze lagen niet meer 
voorkomen in het plangebied. Daarnaast wordt de “Laag van de beleving” buiten beschouwing gelaten omdat 
er geen kenmerken of elementen vanuit deze laag op het plangebied van toepassing zijn. 
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De “Stedelijke laag” 

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is gelegen in het 
gebiedstype “Woonwijken 1955 - nu”, dit is in figuur 4.3 weergegeven.  

 

Figuur 4.3  Uitsnede van de ‘Stedelijke laag’ (Bron: Provincie Overijssel) 

 
“Woonwijken 1955 – nu” 

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken, 
villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van 
verschillende ordeningsprincipes. 

Als ontwikkelingen plaatsvinden in de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, 
maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als 
onderdeel daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. 

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag” 

De ontwikkeling voegt zich in maat en karakter in het grotere geheel van Rijssen en wordt als onderdeel 
hiervan goed herkenbaar. Met het situeren van de woningen is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
rooilijnen van de naastgelegen bebouwing. Op de voorgestelde wijze gaat de nieuwe bebouwing goed op in 
het huidige straatbeeld en vindt er een stedenbouwkundige afronding van het gebied plaats. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt ook verwezen naar hoofdstuk 3 en het stedenbouwkundigplan (bijlage 1). Hier wordt 
geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling op de bewuste locatie goed past bij het huidige karakter van 
het omliggende gebied en derhalve passend is binnen de ‘stedelijke laag’. 
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4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid  

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid 
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel en is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Met betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan 
zijn de hieronder genoemde beleidsstukken het belangrijkst. 

4.3.1 Structuurvisie ‘Rijssen-Holten 2010-2020’ 

4.3.1.1 Algemeen 

De structuurvisie voor de gemeente Rijssen-Holten kent een looptijd van ongeveer 10 jaar, tot 2020. De 
structuurvisie is een visie met een korte termijnplanning, met een actualisatie van het bestaande beleid en 
met afgestemd nieuw beleid. Daarnaast biedt de structuurvisie tevens een doorkijk naar de langere termijn, 
om transformaties voor de langere termijn nu al in te kunnen zetten.  

Deze structuurvisie is tot stand gekomen op basis van een verkenning van de gemeente en haar beleid. Op 
basis van de verkenning is een nota van uitgangspunten opgesteld. Op basis van de nota van uitgangspunten 
zijn verschillende scenario’s geformuleerd en vervolgens een visie met de majeure projecten. Samen hebben 
de verschillende stappen tot de structuurvisie Rijssen-Holten geleid. Het doel van deze structuurvisie is het 
behouden en versterken van de eigen economische kracht van de gemeente Rijssen-Holten, het bundelen van 
verstedelijking, het veiligstellen van de groene ruimte en het bereiken van een goede ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid.  

4.3.1.2 Ambitie 

De ambitie van de gemeente Rijssen-Holten is om haar bovenlokale functie te behouden en vervolgens een 
kwaliteitsslag te maken. De gemeente wil haar bovenlokale functie voor zichzelf en de omgeving behouden en 
uitbreiden omdat dat belangrijk is voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de gemeente. De 
inwoners dienen ook trots te zijn op hun gemeente, daarvoor wil de gemeente haar identiteit en samenhang 
uitbouwen en versterken. Het benutten van gelaagdheid, de economische transformatie, de nadruk op 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid staan centraal.  

In de structuurvisie worden een aantal concrete projecten genoemd. Het plangebied is niet als zodanig 
aangemerkt. 

4.3.1.3  Thema’s 

De gemeente Rijssen-Holten heeft haar visie onder andere uiteengezet in een aantal thema’s. Dit betreffen de 
thema’s: 

 Wonen; 

 Werken; 

 Verkeer: 

 Landelijk gebied, groen en water; 

 Centra; 

 Recreatie, toerisme en cultuur. 

In het voorliggende geval is met name het thema ‘Wonen’ van belang. Dit thema wordt hieronder nader 
behandeld. 
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Wonen 

Het gemeentelijk woningbouwbeleid is vastgelegd in de Woonvisie. De woonvisie heeft niet alleen betrekking 
op kwantitatieve aspecten, maar ook op kwalitatieve aspecten. In het kader van ruimtelijke kwaliteit is 
aandacht nodig voor de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw. Het bouwen voor bijzondere doelgroepen 
heeft de aandacht. In de woonvisie is rekening gehouden met de gemaakte prestatieafspraken met de 
provincie en dient als basis voor het maken van prestatieafspraken met de corporaties. Voor wat betreft de 
kwantitatieve woningbouwbehoefte geldt het uitgangspunt dat de gemeente bouwt voor de plaatselijke 
behoefte.  

4.3.1.4 Inbreidingslocaties 

Het belang van inbreidingen ten opzichte van uitbreidingen is dermate dat het onderdeel uitmaakt van de 
prestatieafspraken met de provincie. Ten aanzien van de verhouding tussen inbreiding en uitbreiding is geen 
sprake van een standaardwaarde. De verhouding tussen inbreiding en uitbreiding verschilt zeer sterk tussen de 
kernen Rijssen en Holten. Om een goed beeld te vormen over de inbreidingsmogelijkheden is een onderzoek 
uitgevoerd naar de inbreidingsmogelijkheden in Rijssen en Holten. Op basis van het onderzoek inbreidingen 
kan worden geconcludeerd dat de bestaande wijken in Rijssen en Holten in beginsel niet verder moeten 
worden verdicht. In die gevallen dat inbreiding niet mogelijk is zal uitgeweken moeten worden naar de 
uitbreidingslocatie Opbroek.  

4.3.1.5 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie ‘Rijssen-Holten 2010-2020’ 

De structuurvisie geeft aan dat invulling moet worden gegeven aan inbreidingslocaties voor woningbouw. 
Onderhavig plangebied is aan te merken als een dergelijke inbreidingslocatie. Voor de specifieke toetsing 
verwijst de structuurvisie naar de notitie “Nota Inbreidingsbeleid 2014”. In paragraaf 4.3.2. komt deze notitie 
aan de orde. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze paragraaf. Het plan welke voorziet in een kwalitatief 
hoogwaardige woonwijk draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het 
plangebied. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen herontwikkeling past binnen de kaders van de 
gemeentelijke structuurvisie. 

4.3.2  Nota ‘Inbreidingsbeleid 2014’ 

4.3.2.1 Algemeen 

In de notitie “Nota Inbreidingsbeleid 2014” wordt de heroverweging van het beleid op inbreidingslocaties aan 
de orde gesteld. Het doel van de beleidsnotitie is om verzoeken om te mogen inbreiden transparant te kunnen 
beoordelen en hieraan voorwaarden te verbinden voor de realisatie van één of meerdere woningen binnen 
het stedelijk gebied. Doel van het beleid is eveneens om de leefbaarheid te ondersteunen en de ruimtelijke 
kwaliteit van het stedelijk gebied te behouden.  

4.3.2.2  Beleidsmatige uitgangspunten.  

Naast een aantal algemene uitgangspunten waaraan dit plan sowieso voldoet, wordt inbreiding mogelijk 
gemaakt:  

1. Wanneer de locatie valt binnen de bestemming wonen c.q. valt binnen een bestemming waar wonen 
is toegestaan;  

2. Wanneer sprake is van de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf; 
3. Wanneer een milieuknelpunt (b.v. een bodemverontreiniging of een geluidsprobleem) opgelost kan 

worden;  
4. Wanneer voor een gebouw (geen woning) geen passende andere bestemming gevonden kan worden 

en woningbouw hierbij kan bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
(leegstand leidt tot verpaupering);  

5. Wanneer een bestemming van een perceel die niet meer past in de woonomgeving;  
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6. Wanneer een ontwikkeling leidt tot verbetering van de stedenbouwkundige structuur van een 
woonomgeving of;  

7. Wanneer hiermee een stedenbouwkundig of maatschappelijk knelpunt kan worden opgelost.  

4.3.2.3 Voorwaarden die op de inbreidingslocaties van toepassing zijn 

Vanwege het feit dat er sprake is van het bouwen van woningen is het opstellen van een stedenbouwkundige 
ontwerp/onderbouwing noodzakelijk. Hierna zijn van de van belang zijnde voorwaarden genoemd waaraan 
het stedenbouwkundig ontwerp/onderbouwing dient te worden getoetst: 

a. Bebouwing moet als logisch worden beschouwd. 
b. Moet iets toevoegen aan de ruimtelijke situatie; 
c. Aantoonbare verbetering van de bestaande situatie. 
d. Logische aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur. 
e. Samenhang met de omgeving. 
f. Woonmilieus mogen niet onevenredig worden aangetast. 

4.3.2.4  Toetsing van het initiatief aan het ‘Beleid Inbreidingslocaties 2014’  

Allereerst wordt opgemerkt dat het plangebied voldoet aan meerdere van de gestelde criteria zoals 
beschreven in subparagraaf 4.3.2.2, waaronder in elk geval punt 4 en punt 6. Daarnaast gelden er specifieke 
randvoorwaarden voor inbreidingslocaties (subparagraaf 4.3.2.3). Hierna wordt de voorgenomen ontwikkeling 
puntsgewijs aan de hiervoor genoemde voorwaarden getoetst: 

a. Het voornemen voorziet in het realiseren van woningen op een voormalig sportterrein in Rijssen. De 
gebouwen zullen gedeeltelijk grenzen aan de openbare omliggende wegen en passen qua rooilijnen 
bij de naastgelegen bebouwing. Ook qua overige maatvoering, waaronder bouw- en goothoogte, 
sluiten de gebouwen goed aan bij de naastgelegen bebouwing. Resumerend wordt dan ook gesteld 
dat de voorgenomen bebouwing ter plaatse als logisch kan worden beschouwd. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar het stedenbouwkundige plan opgenomen in bijlage 1 bij deze 
toelichting; 

b. Uitsluitend de bestaande tribune is aangemerkt als gemeentelijk monument en wordt beschouwd als 
zijnde cultuurhistorisch en architectonisch waardevol (zie hiervoor ook par 2.2.). Op dit moment 
worden de mogelijkheden onderzocht om de tribune te verplaatsen naar Het Opbroek. De beoogde 
plek is al wel aangewezen en ook schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen de diverse 
belanghebbende partijen. De overige bebouwing is gedateerd en heeft nauwelijks ruimtelijke 
kwaliteit. Het slopen van de bebouwing (m.u.v. tribune) en het realiseren van nieuwe bebouwing 
passend in het bestaande straat- en bebouwingsbeeld draagt bij aan het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van deze prominente zichtlocatie (entree van Rijssen). 

c. Zie onder b. 
d. Zie onder a. De woningen sluiten qua rooilijn en situering goed aan op de naastgelegen bebouwing. 

Zie hiervoor ook het stedenbouwkundige plan, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze toelichting; 
e. Zie onder a. De nieuwe bebouwing zal qua stedenbouwkundig als functioneel oogpunt goed opgaan in 

de omgeving. Zie hiervoor ook het stedenbouwkundige plan, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze 
toelichting; 

f. Het voornemen voorziet slechts in woningen. Van een milieubelastende functie is dan ook geen 
sprake. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Hier wordt 
geconcludeerd dat het woonmilieu niet onevenredig wordt aangetast als gevolg van de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

Geconcludeerd wordt dat het plan passend is binnen de beleidskaders van het ‘Nota Inbreidingsbeleid 2014’.  
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4.3.3  Gebiedsvisie Stokmansveld 

4.3.3.1 Algemeen 

Op het RV terrein is de Gebiedsvisie Stokmansveld (vastgesteld op 30 oktober 2014) van toepassing. De 
grondslag voor het opstellen van de Gebiedsvisie is gelegen in de gemeentelijke beleidsnotitie: de Nota 
inbreidingsbeleid 2014, zoals beschreven in paragraaf 4.3.2. Deze nota heeft als doel "om verzoeken om te 
mogen inbreiden transparant te kunnen beoordelen en hieraan voorwaarden te verbinden voor de realisatie 
van één of meerdere woningen binnen het stedelijk gebied". In de Nota inbreidingsbeleid is in hoofdstuk 5 
beschreven in welke gevallen een gebiedsvisie moet worden opgesteld en waaraan een gebiedsvisie moet 
voldoen.  

In de Gebiedsvisie is een structuur- en waardenkaart voor het gebied vastgesteld en op basis hiervan zijn 
potentiële ontwikkellocaties binnen het gebied aangemerkt. Deze worden vervolgens getoetst op 
stedenbouwkundige wenselijkheid (en flora en fauna, akoestiek, archeologie en andere omgevingsaspecten). 
Tot slot zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden, die zijn opgesteld voor de ontwikkellocaties die na deze 
toetsen overblijven, beschreven.  

Voor het plangebied, ontwikkellocatie 1, is bepaald dat bij de juiste ruimtelijke voorwaarden op deze locatie 
een woonbuurtje mogelijk is. Hoofdstuk 4 van de Gebiedsvisie beschrijft de randvoorwaarden voor deze 
ontwikkellocatie. Hierna wordt de voorgenomen herontwikkeling puntsgewijs getoetst aan de 
randvoorwaarden. 

4.3.2.3 Randvoorwaarden  

In onderstaand overzicht zijn de gestelde randvoorwaarden ten aanzien van het plangebied voor wat betreft 
structuur, bebouwing en overige aspecten opgesomd. 

 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de hiervoor genoemde 
randvoorwaarden. Een deel van de randvoorwaarden heeft betrekking op gronden gelegen buiten het 
plangebied en maakt dan ook geen onderdeel uit van het voornemen van initiatiefnemer. Hierna wordt nader 
ingegaan op de van belangzijnde aspecten.  

Molenbiotoop  

In paragraaf 3.16 van de Gebiedsvisie is met betrekking tot de molenbiotoop beschreven dat voor het 
plangebied nader onderzoek gedaan dient te worden naar de voorwaarden waaronder op die locatie 
bebouwing gerealiseerd kan worden.  
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Er is reeds onderzoek verricht naar de molenbiotoop van de Pelmolen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 
geen sprake is van negatieve effecten op de molen. Het onderzoek is akkoord bevonden door de 
molenvereniging en opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting. 

Situering en oriëntatie van de woningen  

In de Gebiedsvisie is één van de randvoorwaarden dat de woningen georiënteerd moeten zijn op beide 
doorgaande wegen en de Stokmansveldweg. In het stedenbouwkundig ontwerp zijn de woningen georiënteerd 
door middel van een dubbele oriëntatie (deels met de zijkant op de Stokmansveldweg). De bestaande 
woningen aan de Stokmansveldweg zijn ook op deze wijze op de Stokmansveldweg georiënteerd. Deze wijze 
van situeren zorgt voor een versterking van het beeld van de Stokmansveldweg. 

Daarnaast is er een randvoorwaarde opgenomen dat aan de zijde van de Pelmolenweg de nieuwe woningen 
moeten aansluiten op de rooilijn van de Pelmolenweg 4-16. In het stedenbouwkundig ontwerp liggen de 
nieuwe woningen in lijn met de rooilijn van de Pelmolenweg 4-16 en wordt deze niet overschreden.  

Voor de Stokmansveldweg is de randvoorwaarde opgenomen dat de bebouwing aan deze zijde 
voorgevelrooilijn vrij dient te zijn, achter de bebouwing van Stokmansveldweg 3.  In het stedenbouwkundig 
ontwerp liggen twee woningen aan de Stokmansveldweg (die het dichtst bij de Wierdensestraat liggen) aan/op 
de voorgevelrooilijn. Daardoor is een stedenbouwkundig aanvaardbare situatie gegeven, nu het gaat om 
vrijstaande woningen en de groene buffer aan de Stokmansveldweg behouden blijft.  

4.3.4 Gemeentelijk woonbeleid ‘Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 Rijssen-Holten’ 

4.3.4.1  Algemeen  
De gemeenteraad heeft op 7 maart 2019 de geactualiseerde Woonvisie 2017 t/m 2021 (januari 2019)inclusief 
de Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 (januari 2019) vastgesteld. In de Woonvisie en de Nota Woningbouw is 
het beleid op het gebied van woningbouw voor de periode 2017 t/m 2021 vastgelegd met een doorkijk naar de 
periode 2022 t/m 2026. Het gaat onder andere over het woningbouwprogramma, huisvesting van specifieke 
doelgroepen, wonen met zorg en ouderenhuisvesting. Ook leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de 
bestaande woningvoorraad komen aan de orde.  

4.3.4.2  Kwantitatief woningbouwprogramma  

Het uitgangspunt is het bouwen volgens de woonafspraken, die in 2017 met de provincie zijn gemaakt. 
Tweejaarlijks zal de provincie, samen met de gemeenten, op grond van nieuwe Primos prognoses de 
kwantitatieve afspraken opnieuw bekijken. Uitgangspunt is bouwen voor de lokale behoefte. Op grond van de 
recente woonafspraken met de provincie Overijssel, gecorrigeerd met de te verwachten sloop (50 woningen), 
kunnen in de periode 2017 t/m 2026 circa 870 woningen in Rijssen-Holten worden gebouwd. Voor de periode 
2017 t/m 2031 kan op grond van de prognoses Primos 2016 rekening worden gehouden met de bouw van 
1.100 woningen (inclusief 75 vervangende nieuwbouw).  

In Rijssen zal op grond van de onderstaande strategie voor de lokale behoefte worden gebouwd: 

 het voor de lokale behoefte realiseren van de bestaande harde plancapaciteit; 

 een strakke regie voeren bij: 
o de realisering van inbreidingsplannen door derden (plannen ontwikkelen die ook 

gerealiseerd worden); 
o de grondverwerving, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten e.a. ten behoeve van 

in- en uitbreidingsplannen waarbij de gemeente partij is; 
o het halen van de, bij de woonafspraken met de provincie afgesproken aantallen. 

 er moet een continue monitoring van motieven van vestigers (in bestaande bouw en 
nieuwbouw/kavels) en vertrekkers plaatsvinden. Hiermee wordt meer zicht verkregen op het bouwen 
voor de lokale behoefte; 

 het jaarlijks of tweejaarlijks actualiseren van het woningbouwprogramma, inclusief te ontwikkelen 
locaties, samen met betrokken ontwikkelende partijen. 
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In Rijssen moet op de korte termijn de nadruk liggen op het ontwikkelen van nieuwe inbreidingslocaties en de 
realisering van de uitbreidingslocatie Opbroek fase 1 (grondverwerving, eventuele onteigening en sluiten 
overeenkomsten). 

4.3.4.3  Kwalitatief woningbouwprogramma  

Voor de kwalitatieve verdeling spelen ten aanzien van grondgebonden woningen onderstaande factoren een 
rol:  

1. Er zijn een aantal plannen in ontwikkeling die op grond van afspraken uit het verleden moeten 
worden doorgezet (zie harde projecten en projecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden). 

2. Grondgebonden (goedkope) koopwoningen voor starters is een belangrijk item, maar de 
doorstromers zijn zeer zeker ook een belangrijke doelgroep, vooral wanneer het gaat om verkoop van 
kavels voor twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen. 

3. Wel zal op grond van de lange termijn prognoses 2017 t/m 2031 en de verkenning inbreidingslocaties 
voor de korte termijn voor circa 160 woningen een uitbreidingslocatie moeten worden gezocht voor 
het bouwen van grond gebonden woningen in de kern Rijssen. In de woningbouwplanning zijn voor 
de periode 2017 t/m 2026 inbreidingslocaties opgenomen die hard zijn, waarover besluiten zijn 
genomen en die nog onzeker zijn, maar wel in de planontwikkelingsfase zijn. Daarnaast 19 zijn er 
uiteraard nog potentiële inbreidingslocaties, waarvan op dit moment niet bekend is of deze 
überhaupt tot ontwikkeling komen. In Rijssen zijn relatief weinig inbreidingslocaties aanwezig, omdat 
er al veel inbreiding heeft plaatsgevonden.  

4.3.4.4  Toetsing van het initiatief aan het gemeentelijk woonbeleid 

Het voornemen betreft de bouw van 11 vrijstaande woningen en 5 tweekappers, in totaal 21 woningen. In het 
woningbouwprogramma zijn 20 woningen opgenomen voor het RV terrein. Het voorgelegde aantal woningen 
is er één meer dan opgenomen in de geactualiseerde Woonvisie 2017-2021 met de bijbehorende Nota 
Woningbouw 2017-2021. Dit verschil is op te vangen omdat er nog voldoende ruimte is voor het realiseren van 
grondgebonden woningen in Rijssen (85 ‘reserve’-woningen).  

Kwalitatief is er onder andere vraag naar tweekappers en vrijstaande woningen. In het woononderzoek van 
Companen uit 2017 staat het volgende: "Opvallend is de relatief grote behoefte aan twee onder één kap en 
vrijstaande woningen." Dit sluit ook aan op het onderzoek dat initiatiefnemer zelf heeft gedaan. Voor de 
resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar pagina 7 van het stedenbouwkundig plan (Bijlage 1). 
Daarnaast draagt het voornemen bij aan de doorstroming op de woningmarkt, doordat in Rijssen woningen 
vrijkomen die geschikt zijn voor onder meer starters. 

Kwantitatief en kwalitatief past het initiatief binnen het gestelde in de geactualiseerde Woonvisie 2017-2021 
met de bijgevoegde Nota Woningbouw 2017-2021. 

 

4.3.5 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling is in overeenstemming met de 
gemeentelijke beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de voorgenoemde beleidsstukken. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie, het Besluit milieueffectrapportage en conventionele explosieven. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden 
en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

5.1.2 Situatie plangebied 

De geplande woningen worden op basis van de Wgh aangemerkt als een geluidsgevoelige objecten. Hierna 
wordt achtereenvolgens ingegaan op de aspecten wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai als bedoeld in 
de Wgh. 

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

BJZ.nu heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake het aspect wegverkeerslawaai. De uitgangspunten en 
resultaten worden in deze paragraaf beschreven. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 3 van deze 
toelichting. 

Algemeen 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.  

Wettelijke geluidszones van wegen: 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

De geplande woningen liggen in ‘stedelijk gebied’ binnen de wettelijk vastgestelde geluidzones, als bedoeld in 
art. 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), van de Wierdensestraat en de Pelmolenweg. De 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting LDEN op de gevels van de een woning ten gevolge van een 
weg bedraagt 48 dB.  
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Resultaten 

Uit tabel 5 van het onderzoeksrapport volgt dat de voorkeurswaarde en de gemeentelijke ambitiewaarde voor 
de woningen 1 tot en met 6 wordt overschreden als gevolg van wegverkeerslawaai door de Wierdensestraat. 
De voorkeurswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde als gevolg van wegverkeerslawaai door de Pelmolenweg 
wordt overschreden voor de woningen 6 tot en met 10. De geluidbelasting op de gevels van de overige 
woningen blijft onder de voorkeurswaarde van 48 dB. 

Hogere grenswaarde 

In art 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend 
indien: 

Toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg, van de 
gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de 
betrokken terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel 
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke 
of financiële aard. 

In de ‘Nota hogere grenswaarden’ van de gemeente Rijssen-Holten zijn criteria beschreven, waaraan een 
hogere grenswaarde afweging wordt getoetst en wat de overwegingen zijn om een verzoek al dan niet toe te 
kennen. Zoals uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek (bijlage 3) blijkt, zijn maatregelen die getroffen 
kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen niet haalbaar/wenselijk en wordt er voldaan aan de 
eisen en voorwaarden van de betreffende nota. Voor de betreffende woningen waarbij de voorkeurswaarde 
wordt overschreden kan een hogere waarde worden verleend. 

Wanneer de in het akoestische onderzoek genoemde gevelmaatregelen worden getroffen, wordt een 
binnenniveau van 33 dB gerealiseerd.  

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te 
realiseren woningen wat betreft het aspect wegverkeerslawaai. 

5.1.2.2 Railverkeerslawaai 

In artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder is aangegeven dat een spoorweg die is aangegeven op de 
geluidplafondkaart een zone heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de 
spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. In onderstaande tabel staan de zones in meters 
aangegeven die horen bij het betreffende geluidproductieplafond (Gpp). 

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone (in meters) 

Kleiner dan 56 dB 100 m 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 m 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 m 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 m 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 m 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 m 

In voorliggend geval liggen de beoogde woningen op circa 210 meter van de as van de buitenste spoorstaaf. 
Aan de hand van het Geluidregisterspoor is een inventarisatie gedaan naar de Gpp ter plaatste van het spoor. 
Hierbij is gekeken naar de punten in de nabijheid van het beoogde woningen. Uit de inventarisatie blijkt dat 
het Gpp langs het spoor in de nabijheid van de toekomstige woningen kleiner dan 61 dB bedraagt. Hiervoor 
geldt een zone van 200 meter, waardoor nader akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is. 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voor de beoogde woningen ten aanzien van het aspect 
railverkeerlawaai sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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5.1.2.3 Industrielawaai  

In de nabijheid van het plangebied zijn geen gezoneerde industrieterreinen aanwezig. Derhalve is het aspect 
industrielawaai buiten beschouwing gelaten. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op (individuele) 
milieubelastende functies in de omgeving van het plangebied. 

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is in dit geval door Kruse Milieu uit Geesteren een verkennend bodem- en 
bodemasbestonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740 en NEN 5707. De conclusies en 
aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek zijn hieronder opgenomen. Het volledige bodemonderzoek is 
opgenomen als bijlage 4 bij deze toelichting. 

5.2.2 Situatie plangebied 

Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Deellocatie A: het mengmonster van de fijne fractie is niet asbesthoudend; 

 de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 

 de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 

 de bovengrond (BG III) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 

 Boring 5 (0.1-0.5) is zeer licht verontreinigd met lood; 

 de ondergrond (OG I) is niet verontreinigd; 

 de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd; 

 Boring 23 (0.6-1.1) is licht verontreinig met zware metalen en PAK; 

 het grondwater uit peilbuis 1 licht verontreinigd met barium en nikkel; 

 het grondwater uit peilbuis 2 (zeer) licht verontreinigd met barium en zink. 

Ondanks dat de bovengrond (BG I, BG II en BG II), boring 5 (0.1-0.5), boring 23 (0.6-1.1) en het grondwater 
(zeer) licht verontreinigd zijn, geven deze licht verhoogde gehalten geen aanleiding voor nader 
bodemonderzoek. In de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verontreinigingen aangetoond.  

De verhardingslaag (asfaltgranulaat met slakken) in Boring 1 is licht tot matig verontreinigd met zware metalen 
en PAK (indicatief getoetst als zijnde bodem). Geadviseerd wordt het materiaal af te voeren naar een erkend 
acceptant. 

Het puin uit de strook voor het clubgebouw is niet onderzocht; hiervoor wordt verwezen naar het onderzoek 
van CTAP Beverdam uit Wierden, opgenomen in bijlage 5 van deze toelichting. De initiatiefnemer hoeft geen 
actie te ondernemen met betrekking tot de onderzoeksresultaten. 

5.2.3 Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.  
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

 

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

5.3.2  Situatie plangebied 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van het plangebied waarbij 21 nieuwe 
woningen worden gerealiseerd. Een ontwikkeling met een dergelijke omvang is aan te merken als een project 
welke “niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. 

Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen 
geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in 
de toekomst niet te verwachten. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. 
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5.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid (Revi); 
 het Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  

 de Regeling basisnet; 
 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Regelgeving ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding is vastgelegd in het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in het plangebied  

5.4.2.1 Algemeen 

Aan de hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het 
plangebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, 
explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de 
Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart 
weergegeven. Het plangebied is hierbij weergegeven met de blauwe omlijning.   
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Figuur 5.1  Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied: 

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

Gasleiding Gasunie B.V.  

Zoals op figuur 5.1 te zien is loopt er ten noorden van het plangebied een gasleiding. Het betreft hier een 
aardgasleiding (N-557-52) met een diameter van 4,25 inch (108 mm) en een maximale werkdruk van 40 bar. Bij 
dergelijke gasleidingen ligt de 1% letaliteitsgrens op 50 meter. Het plangebied ligt op circa 0 meter afstand en 
valt daarmee binnen het groepsrisico-aandachtsgebied.  

Een berekening en nadere verantwoording van het groepsrisico is noodzakelijk. Deze berekening is door BJZ.nu 
uitgevoerd en opgenomen in bijlage 6 van deze toelichting. Deze CAROLA-berekening ten behoeve van het 
bestemmingsplan toont aan dat het Groepsrisico kleiner is dan 0.1 van de oriëntatiewaarde. (GR < 0.1). In 
voorliggend geval kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:  

1. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen. 
2. De hoogte van het groepsrisico.  
3. De bestrijdbaarheid. 
4. De zelfredzaamheid.  

Een nadere beschouwing van risico reducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager 
groepsrisico is niet nodig.  
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Personendichtheid  

Voor de verschillende functies/type gebieden is een bevolkingsdichtheid (personen/ha) ingevoerd op grond 
van de 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico'. Het gaat hierbij voornamelijk om woningen met een 
lage personendichtheid.  

Hoogte groepsrisico  

Gelet op de beperkte toename van het groepsrisico is geen sprake van een significante vergroting van het 
groepsrisico. Hieruit blijkt tevens dat de factor 0.1 ten opzichte van de oriëntatiewaarde niet wordt benaderd. 

Bestrijdbaarheid  

Het plangebied is bereikbaar vanaf de Wierdensestraat, de Pelmolenweg en de Stokmansveldweg. Er is in de 
directe omgeving voldoende ruimte beschikbaar voor het opstellen van het materieel. Tot slot kan de 
brandweer binnen de theoretische opkomsttijd het plangebied bereiken. 

(Zelf)redzaamheid  

(Zelf)redzaamheid houdt in dat personen zichzelf en eventueel anderen, binnen een bepaald tijdsbestek, 
kunnen veiligstellen (bijv. schuilen of vluchten) bij dreigend gevaar. Hierbij wordt van de persoon zelf 
uitgegaan zonder de hulp van hulpverleningsdiensten. De aanwezige personen binnen het plangebied zijn over 
het algemeen zelfredzaam. Wanneer minder zelfredzame personen aanwezig zijn zoals kinderen tussen 4 en 
12 jaar, zal het aantal personen dat zelfredzaam is in verhouding aanzienlijk groter zijn dan het aantal 
personen dat in mindere mate zelfredzaam is. Het plangebied is relatief eenvoudig te ontvluchten, in andere 
richting dan naar de gasleiding. 

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding  

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de (faalfrequentie van de) buisleiding effect kunnen 
hebben (zoals bijvoorbeeld risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ -activiteiten, vliegroutes, windturbines, 
hoogspanningsmasten) zijn niet onderzocht en niet beschreven. In de directe omgeving van het plangebied zijn 
geen factoren aanwezig die de faalkans van de leiding negatief beïnvloeden.  

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving inzake 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  

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

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
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geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze 
afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ wordt een tweetal gebiedstypen onderscheiden; ‘rustige 
woonwijk’ en ‘gemengd gebied’. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.  

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor bijvoorbeeld geluid de toepassing van kleinere richtafstanden 
rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

Het plangebied is gelegen in overwegend woongebied. Dit betekent dat uitgegaan kan worden van het 
omgevingstype ‘rustig woonwijk’.  

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3 Situatie plangebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Er wordt bij het 
realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de omgeving waarin de nieuwe bestemmingen 
gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als 
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het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of het plan leidt tot hinder of 
belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.  

De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm van aantasting 
van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake.  

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het plangebied hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. Omgekeerd gaat het om de vraag of bestaande functies in de omgeving belemmerd 
worden in de bedrijfsvoering door de nieuwe milieugevoelige functies. 

In de directe omgeving bevindt zich uitsluitend een tennisvereniging. Deze functie heeft op basis van de VNG 
handreiking een milieucategorie 3.1 met een richtafstand van 50 meter. De nieuwe woningen liggen op 
kortere afstand, waardoor akoestisch onderzoek noodzakelijk is. 

Alcedo BV heeft in voorliggend geval akoestisch onderzoek verricht. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek 
opgenomen. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 7 bij deze toelichting. 

In de avondperiode is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de woningen op kavel 13, 14, 
15, 16 en 21 hoger dan de richtwaarde voor een rustige woonwijk en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk 
geluidsbeleid. Er wordt wel voldaan aan de plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en het 
geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit. Het tennisgeluid is hierbij maatgevend.  

Bij de woningen op kavel 13 en 14 kan het maximale geluidsniveau in de dagperiode hoger zijn dan de 
richtwaarde als gevolg van het lossen van de afvalcontainer. Er wordt wel voldaan aan het geluidsvoorschrift 
uit het Activiteitenbesluit.  

In de avond- en nachtperiode kunnen er maximale geluidsniveaus optreden die hoger zijn dan de richtwaarde 
voor een rustige woonwijk als gevolg van dichtslaande autoportieren. Er wordt wel voldaan aan de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

Resumerend wordt dan ook gesteld dat ter plaatse van de nieuwe woningen voldaan wordt aan de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Ter plaatse van de woningen is sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat en omgekeerd wordt de tennisvereniging ten gevolge van het plan niet belemmerd. 

5.5.4 Conclusie  

Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling. 

5.6  Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming en het 
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

Natuurbank Overijssel heeft ter plaatse van het plangebied een Quickscan natuurwaardenonderzoek 
uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. In bijlage 8 van deze toelichting is de 
onderzoeksrapportage opgenomen.  
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5.6.1 Gebiedsbescherming 

5.6.1.1 Natura 2000-gebieden  

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd.  

De locatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen 
ten zuiden van het plangebied op meer dan 2 kilometer afstand. Dit betreft het Natura 2000-gebied “Borkeld”. 
Het Natura 2000-gebied “Sallandse Heuvelrug” is gelegen op meer dan 5 kilometer afstand ten noordwesten 
van het plangebied. Het Natura 2000-gebied “Wierdense Veld” bevindt zich op meer dan 6 kilometer afstand 
ten noorden van het plangebied.  

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2019. In 
het Aerius-rapport (opgenomen in bijlage 9) wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  

5.6.1.2 Natuur Netwerk Nederland 

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het 'nee, tenzij' - principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

De locatie is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde natuur die onderdeel 
uitmaakt van het NNN is gelegen op circa 200 meter ten zuiden van het plangebied.  

Gezien de onderlinge afstand, aard en omvang van de ontwikkeling evenals de invulling van het tussengelegen 
gebied (bebouwd gebied) wordt gesteld dat er geen sprake is van aantasting van wezenlijke kenmerken en 
waarden op het NNN als gevolg van dit plan. 

5.6.2  Soortenbescherming 

5.6.2.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. Ter plaatse van het plangebied is er door de Natuurbank Overijssel een Quickscan 
Flora en fauna uitgevoerd, opgenomen in bijlage 8 van deze toelichting. 

5.6.2.2 Situatie plangebied 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 
beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect 
hebben op beschermd (natuur)gebied.  
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De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden 
of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en te vernielen.  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar een gewone dwergvleermuis bezet er een verblijfplaats. Het is 
onbekend of het een vaste- of tijdelijke verblijfplaats betreft. Vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren 
bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. Door het slopen van de bebouwing wordt 
de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis beschadigd en vernield. Zowel de gewone dwergvleermuis als 
de verblijfplaats is strikt beschermd en mag alleen negatief beïnvloed worden met een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming. De functie van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën, vogels, vleermuizen en 
grondgebonden zoogdieren wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten voor de meeste soorten 
niet aangetast. 

5.6.3 Conclusie 

Geadviseerd wordt om nader onderzoek uit te voeren om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast 
te stellen. Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

Gelet op de voorgenomen activiteiten is het aannemelijk dat de (eventueel) benodigde ontheffing verkregen 
kan worden. Er kan gebruik gemaakt worden van een passend wettelijk belang en voor deze vleermuissoort is 
effectief vervangende woonruimte te creëren. De voorgenomen ontwikkeling heeft gezien de onderlinge 
afstand, aard en omvang van de ontwikkeling evenals de invulling van het tussengelegen gebied (bebouwd 
gebied) geen significant negatieve effecten op Natura-2000 of NNN gebieden.  

5.7 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.7.1  Archeologie 

5.7.1.1 Algemeen 

Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische 
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat 
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het 
archeologisch vooronderzoek.  

Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de 
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van 
de resultaten.  

5.7.1.2 Situatie plangebied 

Het plangebied ligt op de gemeentelijke verwachtingskaart niet in een zone met een archeologische waarde. In 
voorliggend is er ter sprake van het plangebied geen sprake van gronden met mogelijke archeologische 
waarden. Derhalve is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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5.7.2 Cultuurhistorie 

5.7.2.1 Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

5.7.2.2 Onderzoeksresultaten cultuurhistorie 

Uitsluitend de bestaande tribune is aangemerkt als gemeentelijk monument en wordt beschouwd als zijnde 
cultuurhistorisch en architectonisch waardevol (zie hiervoor ook par 2.2.). Op dit moment worden de 
mogelijkheden onderzocht om de tribune te verplaatsen naar Het Opbroek. De beoogde plek is al wel 
aangewezen en ook schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen de diverse belanghebbende partijen. 
De overige bebouwing is gedateerd en heeft geen bijzondere waarde. Het aspect cultuurhistorie vormt in het 
kader van voorliggend bestemmingsplan dan ook geen belemmering. 

5.7.3 Conclusie 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. 

5.8 Molenbiotoop 

5.8.1  Inleiding 

Een molenbiotoop heeft betrekking op de hele omgeving van een molen, voor zover die van invloed is op het 
functioneren van die molen als maalwerktuig én als monument. Gebouwen en bomen kunnen de 
molenbiotoop aantasten. Naast windvang dient dan ook te worden gelet op de belevingswaarde van de molen. 
Molens zijn een belangrijk element in het landschap of stedelijk gebied en hebben vaak te maken met de 
ontstaansgeschiedenis van de omgeving. Die voor molens kenmerkende situatie moet zoveel mogelijk worden 
bewaard, willen de werktuigen volledig tot hun recht komen. Met andere woorden: molens horen in het zicht 
te staan. Als dat het geval is, blijken molens zeer belangrijke herkenningspunten in een gebied te zijn.  

5.8.2  Onderzoek 

Om te kunnen bepalen wat de invloed is van de geplande ontwikkelingen op het functioneren van de nabij 
gelegen Pelmolen, is onderzoek uitgevoerd. Hierna is de conclusie uit het rapport opgenomen. Voor het 
volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 2 bij deze toelichting.  

Uitgangspunt voor de berekeningen vormen de molenbiotoop en de biotoopformule. De molenbiotoop is een 
landelijke standaard, waarin criteria staan waarmee kan worden beoordeeld of de functie van een windmolen, 
als werktuig en monument, behouden blijft als gevolg van ingrepen in de omgeving. Met de biotoopformule 
kan een inschatting worden gemaakt van de maximaal toe te laten bouwhoogte rond de molen.  

Het voorliggende plan wordt gerealiseerd op een locatie die nu in gebruik is als sportterrein. De op dit terrein 
geplande nieuwbouw krijgt daarbij dimensies die iets hoger zijn dan die van de daarom heen staande 
gebouwen (i.c. maximale nokhoogte van 11 meter). Het sportterrein wordt daarbij nu nog omsloten door hoog 
opgaande begroeiing in de vorm van Douglassparren die uitsteken boven de omliggende bebouwing. Zij 
vormen daarmee op dit moment het grootste obstakel in de windbaan naar de molen.  
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Door het verwijderen van de begroeiing langs de Pelmolenweg wordt een fors obstakel weggenomen, terwijl 
de geplande nieuwbouw beduidend lager blijft dan de nu aanwezige begroeiing. Hierdoor wordt het 
windaanbod ter plaatse van de molen vergroot. Deze verbetering van windvang zal op de molen echter maar 
gedeeltelijk merkbaar zijn door de op ongeveer 90 meter van de molen gelegen ijle bomenrij. Per saldo is het 
effect voor de molen echter positief, aangezien de wind na uitvoering van de werkzaamheden op het 
sportterrein met een hogere snelheid bij de bomenrij voor de molen aankomt. Na passage van deze bomenrij 
is de windsnelheid nabij de molen in de nieuwe situatie dan ook hoger dan in de huidige situatie. 

5.8.3 Conclusie 

In het kader van de bescherming van de molenbiotoop binnen het plangebied zijn er geen belemmeringen 
voor de onderhavige ontwikkelingen.  
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid  

6.1.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kunstwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de 
doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze 
(deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 
(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 
bepaald. 

6.1.2 Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema’s als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

6.1.3 Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.4 Waterschap Vechtstromen 

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.  

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
‘Waterbeheerplan 2016-2021’ vastgesteld. 

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema’s waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het: 

 voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte; 

 beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen 
voor een goed functionerend regionaal watersysteem; 

 het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.  
 



Bestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein” 
Concept 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

 

47 

6.1.5 Gemeentelijk beleid 

6.1.5.1 Watervisie Rijssen-Holten 

De ‘Watervisie Rijssen-Holten’ (2009) geeft voor het grondgebied van Rijssen-Holten sturing aan het 
(ruimtelijke) waterbeleid van zowel de gemeente als de waterschappen (Vechtstromen, Drents Overijsselse 
Delta en Rijn en IJssel). Voor het gehele gemeentelijk grondgebied is, op hoofdlijnen, een visie opgesteld. De 
visie is meer uitgewerkt voor de stedelijke kern Rijssen en zijn omgeving en de kern Holten en zijn omgeving. 
De Watervisie is richtinggevend voor meer operationele planvormen, zoals de ruimtelijke plannen 
(structuurvisies, bestemmingsplannen) en het (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). 

6.1.4.2  Gemeentelijk RioleringsPlan 2018 t/m 2022 

Het inzamelen en verwerken van afvalwater en hemelwater is een taak van de gemeente. Het waterschap 
zorgt vervolgens voor de zuivering van het afvalwater. In 2008 zijn bovendien de gemeentelijk watertaken 
verbreed; de gemeente heeft een regierol gekregen in de aanpak van structurele grondwateroverlast in het 
stedelijk gebied.  

De gemeente Rijssen-Holten wil dat de gemeente een prettige leefomgeving is en blijft, nu en in de toekomst. 
Hiervoor zijn, op het vlak van gemeentelijk waterbeheer, de volgende maatschappelijke doelen van belang:  

 het beschermen van de volksgezondheid;  

 het schoon houden van de bodem en het oppervlaktewater;  

 het voorkomen van waterproblemen door hevige regenval;  

 het voorkomen en beperken van structureel nadelige gevolgen van grondwaterstanden.  

Het bereiken van deze doelen vraagt om een heldere visie op de wijze waarop de gemeente haar zorgplichten 
invult, en om keuzes. De visie en doelstellingen worden doorgevoerd in concrete maatregelen en onderzoeken 
gedurende de planperiode van dit GRP. De te leveren inspanning ligt hiermee vast.  

In de GRP wordt aangegeven dat de grondeigenaar verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van 
maatregelen voor de inzameling van stedelijk afvalwater en afwatering van hemel- en grondwater. Daarnaast 
wordt aangegeven dat in de buitengebieden drukriolering is aangelegd. Deze systemen zijn niet bedoeld voor 
de inzameling van regenwater (RWA), de eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het 
regenwater dat valt op het eigen terrein. De capaciteit van het systeem is uitgelegd op de afvoer van het 
huishoudelijke afvalwater vanuit het buitengebied. Aansluiting van de afvoer van verhard oppervlak op de 
drukriolering is dan ook niet toegestaan. 

6.2  Waterparagraaf  

6.2.1  Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 
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6.2.2  Waterhuishoudkundige aspecten 

Waterhuishoudkundig plan 

Door Ortageo Noordoost B.V. een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Stokmansveldweg 1 in 
Rijssen. Aanleiding voor het geohydrologisch onderzoek is de geplande nieuwbouw van woningen op de 
locatie. Volgens het huidige beleid dient hemelwater dat valt op toekomstig verhard (dak)oppervlak, bij 
voorkeur in de bodem geïnfiltreerd te worden. Het doel van het geohydrologisch onderzoek is om door het 
bepalen van de bodemopbouw en doorlatendheid van de (onverzadigde) bodem vast te stellen of de bodem 
geschikt is voor het infiltreren van hemelwater. 

Op basis van het uitgevoerde geohydrologisch onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  

 voor de onverzadigde zone tussen circa 0,8 - 1,5 m –mv is een doorlatendheid van 1 à 3 m/dag afgeleid;  
 voor de verzadigde zone (matig grove tot matige fijne zandlaag) is een doorlatendheid van 2 à 4 m/dag 

afgeleid;  
 plaatselijk is op een diepte van circa 1,3 à 1,6 tot 2,1 m -mv een zeer fijne en matig siltige zandlaag 

aangetroffen, deze belemmert infiltratie c.q. afvoer van water naar het dieper gelegen grondwater;  
 de grondwaterstand (aangenomen RHG is circa +8,6 m NAP, 0,6 à 0,9 m-mv) biedt beperkte 

bergingsmogelijkheden. Indien de maaiveldhoogte voor ontwikkeling wordt aangepast kan dit wellicht 
voordelig uitpakken.  

Voor het volledige rapport bij deze toelichting wordt verwezen naar bijlage 10. 

 

Advies waterschap  

Het Waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets (http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de ‘normale 
procedure’ moet worden doorlopen. Waterschap Vechtstromen heeft op basis hiervan onderzocht wat de 
invloed van het plan op de waterhuishouding is en heeft een wateradvies gegeven.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);  
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1) 
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  
 

• Wijze van meten (Artikel 2)  
Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. De op de verbeelding of in de regels 
aangegeven bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals 
een schoorsteen, liftopbouw en dergelijke). 

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:  
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• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 

bebouwingspercentage, etc.);  
• Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksactiviteiten die niet zijn toegestaan. 

7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 7) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

 Algemene gebruiksregels (artikel 8)  
Deze regel is opgenomen om aan te geven welk gebruik in elk geval strijdig is met de aan de grond 
gegeven bestemming; 

 Algemene aanduidingsregels (artikel 9)  
Deze regel zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de bescherming van de molenbiotoop 
behorend bij de Pelmolen.  

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 10)  
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 

 Algemene wijzigingsregels (Artikel 11) 
In dit artikel wordt aangegeven op welke ondergeschikte onderdelen het bevoegd gezag het plan kan 
wijzigen.  

• Overige regels (Artikel 12)  
In dit artikel zijn afstemmingsregels ten aanzien van welstand opgenomen. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.  

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 

Groen (Artikel 3) 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen en water, incidentele 
parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende 
bestemmingen. Tevens zijn er speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen toegestaan.  
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Verkeer – Verblijf (Artikel 4) 

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met een functie voor de ontsluiting 
van aanliggende gronden, pleinen en parkeerterreinen, groen- en speelvoorzieningen en water. Tevens zijn 
deze gronden bestemd voor fiets- en voetpaden en openbare nutsvoorzieningen.  

Dit met dien verstande dat in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals 
bermbeplanting, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes en dergelijke, zijn begrepen. De 
bestemming voorziet, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling of aanleg van 
verkeers(veiligheids)voorzieningen zoals een rotonde, niet in een wijziging van het aantal rijbanen. Onder het 
begrip ‘water’ worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen. 

Wonen – Aaneen (Artikel 5) 

De voor 'Wonen - Aaneen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, in twee aaneen gebouwde 
woningen met bijbehorende tuinen, erven en terreinen; aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit in 
hoofdgebouwen; bed en breakfast in hoofdgebouwen en water. 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de regels dat gebouwen en overkappingen mogen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. Daarnaast mag de bebouwingspercentage van een 
bouwperceel niet meer dan 60% bedragen, met dien verstande dat de bebouwingsoppervlakte per 
bouwperceel ten hoogste 350 m² bedraagt. 

Wonen – Vrijstaand (Artikel 6) 

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, in vrijstaande woningen met 
bijbehorende tuinen, erven en terreinen; aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit in hoofdgebouwen; 
bed en breakfast in hoofdgebouwen en water. 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de regels dat gebouwen en overkappingen mogen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. Daarnaast mag de bebouwingspercentage van een 
bouwperceel niet meer dan 60% bedragen, met dien verstande dat de bebouwingsoppervlakte per 
bouwperceel ten hoogste 350 m² bedraagt. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. 

In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente 
Rijssen-Holten. Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal voor de 
gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege 
kan blijven. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG EN INSPRAAK  

9.1 Vooroverleg 

9.1.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.  

9.1.2 Provincie Overijssel 

Het plan wordt in het kader van vooroverleg naar de provincie toegezonden.  

9.1.3 Waterschap Vechtstromen  

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat de ‘normale procedure’ 
van toepassing is. Het plan wordt in het kader van vooroverleg naar het waterschap toegezonden voor advies.  

9.2 Inspraak 

Initiatiefnemer heeft bij de start van het ontwerpproces op 30 januari 2019 de buurt gevraagd input te 
leveren. De input vanuit de buurt en vanuit gesprekken met de gemeente is verwerkt in het voorliggende plan. 
Dit plan is 6 maart 2019 opnieuw voorgelegd aan de buurt. De reacties op deze avond zijn als redelijk positief 
ervaren.  
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig ontwerp 
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Bijlage 2  Molenbiotooprapportage 
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Bijlage 3  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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Bijlage 4 Bodemonderzoek 
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Bijlage 5 Bodemonderzoek Beverdam 
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Bijlage 6 Carola-berekening 
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Bijlage 7  Akoestisch onderzoek tennisbanen  
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Bijlage 8 Quickscan Flora en fauna 
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Bijlage 9 Aerius-berekening 
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Bijlage 10 Waterhuishoudkundigplan 
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BREEN stedenbouw 2 september 2019

in opdracht van 
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SAMENHANGENDE GROENSTRUCTUREN
De nieuwbouw op het voormalige terrein van RV Rijssen zal naadloos 

bij de omliggende woongebieden aansluiten. De inrichting van 

de openbare ruimte en het overgangsgebied naar de bebouwing 

zal voor een belangrijk deel de expressie en samenhang van het 

nieuwbouwdeel en aansluiting op de omgeving bepalen. 

Voor de herontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

1. Nieuwe bomen langs Pelmolenweg zoals aan de overzijde, 

 rekening houdend met de molenbiotoop,

2. Langs de Wierdensestraat worden de laanbomen en ondergroei 

gehandhaafd,

3. In de Stokmansveldweg worden enkele beeldbepalende eiken 

gehandhaafd en enkele (kleinere) bomen (3a) toegevoegd,

4. In de Stokmansveldweg wordt openbaar groen ingericht,

5. Het hele ontwikkelgebied wordt omzoomd door een rode beu-

kenhaag en een voortuin. Hoogte voorzijde kavel: 

 0,80 meter (i.v.m. uitzicht), zijkanten kavel: 2,00 meter hoog.

1.

3.

3.

3.

3a.

2.

4.

4.

5.

5.
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5.

5.

5.

5.
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HOEKACCENTEN
Een gebouw op de hoek van een straat bepaalt in grote mate 

de identiteit van de rest van het gebied. Bij de ontwikkeling 

op Rijssen Vooruit wordt daarmee aandacht gevraagd aan het 

ontwerp van de hoekwoningen. De woningen krijgen een ‘gezicht’ 

naar beide aangrenzende straten. Bij de woningen langs de 

Wierdensestraat (1) wordt bijzondere aandacht gevraagd. De 

hoekwoning zal twee lagen hoog worden met een kap en verbij-

zonderingen naar de twee straatzijdes. De woningen op de hoek 

bij de Stokmansveldweg (2) vragen ook om een verbijzondering 

maar hier volstaat een aan- of uitbouw. 

TWEE-ONDER-EEN-KAP LANGS DE 
WIERDENSESTRAAT 
In de geest van de Gebiedsvisie Stokmansveld geldt dat de 

twee-onder-een-kapwoningen langs deze straat (3) asymmetrisch 

worden vormgegeven. Hiermee wordt de individualiteit van 

iedere woning benadrukt. 

1

1

3

3

2

2
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SFEERIMPRESSIE
Woningbouwvoorbeelden

Groen, bestrating en spelen
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP  
RIJSSEN VOORUIT

27 februari 2019





AANLEIDING 
Een voetbalvereniging is belangrijk voor een stad. Het neemt een prominente 

plek in het sociaal-maatschappelijke leven in. Rijssen Vooruit (RV) heeft een 

lange geschiedenis en iedereen weet waar Rijssen Vooruit speelt. 

De voetbalvereniging gaat verhuizen naar een andere locatie binnen Rijssen. 

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om over deze welbekende plek in de stad 

na te denken. Een plek die een nieuwe betekenis gaat krijgen. Het voornemen 

is om op het voetbalveld woningen en een speelvoorziening te ontwikkelen.  

Het terrein van Rijssen Vooruit ligt aan een historische weg in de stad. 

Ontwikkeling op deze locatie vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de 

beleving van Rijssen. Een woningbouwontwikkeling moet zich voegen tussen 

de aangrenzende bebouwing en groen. De woningbouwontwikkeling op deze 

plek wordt een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van de Wierdensestraat. 

Ter Steege gaat invulling geven aan de gebiedsontwikkeling en legt een 

passend ontwerp voor een nieuwe buurt in Rijssen voor. De kavels en 

woningen zullen aansluiten bij de directe omgeving en geven invulling aan de 

wensen van woningzoekenden. 

Dit stedenbouwkundig voorstel geeft een indruk over hoe naar de plek wordt 

gekeken, de vraag uit de markt wordt gezien en hoe er verkavelt kan worden. 

Het is het resultaat van een stedenbouwkundige verkenning die met de buurt 

en ambtelijk binnen de gemeente Rijssen-Holten is besproken.

Rijssen, 27 februari 2019

STEDENBOUWKUNDIGE INVULLING RIJSSEN VOORUIT

voorbeeld van karakteristieke bebouwing langs de Wierdensestraat 3
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ANALYSE VAN DE PLEK 
De voetbalvereniging, opgericht in 1909, ligt 

langs een van de historische invalswegen van 

Rijssen. Een wandeling langs de straat geeft 

een indruk van een bewogen verleden. Meer 

naar het centrum is het profiel smaller dan in 

oostelijke richting. Het profiel is daar ‘harder’. 

Soms zijn er geen voortuinen. De stad uit 

wordt het profiel breder en groener. Er wordt 

op vele manieren gewoond: kleine woning van 

één laag met een kap tot grote vrijstaande 

villa’s met een ruime tuin. 

Na de Tweede Wereldoorlog is het treinspoor 

richting Enter/Goor ontmanteld. Aan de 

noordzijde van de Wierdensestraat werd 

gestaag woningbouw ontwikkeld. Aan de 

zuidzijde verschenen in eerste instantie ruime 

kavels met grote (land)huizen. Met de komst 

van een school aan de Pelmolenweg raakt 

het voetbalveld ingekapseld in de bebouwde 

omgeving maar ligt nog steeds langs een 

landelijke rand van Rijssen. Het centrum van 

Rijssen ligt op fietsafstand, het buitengebied 

op wandelafstand. De locatie is daarmee 

aantrekkelijk in de stad gelegen.
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ANALYSE VAN RIJSSEN VOORUIT 
EN OMGEVING  
Het terrein van RV (13.000m2) ligt strak ingebed 

tussen drie wegen en grenst aan de zuidoostzijde 

aan een voormalige beek en privékavels. Het veld 

opent zich naar de Wierdensestraat. Langs de 

andere zijden wordt het veld afgeschermd door 

bomen Pelmolenweg) en bebouwing (tribune, 

kantine aan de Stokmansveldweg). 

De Wierdensestraat heeft een onregelmatig profiel. 

In de omgeving van RV is de zuidzijde van de straat 

‘losjes’ verkaveld en staan er grote woonhuizen met 

ruime voortuinen. Deze zijde van de straat wordt 

gekenmerkt door veel groen. De noorzijde van de 

straat is intensiever en meer constant bebouwd. 

Aan de overzijde van de Pelmolenweg is recent 

nieuwbouw gerealiseerd. 
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ANALYSE VAN WOONWENSEN 
Tussen juli 2017 en januari 2019 is een enquête gehouden om de 

woonwensen van een mogelijke ontwikkeling op het terrein van RV te 

onderzoeken. Er hebben ruim 90 respondenten gereageerd. Merendeel van 

hen hebben aangegeven zich als een serieuze kandidaat voor een woning of 

kavel te zien. 

Ligging van het terrein tussen woonstraten

Belangrijkste uitkomsten uit enquête 

Kaveltype

Circa de helft is op zoek naar een twee-onder-een-kap, de rest wil een 

vrijstaande woning. Een kavel voor zelfbouw is erg gewild. Een kavelmaat 

tussen 300 en 500 m2 is bij driekwart van de mensen aangegeven. Circa 60 % 

geeft aan over een budget tussen € 300.000 en € 400.000,- te beschikken. 

Voorzieningen

Merendeel van de mensen staat open voor een speelplek als onderdeel van 

de ontwikkeling.
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Uitkomsten enquête 2017-2019 (n=90)

Bron: Nieuwbouw Nederland BV
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RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN
Gebiedsvisie Stokmansveld dd maart 2014  (vigerend beleid)

Structuur 
1. Behoud bomenrij Wierdensestraat;

2. Bomenrij Pelmolenweg vervangen door gebiedseigen bomen, in zelfde 

lijn als huidige Douglassparren;

3. Versterken herkenbaarheid en groen/blauwe structuur van de Molen-

beek;

4. Realiseren van speelgelegenheden binnen de buurt

5. Ruimtelijke relatie versterken tussen de Molenbeek, het nieuw te ontwik-

kelen woonwijkje op de tennisbanen, het groene gebied met de bestaan-

de poel van het Molenbeekpark en de Pelmolenweg met het aangrenzen-

de buitengebied;

6. Groene inrichting aan de achtergrenzen van de bestaande woningen aan 

de Stokmansveldweg en aan noordzijde van Stokmansveldweg;

7. Ontsluiting vindt plaats via bestaande wegen Wierdensestraat, Pelmolen-

weg en Stokmansveldweg;

8. De kruising Pelmolenweg / Wierdensestraat accentueren met bijzondere 

bebouwing of groene openbare ruimte;

9. Woningen georiënteerd op beide doorgaande wegen en op Stokmans-

veldweg.

Bebouwing
10. Zijde Wierdensestraat voorgevelrooilijn vrij, minimaal 

 5 meter uit voorste perceelgrens

11. Zijde Pelmolenweg aansluiting op rooilijn Pelmolenweg 4- 16

12. Zijde Stokmansveldweg voorgevelrooilijn vrij, achter de bebouwing 

 op nr 3;

13. Maximale bouwmassa 2 lagen met kap;

14. Kap is verplicht, zadeldak, schilddak of mansardedak; woningen op hoek 

hebben een dubbele oriëntatie, geen blinde kopgevels aan openbare 

ruimte;

15. Uitsluitend grondgebonden woningen, vrijstaand langs Wierdensestraat 

en Pelmolenweg, vrijstaand en/of tweekappers langs Stokmansveldweg

 (geen rijwoningen) afhankelijk van inpassing in het woningbouw-

 programma.

Overig
- Geen directe kavelontsluiting vanaf Wierdensestraat, maar via een vent-

weg

- Voor het kruispunt Wierdensestraat-Pelmolenweg wordt gezocht naar 

ruimte voor een rotonde

- Materialisatie:  openbare ruimte gelijk aan Oude Veer (m.n. gebakken)

- Waterberging: 30 mm hwa binnen plan

- Expressie: Welstandsnota is toetsingskader

- Geluid: Hogere grenswaarde (geluid) nodig Wierdensestraat
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Bron: Gebiedsvisie 

Stokmansveld 

dd maart 2014
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RUIMTELIJKE OPZET
Binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn diverse verkavelings-

mogelijkheden denkbaar. Een eerste verkenning laat zien dat de lengte (130 

m)-breedte(100m) verhouding van het RV-terrein enkele beperkingen met 

zich mee brengt.  

WAARDEVOLLE BOMEN
Langs de Stokmansveldweg staan enkele beeldbepalende eikenbomen. Dit is 

startkapitaal voor de nieuwe buurt en een mooi aanknopingspunt voor het 

vormgeven van een speelplek.

TE GROOT
Als er puur vanuit de randen van het plangebied 

wordt verkaveld ontstaan er vooral grote (diepe) 

kavels. Dat is niet gewenst.

TE ONDIEP
Met het introduceren van een middenpad 

ontstaan te ondiepe kavels. Ook dit past niet bij de 

marktvraag. 

terrein RV
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DIVERSITEIT
Door een pad tussen de Stokmansveldweg en 

de Pelmolenstraat voor te stellen ontstaat een 

variatie van grote en kleinere kavels. 

RANDEN
Als de focus op de continuïteit van de bebouwing langs de 

Pelmolenstraat en de Wierdensestraat komt te liggen kan een 

kort pad vanuit de Stokmansveldweg worden voorgesteld. 

Huidige situatie Stokmansveldweg (paadje) 11



1

15 vrijstaande en 8 geschakelde woningen ( 23 woningen)

Eerste indruk

• Veel vrijstaande woningen op middelgrote kavels levert een compact 

bouwbeeld wat niet in evenwicht met de directe omgeving is

• Verkaveling een beetje ‘stijfjes’ 

• Bezoekersparkeren domineert ‘tussenstraatje’ 

8 vrijstaande en 12 geschakelde woningen ( 20 woningen)

Eerste indruk

• Aantrekkelijke variatie van woningtypes langs de randen

• Gebogen weg voegt zich in goed in omgeving 

• Aandachtspunt bij dit tussenpad is de mogelijke overlast van koplampen 

bij de bewoners aan de noordzijde van de Pelmolenweg

• Kavels voor twee-onder-een-kap zijn te groot gezien de woonwensen-

 enquête 

VERKENNINGEN

Om grip te krijgen op de verkavelingsmogelijkheden binnen de 
randvoorwaarden, uitgangspunten en woonwensen zijn een 
aantal proefverkavelingen opgetekend. Deze verkavelingen zijn 
besproken met de direct omwonenden.

2
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9 vrijstaande en 14 geschakelde woningen ( 23 woningen)

Eerste indruk

• Vrijstaande woningen tegenover bestaande vrijstaande woningen langs 

Pelmolenweg levert evenwichtig profiel

• Goede woonmix gezien de woonwensen

• Ruime/ruimtelijke overgang naar oostelijk aangrenzende kavels 

7 vrijstaande en 16 geschakelde woningen ( 23 woningen)

Eerste indruk

• Aaneengesloten verkaveling langs Pelmolenweg is evenwichtig tegenover 

bestaande woningen langs de straat

• Doodlopend straatje vanuit Stokmansveldweg levert geen verkeers en 

verlichtingsoverlast aan de Pelmolenweg. 

• De inrichting van het straatje vraagt om ruimtelijke kwaliteit.

3 4

VOORKEURSMODEL BUURTBEWONERSVOORKEURSMODEL TER STEEGE VASTGOED
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NAAR EEN DEFINITIEF MODEL 
buurt en gemeente overlegd. De sterke punten die Ter Steege meeneemt in 

haar ontwikkelmodel zijn:

• Een mix van grote (600-1.000 m2) en middelgrote kavels (325-400 m2);

• Een mix van luxe twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen;

• Een mix van projectmatig ontwikkelde woningen en vrije te ontwikkelen 

kavels; 

• Alle kavels die grenzen aan de openbare weg worden voorzien van een 

haag;

• Kavels bereikbaar via Pelmolenweg, Stokmansveldweg en een nieuwe pa-

rallelweg langs de Wierdensestraat (bereikbaar via de Stokmansveldweg); 

• Bewonersparkeren wordt op de kavel opgelost. Bezoekersparkeren vindt 

plaats langs de Pelmolenweg en in de Stokmansveldweg. 

• Inpassing drie beeldbepalende bomen aan de Stokmansveldweg;

• Aanleggen groenstructuur (inclusief wadi) langs de Stokmansveldweg;

• Een speelplek nabij de eiken;

• Naaldbomen langs de Pelmolenweg wordt vervangen door bomen zoals 

aan de overzijde van de weg zijn geplaatst;

• Materialisatie die aansluit bij de omgeving (merendeel gebakken bestra-

tingsmateriaal en vergelijkbare verlichtingsarmaturen); 

• Kleurstelling en expressie van de woningen wordt nader bepaald, maar 

in deze verkenning worden al wel een aantal referentiebeelden opgeno-

men (uiteindelijke toets zal conform de Welstandsnota plaatsvinden;

• Bij de verkaveling en inrichting wordt rekening gehouden met de aanleg 

van een nieuwe kruising cq rotonde op de Wierdensestraat-Pelmolen-

weg.

REACTIE VANUIT DE BUURT
Op een eerste bijeenkomst met de direct omwonenden eind januari 

2019 is de verkenning voorgelegd en besproken. Op de avond waren 

circa 35 mensen aanwezig. Dat getuigt van een goede betrokkenheid. 

Enkele uitspraken (en ingevulde formulieren) op deze avond in de 

kantine van Rijssen Vooruit waren:

• Waardering voor de uitnodiging om in een open gesprek de verande-

ring van voetbalveld naar woningbouw te kunnen bespreken;

• Er zijn wisselende reacties op de voorgestelde kavelgroottes; ener-

zijds herkenning van het voorstel in relatie tot de marktvraag, ander-

zijds de wens van meer grote kavels omdat is beter bij een deel van 

Stokmansveld aan sluit;

• Liever geen straatje tussen Pelmolenweg en Stokmansveldweg ivm 

verkeersveiligheid en overlast van koplampen;

• Aandacht gevraagd voor de (her)inrichting van Stokmansveldweg in 

relatie tot bezoekers van de tennisvereniging; 

• Vraag of Stokmansveldweg niet kan worden verbonden met Wier-

densestraat;

• Er wordt aandacht gevraagd voor de rooilijnen zoals aangegeven in 

de Gebiedsvisie.

VERTALING VAN UITGANGSPUNTEN, VERKENNING 
EN REACTIES IN EEN ONTWIKKELMODEL 
Ter Steege heeft naar de ligging in Rijssen gekeken, de karakteristieken 

van de directe omgeving beschreven, woonwensen verkend en met de 

14
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP  

Kaveloppervlaktes

19 kavels - gemiddeld 530 m 2

21 kavels - gemiddeld 520 m 2

Kaveloppervlaktes ontwikkellocatie en directe omgeving
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP 
Relatie rooilijnen omgeving
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Dubbelbeeld bestaande situatie (voetbalveld, tribune en kantine) over verkavelingsvoorstel

kantine materiaal 
    opslag

eigendomsgrens

tribune 
        kleedruimtes

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP  
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Hoofdmaten en oppervlaktes
STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP  
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SFEERIMPRESSIE/BEELDKWALITEIT
Woningbouwvoorbeelden

Groen, bestrating en spelen
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SFEERIMPRESSIE/BEELDKWALITEIT
Zicht vanuit Stokmansveldweg richting Wierdensestraat
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PROFIELEN 

Wierdensestraat

rijloper met fietsstrook

8,50 meter (bestaand)

berm met boom 

(bestaand)

4,60 meter

fietspad

(bestaand)

2,40 meter

ventweg met rabatstrook

(nieuw)

3,70 + 2,00 meter

kavel
1

1

2
3
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Stokmansveldweg 

rijloper

5,00 meter

Stokmansveldweg

rijloper

5,00 meter

berm + wadi

5,70 meter

berm + speelplek

11,50 meter

bestaande 

eikenboom

parkeren

2,00 meter

berm

2,00 meter

kavel

kavel 

Molenbeekpark

kavel 

Molenbeekpark

kavel

3

2
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in opdracht van stedenbouwkundige verkenning en ontwerp



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Bijlage 2  Molenbiotooprapportage

 

Bijlagen bij toelichting (concept)  35
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Voor de opstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 

1. Windklimaat van Nederland, Wieringa en Rijkoort, 1981. Windgegevens. 

2. De heer W.Bekke  Plangegevens. 

3. Vereniging De Hollandsche molen  Historische molengegevens. 

3a.   Handleiding Molenbiotoop: 

3b.   De inrichting van de omgeving van 

molens. 

4. Terraserver  Geografische informatie. 

5. Actueel hoogtebestand:  gegevens terreinhoogten. 

6. Nederlandse Dendrologie,13e druk, Dr. B.K. Boom, Groengegevens. 
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Inleiding. 
 
Van B.J.Z.nu B.V, kregen wij opdracht tot het maken van een vergelijk tussen de huidige en de 

geplande situaties m.b.t. het windregime rond de molen Ter Horst te Rijssen. Zwaartepunt van deze 

beschouwing ligt op het verkrijgen van een oordeel omtrent de gevolgen voor molen Ter Horst ten 

gevolge van de geplande nieuwbouw bij verschillende hoogten van deze nieuwbouw. 

 

Op voorhand willen wij hier vermelden dat deze beschouwing niet de pretentie heeft de te verwachten 

wijzigingen in het windregime rond de molen Ter Horst te Rijssen op een zeer nauwkeurige manier in 

beeld te brengen. Aangezien het bij dit onderzoek om een zeer specifiek object ( Pelmolen Ter Horst ) 

in een zeer beperkt oppervlak gaat en de gebruikte grafieken en tabellen een redelijke grote spreiding 

in aflezing toelaten, is het uiteindelijk resultaat van deze beschouwing een gerichte benadering. 

Wanneer er uiteindelijk bijzonder nauwkeurige gegevens worden verlangd, zal nader onderzoek m.b.v. 

digitale simulaties en/of een atmosferische grenslaagwindtunnel moeten worden gedaan. 

 

Wel geeft dit onderzoek een duidelijk beeld van de effecten van de groenzoom aan de zuid(west)kant 

langs de Pelmolenweg en het aanpassen hiervan. Deze groenzoom zal naar zeggen van 

opdrachtgever worden gerooid en vervangen door lager blijvende aanplant, categorie 3 *1) conform de 

begroeiing aan de noord(oost) kant van de Pelmolenweg. 

 

Het onderzoek belicht de effecten van de geplande ontwikkeling op het terrein van “Rijssen Vooruit” 

op de windvang van molen Ter Horst. 

 

In dit rapport worden de wijzigingen in windregime ten gevolge van het verwijderen van een 

groensingel en nieuwbouw van woningen met een daarbij behorende aanplant in beeld gebracht. Als 

uitgangspunt dient hiervoor de “Stedenbouwkundige verkenning Rijssen Vooruit” d.d. 27 februari 

2019. Hierin worden o.a. de volgende zaken benoemd: 

 

1. Vervanging van de bomenrij langs de Pelmolenweg ( Douglassparren ) door gebiedseigen 

beplanting. 

2. Maximale bouwmassa van twee bouwlagen met ( hellend ) dak. 

 

In het kader van dit onderzoek wordt er van uit gegaan dat de geplande nieuwbouw wat betreft de 

vorm en omvang van de daken aansluit bij de bestaande bebouwing in de omgeving, zoals het wijkje 

juist noordelijk van de Pelmolenweg. Om duidelijk te krijgen wat de effecten van verschillende 

maximale bouwhoogten zijn, zijn er drie varianten doorgerekend: maximale hoogte van 10 meter, van 

11 meter en van 12 meter. 

 

Uit de gegevens van het Actuele Hoogtebestand van Nederland blijkt deze hoogte ca. 19,20 m plus 

N.A.P te zijn, met incidenteel een uitschieter naar 21 meter. Dit betreft waarschijnlijk ventilatiekanalen 

of dergelijke. De hoogte van het omliggende maaiveld varieert daarbij van ca 9,10 m+ N.A.P tot ca. 

9,50 m + N.A.P. en meer, oplopend in de richting van de Wierdensestraat, De nokhoogte wordt dan 

ca. 10 tot maximaal 11 meter. 

De hoogte van 9,53 m Plus N.A.P. komt ongeveer overeen met de hoogte van het terrein rond de 

molen. Voor deze beschouwing bestempelen we dit verschil als verwaarloosbaar. Deze hoogte is in 

de schetsen aangeduid met “Ref”. 
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De bestaande situatie: 
 

Het plangebied: 

 

Molen Ter Horst zoals wij die nu kennen is gelegen aan het Pelmolenpad 9a te Rijssen. 

Het betreft een achtkante industriemolen die hier omstreeks 1752 is gebouwd. Zowel de molen als de 

onderbouw zijn in hout opgetrokken. 

De molen is in gebruik voor het slaan van olie, het pellen van gerst en voor toeristische en educatieve 

doeleinden. Vanuit deze achtergrond wordt er dan ook regelmatig met de molen gewerkt. 

 

Op onderstaande overzichtsfoto is te zien dat de molen zich aan de noordoostkant van Rijssen 

bevindt. In de richting west-zuidwest vinden we vanuit de molen een open gebied met een radius van 

krap 100 meter, afgeperkt door een bomenrij. Daarbuiten weer een opener gebied waarna de 

aanplant van de Pelmolenweg komt. Deze aanplant Douglassparren en heeft een hoogte van ca. 18 

meter. Hierachter bevindt zich het terrein van Rijssen Vooruit. De afstand van dit terrein verloopt van 

ca 175 meter tot ca 275 meter.  

 
Rijssen, het voetbalveld van Rijssen Vooruit en molen Ter Horst. De foto is noord georiënteerd.  

De lengte van de gele lijnen op bovenstaande kaart is resp. ca. 210 en 170 meter, De bovenste (rode) 

lijn is ca. 275 meter lang. Deze lijnen geven het contour aan van het nieuwbouwplan vanuit zicht van 

de molen. 
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De gegevens van molen Ter horst: 
 

Monument Nummer: 33030. 

 

Adres:   Pelmolenpad 9a; 7461 PT  Rijssen. 

Maaiveldhoogte: 0 =  lokale referentievlak. 

Stellinghoogte:  5,5. m. 

Vrije ruimte ca.  0,15 m. 

Diameter gevlucht 21,80 m. 

Askophoogte:  ( 21,8 / 2 ) + 0,15 + 5,5 = 16,55 m. 

 

Omgevingselementen: 

 

Molen “Ter Horst”  bomenrij weiland bomen Pelmolenweg bestaand sportveld. 

Afstanden in meter: 

0   ca. 83 tot ca. 93 m ca. 160 tot ca. 275 m. ca.188 tot ca 270 m. 

Richting in graden: 

    ca 254° tot ca. 271° ca. 248° tot ca. 271°,  ca. 248° tot ca. 271°. 

 

Geschematiseerd overzicht van de situatie: 

 

Hoogten t.o.v. maaiveld.       Windrichting. 

ONO           WZW 

 

        H ≈ 15,5 m 

          H ≈ 15 tot 18 meter. 

         H = 16,55 m. H ≈ 13 m 

        

     

 H =5,5 m.    

     0,4 ref.   0,2 ref. 

0 ref.  -1 ref.        0 ref. 

Afstanden: 

 0 m   90 m.     170 tot 220 m     200 m. 

    IJle bomenrij.   Douglassparren. Nieuwbouw. 

In rood de contouren van geprognotiseerde nieuwbouw op het sportveld in geschetst.  

Ref. = referentieniveau. 

 

De bomen tussen de Pelmolenweg en de molen op een afstand van ca. 170 tot ca. 220 meter van de 

molen met bijbehorende groenopstanden is in paars aangeduid. De hoogte van deze groensingel 

bedraagt op het moment ca. 15 tot 18 meter boven het terrein van het voetbalveld. 

De bomen op een afstand van ca. 90 meter voor de molen zijn in groen aangeduid. 
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De nieuwe situatie: 

 

In de nieuwe situatie wordt het huidige terrein van Rijssen Vooruit benut om ca. 20 vrijstaande 

woningen op te plaatsen Hiervoor worden ook de hoger opgaande bomen tussen het sportterrein en 

de Pelmolenweg gerooid. 

Zes woningen van het nieuwbouwplan liggen naast elkaar evenwijdig aan de Pelmolenweg. De drie 

meest oostelijke hiervan komen in de langste open strook over het sportterrein in de richting van de 

molen te staan en vormen zo in de toekomst de meest opvallende onderbrekingen in de windbaan. 

De meer westelijk gelegen woningen liggen achter de contouren van het woonwijkje noordelijk van de 

Pelmolenweg en vormen daarmee voor de molen een minder grote hindernissen. 

De drie meest oostelijk geplande woningen daarmee voor de molen het belangrijkst. Dit rapport zal 

zich dan verder ook concentreren op de woningen en de groenopstanden die in deze sector komen te 

staan. Dit beslaat een sector met een hoek van ca. 246 tot 261 graden. De afstand waarop zich dit 

afspeelt is 165 meter bij 246 graden, en 195 meter bij 261 graden. 

 

Voorts bevindt zich tussen het plangebied en de molen nog een rij bomen. Deze bomen zijn minder 

hoog, en staan ook minder dicht bij elkaar dan de bomen bij het sportterrein. Zij vormen op basis 

hiervan een ijl obstakel. Deze bomen staan op een afstand van ca. 80 tot 90 meter vanaf de molen. 

Alhoewel deze bomen ook na de herinrichting van het sportveld zullen blijven staan, zal hier toch 

enige aandacht aan worden geschonken, gezien hun grote invloed op de windstroom naar molen Ter 

Horst. 

 



 

 

8 

Windhinder door obstakels, invloed van afstanden en hoogten. 
 

Wind is een natuurlijke beweging van lucht, die ontstaat door drukverschillen in de atmosfeer. We 

beschouwen hier alleen de horizontale component(en) van deze verplaatsing. Wanneer deze 

luchtstroming niet wordt gehinderd is dit een tamelijk constante stroming. Wanneer deze luchtstroming 

echter wordt gehinderd door enig obstakel in zijn baan, wordt deze stroming geremd en ontstaan er 

mogelijk wervels in deze windbaan. Bij verdere passage van de obstakels door de wind, vervlakken 

deze wervels weer en neemt de wind geleidelijk zijn oorspronkelijke karakteristieken weer aan, m.a.w. 

de wind probeert weer op zijn oude snelheid te komen. De afstand waarover dit gebeurt, is afhankelijk 

van de ruwheid van het terrein, m.a.w. de vorm en afmetingen van de obstakels. Als vuistregel kan 

hiervoor een afstand van ca 40 tot 50 maal de hoogte van het obstakel worden aangehouden. Hoe ver 

of het effect van obstakels in de windbaan werkelijk reikt, is afhankelijk van een aantal factoren zoals 

vorm van het obstakel, windsnelheid en aanwezigheid van verdere obstakels in de windbaan. 

 

 
Indicatie van windsnelheid naar hoogte en obstakels. Links ongestoorde stroming ( open terrein ), 
rechts na passage van obstakels ( gesloten terrein ); Het nulwindniveau verplaatst naar boven.  
 

De bovenste pijl in beide figuren indiceert de luchtlaag met een ongestoord snelheidsverloop. 
Hieronder is de remmende invloed van de bebouwing merkbaar. 
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Om inzicht te krijgen in de invloed die een obstakel uitoefent in de lijwaartse richting, worden de 

afstanden van dit obstakel tot het te beschouwen object en de hoogte van het te beschouwen object 

uitgedrukt in obstakelhoogten. De hoogte van het obstakel wordt hierbij op 1 gesteld. De molenhoogte 

wordt hierbij aangeduid met de askophoogte, en uitgedrukt in de relatieve grootte t.o.v. het obstakel. 

Het nieuwbouwplan op locatie “Rijssen Vooruit”, speelt zich af op een minimale afstand van ca. 170 

meter. 

In het geval van molen “Ter Horst” met een askophoogte van 16,55 meter en de begroeiing op het 

plangebied met een hoogte die varieert van ca 17 meter tot ca 19 meter, ( we nemen hier derhalve 18 

meter ) op de meest oostelijke punt, gaat dit er dus als volgt uitzien: 

 

Bestaande aaneengesloten begroeiing op een afstand van ca. 170 meter van de molen.  

Hoogte H: ca: 18 meter. 

 

Dit geeft als relatieve afstand: 170 / 18 = 9,4 H. 

Gezien het relatief dichte karakter van deze begroeiing ( de bomen staan met de takken in elkaar 

vergroeid ) rekenen we dit als een massief obstakel. 

 

Op dezelfde manier drukken we de hoogte van de molen uit in obstakelhoogte. Dit wordt dan: 

  16,55 / 18   = 0,9 H. 

In grafische weergave ziet dat er zo uit: 

 
Grafiek: de invloed van de Douglassparren langs het sportveld. 

Dit geeft een windsnelheidsreductie van ca. 4,6 tot 2,8. 

oftewel procentueel van 100 % naar: 2,8 * 100 % / 4,6 = 61%. 
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De molen in zijn wind-technische omgeving. 
 

Op dit moment kan het gebied juist westelijk van molen “Ter Horst” worden gezien als “ruw” door de 

aanwezige grasveldjes en de daaromheen staande bebouwing en begroeiing. Het gebied verder naar 

het westen kan worden gezien als gesloten, door de daar aanwezige nagenoeg aaneengesloten 

stedelijke bebouwing van Rijssen. Naar het oosten toe krijgt het landschap meer een coulissen 

karakter, maar blijft de classificatie “Ruw”. 

 
Doorzicht over de Pelmolenweg in noordwestelijke richting, rechts molen Ter Horst.  

 

 
Overzicht in de richting van de planlocatie. De naaldbomen midden op de foto worden vervangen. 
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De feitelijke situering van molen “Ter Horst” geeft een windsnelheidsverdeling vergelijkbaar met het 

rechter deel van de figuur als weergegeven bij de paragraaf omtrent de windsnelheidsverdeling, dus 

de kromme waarbij het nulwind-niveau naar boven is verschoven. Dit gezien het feit dat de 

aanstromende wind de kom van Rijssen en een aantal obstakels moet passeren voor hij de molen 

bereikt. Door deze obstakels is de wind die naar de molen stroomt tamelijk turbulent van karakter. De 

afstand tussen de obstakels en de molen is te klein om de wervels weer te laten vervlakken en de 

wind weer een laminair verloop te laten krijgen. 

Eerder is al aangegeven wat het stromingsverloop is ten gevolge van de begroeiing nabij de oostpunt 

van het voetbalveld. In onderstaande grafiek geven we een indicatie van het verloop van wind na 

passage van een obstakel in de vorm van een geplande nieuwbouw woning. Een en ander is weer 

uitgedrukt in obstakelhoogten en obstakelafstanden. 

 

Wanneer we in deze grafiek een woning intekenen die op de hoek van het voetbalveld het dichtst bij 

de molen is gepland, geeft dat ten opzichte van de molen het volgende beeld: 

 

Woninghoogte:  ca. 9,8  meter boven maaiveld:  = 1 H 

Molenhoogte: ( askop ) ca. 16,55 meter. = 16,55 / 9,8 = 1,7 H. 

Obstakelafstand: ca. 180  meter, = 180 / 9,8 = 18,4 H. 

 
 

Grafiek, Douglassparren verwijderd, woningen gebouwd, groenvoorzieningen beneden de noklijn.  

Ten opzichte van de ongestoorde windvang geeft een dergelijke woning dus een reductie van ca. 5,25 

naar 4,6, oftewel procentueel tot: 4,6 * 100 / 5,25 = 88 %. 

 

In vergelijking me het eerder uitgerekende voorbeeld van de Douglassparren, is de situatie waarbij 

deze verwijderd worden en vervangen door de bebouwing aanmerkelijk beter voor het windregime op 

de molen. 

Immers, de Douglassparren resulteerden in een windreductie tot ca. 60 %, de woning laat 88 % wind 

over. 
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We geven nu nog een tweetal beschouwingen over de te verwachten hinder wanneer de woningen op 

het terrein van Rijssen Vooruit wat hoger worden. Waar hiervoor een hoogte van 9,8 meter ( zeg voor 

het gemak 10 meter ) werd beschouwd, kijken we hier ook nog naar hoogten van 11 en 12 meter: 

 

Woninghoogte:  ca. 11  meter boven maaiveld:  = 1 H 

Molenhoogte: ( askop ) ca. 16,55 meter. = 16,55 / 10 = 1,7 H. 

Obstakelafstand: ca. 180  meter, = 180 / 10 = 18 H. 

 

Woninghoogte:  ca. 12  meter boven maaiveld:  = 1 H 

Molenhoogte: ( askop ) ca. 16,55 meter. = 16,55 / 12 = 1,4 H. 

Obstakelafstand: ca. 180  meter, = 180 / 12 = 15 H. 

 

De grafiek gaat er dan als volgt uit zien:  

 

 
        15 H 18 H. 

In deze grafiek, Douglassparren verwijderd, woningen gebouwd met een hoogte van, 12 of 11 meter, 

groenvoorzieningen beneden de noklijn. 

 

In geel: Ten opzichte van de ongestoorde windvang geeft de woning van 12 meter dus een reductie 

van ca. 5,1 naar 4,1, oftewel procentueel tot: 4,3 * 100 / 5,2 = 83 %. 

 

In paars: Ten opzichte van de ongestoorde windvang geeft de woning van 11 meter dus een reductie 

van ca. 5,1 naar 4,1, oftewel procentueel tot: 4,7 * 100 / 5,3 = 87 %. 
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Invloed van de bomenrij dichter bij de molen. 

 

Als eerder al omschreven, staat er op een afstand van ca. 90 meter van de molen een wat lagere 

bomenrij. Enige van deze bomen staan in de windbaan tussen het plangebied en de molen. Hierdoor 

oefenen zij een aanzienlijke invloed uit op de wind die via het plangebied naar de molen stroomt. 

Om deze invloed duidelijk te maken, wordt deze bomenrij ook opgenomen in deze beschouwing, 

alhoewel er geen ideeën voorliggen deze bomenrij bij de plannen te betrekken. 

Deze bomenrij in kengetallen: 

Hoogte van de bomen: ca. 13 meter = H. 

Afstand tot de molen: ca. 90 meter. = 90 / 13  = 6,9 H. ( 7 H ) 

Molenhoogte: ( askop ) ca. 16,55 meter. = 16,55 / 13 = 1,3 H. 

 

 
Grafiek, Douglassparren verwijderd, woningen gebouwd, groenvoorzieningen beneden de noklijn, en 

de bomen op afstand van 90 meter van de molen toegevoegd. 

In blauw, de invloed van de noklijn van de woningen, 

In groen de invloed van de bomen ca. 90 meter voor de molen. 

 

Deze bomen zorgen voor een reductie in windsnelheid tot ca: 4 * 100 % / 5 = 80 %. 
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Kanttekeningen. 

 

De nieuwbouw op het sportterrein waarbij de aanwezige Douglassparren worden verwijderd, heeft een 

bijzonder gunstig effect op het windregime ter plaatse van de molen. Dit effect wordt afbreuk aan 

gedaan door de nog aanwezige bomenrij halverwege de molen en het sportveld. Deze is en blijft het 

meest nabijgelegen obstakel in de windbaan voor de molen en oefent derhalve ook een relatief grote 

invloed uit op de windkarakteristieken. 

Deze bomen maken echter geen deel uit van het project, en worden derhalve als een gegeven gezien. 

 

Wel mag worden gesteld dat de aanstromende wind na verwijdering van de rij Douglassen een grotere 

snelheid zal krijgen. De invloed van de bomenrij is voor en na het verwijderen van deze Douglassen 

ongewijzigd, dus kan gesteld worden dat van een wind die met hogere snelheid over het dan 

voormalige sportterrein naar de molen komt en dan de bomenrij passeert, ook na passage van de 

bomenrij een hogere snelheid zal hebben dan in de situatie met de hoge Douglassparren. Wel is het 

daarbij zo dat de wind dan een wat meer turbulent karakter krijgt, waarbij de turbulentiezone ook wat 

langgerekter zal worden. 

Per saldo zal de molen dus meer wind krijgen vanuit de beschouwde hoek en dus baat ondervinden 

van de nieuwbouw op het sportterrein.  

Deze wind zal op de molen worden ervaren als iets vlageriger doordat de wind wordt “versneden” door 

de rij bomen op 90 meter voor de molen. Dit zal met name op hoogte van de stelling kunnen worden 

ervaren. De molen op zich zal van dit laatste wat minder effect ondervinden, aangezien deze rij bomen 

nog relatief laag is ( nog beneden de askop van de molen ). Het wiekenkruis beweegt zich grotendeels 

door de minder gestoorde luchtlaag. 
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Conclusie. 
 
Het voorliggende plan wordt gerealiseerd op een locatie die nu in gebruik is als sportterrein. 

De op dit terrein geplande nieuwbouw krijgt daarbij dimensies die iets hoger zijn dan die van de 

daarom heen staande gebouwen ( i.c. maximale nokhoogte van 11 meter ). Het sportterrein wordt 

daarbij nu nog omsloten door hoog opgaande begroeiing in de vorm van Douglassparren die uitsteken 

boven de omliggende bebouwing. Zij vormen daarmee op dit moment het grootste obstakel in de 

windbaan naar de molen. 

 

Door het verwijderen van de begroeiing langs de Pelmolenweg wordt een fors obstakel weggenomen, 

terwijl de geplande nieuwbouw beduidend lager blijft dan de nu aanwezige begroeiing. 

 

Hierdoor wordt het windaanbod ter plaatse van de molen vergroot. Deze verbetering van windvang zal 

op de molen echter maar gedeeltelijk merkbaar zijn door de op ongeveer 90 meter van de molen 

gelegen ijle bomenrij. Per saldo is het effect voor de molen echter positief, aangezien de wind na 

uitvoering van de werkzaamheden op het sportterrein met een hogere snelheid bij de bomenrij voor de 

molen aankomt. 

Na passage van deze bomenrij is de windsnelheid nabij de molen in de nieuwe situatie dan ook hoger 

dan in de huidige situatie. 
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Noten: 

*)1 Categorie is genoemd in een gesprek met de heer Bekke. Wij gaan er hierbij van uit, dat als 

gebruikelijk bij aanduidingen omtrent groenvoorzieningen, hier de aanduiding wordt gebruikt uit: 

Nederlandse Dendrologie, ( B.K. Boom, 13e druk, uitgave mei 2000 ). 

Hierin worden de volgende aanduidingen gegeven: 

 

Categorie: 

Boom ( 1 ): gemiddeld hoger dan 12 meter. 

Boom ( 2 ): gemiddeld 6 tot 12 meter. 

Boom ( 3 )  gemiddeld lager dan 6 meter. Hiertoe behoren alle halfstammen. 

Struik ( 1 ): gemiddeld hoger dan 4 meter. 

Struik ( 2 ): gemiddeld 1 tot 4 meter. 

Struik ( 3 ): gemiddeld ½ tot 1 meter. 

Struik ( 4 ): over het algemeen lager dan ½ meter. 

 



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Dit akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel en de sportaccommodatie van Rijssen-Vooruit aan 
de Wierdensestraat in Rijssen. Op het perceel is in de huidige situatie een gedateerde sportaccommodatie met 
bijbehorende attributen aanwezig. De sportclub Rijssen-Vooruit is voornemens te verhuizen naar een andere 
locatie. Initiatiefnemer is voornemens het perceel te herontwikkelen en ter plaatse 21 grondgebonden 
woningen te realiseren. 

Ten behoeve van de realisatie dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze 
procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel 
van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval betreft 
het enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 
de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 
indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 
1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de 
binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB 
bepaald. De Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de 
volgende waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 
• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. 
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2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen als vervangende nieuwbouw die binnen de geluidszone van een weg 
liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning 
voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’. 

Een woning is als volgt gedefinieerd in de Wgh: 

‘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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 
laatstgenoemde wet’.  

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere 
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object en of er sprake is van 
vervangende nieuwbouw van een woning. In tabel 2 is de hoogst mogelijke waarde voor nog niet 
geprojecteerde woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 Wgh). 

Tabel 2 Maximale grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat 
aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in 
artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgv, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt; 
• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 
• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 
Stedelijk gebied 68 dB  
Buitenstedelijk gebied 58 dB  
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2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Rijssen-Holten beschikt over een eigen geluidsbeleid. Deze is verwoord in de ‘Nota geluidsbeleid’ 
en de ‘Nota hogere grenswaarden’. 

In de beleidsstukken hanteert de gemeente Rijssen-Holten zeven gebiedstypen, waarbij per gebiedstype is 
bepaald welke ambitie- en bovengrenswaarde moet worden gehanteerd. 

Het projectgebied ligt in het gebiedstype ‘Woonwijk’. Binnen dit gebiedstype worden voor wegverkeerslawaai 
een ambitiewaarde van 43 dB en een bovengrenswaarde van 58 dB gehanteerd. 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Het projectgebied ligt op de hoek van de Wierdensestraat en de Pelmolenweg. In afbeelding 3.1 is de 
projectlocatie met rode lijn weergegeven.  

 

Afbeelding 3.1 Projectlocatie (Bron: Provincie Overijssel) 

 

In afbeelding 3.2 is een uitsnede van de stedenbouwkundige opzet van de gewenste ontwikkeling 
weergegeven. Te zien is dat er 10 twee-onder-één-kap-woningen en 11 vrijstaande woningen gerealiseerd 
worden.  
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Afbeelding 3.2: Stedenbouwkundige opzet gewenste ontwikkeling (Bron: Ter Steege) 

 

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd. Het projectgebied ligt 
binnen de wettelijke geluidszone van de Wierdensestraat, Pelmolenweg en de Stokmansveldweg. Gelet op het 
omliggende wegennet wordt de Stokmansveldweg enkel door bestemmingsverkeer van aanliggende functies 
gebruikt, waardoor deze weg een lage verkeersintensiteit en bijbehorende geluidsbelasting heeft. In het model 
wordt de Stokmansveldweg dan ook buiten beschouwing gelaten.  

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu) 

  

Locatie projectgebied Stedelijk gebied 
Hoogst mogelijke waarde 58 dB 
Wgh van toepassing Ja 
Vermindering geluidsbelasting Wierdensestraat 5 dB 
Vermindering geluidsbelasting Pelmolenweg 5 dB 
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3.2 Verkeersgegevens 

De door de gemeente Rijssen-Holten aangeleverde weg- en verkeersgegevens vormen het uitgangspunt voor 
het berekenen van de geluidsbelasting. Het betreft prognoses van het jaar 2030 uit het regionale 
verkeersmodel. In tabel 4 zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet zoals deze zijn gebruikt ten behoeve 
van het berekenen van de geluidsbelasting. In bijlage 1 zijn de door de gemeente Rijssen-Holten aangeleverde 
prognoses bijgevoegd. 

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Rijssen-Holten) 

  

Weg- en verkeersgegevens Wierdensestraat Pelmolenweg 
Etmaalintensieteit 2030 (prognose) 10.268 1.428 
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%) 6,43/3,70/1,00 6,55/4,07/0,64 
Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht (%) 94,37/95,75/96,64 99,46/99,53/99,68 
Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%) 3,94/2,76/2,02 0,48/0,43/0,28 
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%) 1,69/1,49/1,34 0,06/0,05/0,04 
Wettelijke rijsnelheid (km/uur) 50 50 
Wegdektype SMA 0/8 referentiewegdek 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de weg is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

- wegen met intensiteiten; 
- gebouwen inclusief hoogte; 
- verharde bodemgebieden; 
- rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte aan de naar de weg gekeerde gevels van de woningen 

op kortste afstand tot de Wiedensestraat en Pelmolenweg. 
 
In bijlage 2 zijn de rekenmodellen en resultatentabellen weergegeven. 
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4.2 Geluidsbelasting 

De geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen bedraagt maximaal 56 dB als gevolg van de 
Wierdensestraat. In tabel 5 is de geluidbelasting op de gevels, inclusief aftrek, weergegeven. De gevels waarbij 
de voorkeurswaarde wordt overschreden zijn dikgedrukt weergegeven.  

Tabel 5: Resultatentabel (Bron: BJZ.nu) 

Uit tabel 5 volgt dat de voorkeurswaarde enn de gemeentelijke ambitiewaarde voor de woningen 1 tot en met 
6 wordt overschreden als gevolg van wegverkeerslawaai door de Wierdensestraat. De voorkeurswaarde en 

Woning (gevel) Hoogte rekenpunt Geluidsbelasting 

 Wierdensestraat Pelmolenweg Cumulatief 

 
Woning 1 

1,5 meter 55 dB 29 dB 55 dB 
4,5 meter 56 dB 31 dB 56 dB 
7,5 meter 56 dB 32 dB 56 dB 

Woning 1 (zuidoost) 
1,5 meter 32 dB 29 dB 34 dB 
4,5 meter 34 dB 30 dB 35 dB 
7,5 meter 35 dB 31 dB 36 dB 

 
Woning 2-3 

1,5 meter 55 dB 32 dB 55 dB 
4,5 meter 56 dB 34 dB 56 dB 
7,5 meter 56 dB 35 dB 56 dB 

 
Woning 4-5 

1,5 meter 55 dB 36 dB 55 dB 
4,5 meter 56 dB 38 dB 56 dB 
7,5 meter 56 dB 38 dB 56 dB 

 
Woning 6 (noordoost) 

1,5 meter 48 dB 49 dB 52 dB 
4,5 meter 50 dB 50 dB 53 dB 
7,5 meter 49 dB 50 dB 53 dB 

Woning 6 (noordwest) 
1,5 meter 54 dB 44 dB 55 dB 
4,5 meter 55 dB 44 dB 56 dB 
7,5 meter 55 dB 44 dB 55 dB 

Woning 6 (zuidoost) 
1,5 meter 37 dB 44 dB 45 dB 
4,5 meter 39 dB 45 dB 46 dB 
7,5 meter  40 dB 45 dB 46 dB 

Woning 6 (zuidwest) 
1,5 meter 50 dB 33 dB 50 dB 
4,5 meter 51 dB 35 dB 51 dB 
7,5 meter 51 dB 35 dB 51 dB 

Woning 7 
1,5 meter 42 dB 50 dB 50 dB 
4,5 meter 44 dB 50 dB 51 dB 
7,5 meter 44 dB 50 dB 51 dB 

Woning 8 
1,5 meter 39 dB 49 dB 49 dB 
4,5 meter 41 dB 49 dB 50 dB 
7,5 meter 42 dB 49 dB 50 dB 

Woning 9 
1,5 meter 37 dB 49 dB 49 dB 
4,5 meter 38 dB 49 dB 50 dB 
7,5 meter 39 dB 49 dB 50 dB 

Woning 10 
1,5 meter 34 dB 48 dB 48 dB 
4,5 meter 35 dB 49 dB 49 dB 
7,5 meter 36 dB 49 dB 49 dB 

Woning 11 
1,5 meter 31 dB 47 dB 48 dB 
4,5 meter 33 dB 48 dB 48 dB 
7,5 meter 34 dB 48 dB 48 dB 

Woning 12 
1,5 meter 30 dB 47 dB 47 dB 
4,5 meter 31 dB 48 dB 48 dB 
7,5 meter 32 dB 48 dB 48 dB 



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai RV-terrein Rijssen 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

   

 

12 

gemeentelijke ambitiewaarde als gevolg van wegverkeerslawaai door de Pelmolenweg wordt overschreden 
voor de woningen 6 tot en met 10. Voor deze woningen dient  een hogere waarde te worden aangevraagd. De 
geluidbelasting op de gevels van de overige woningen blijft onder de voorkeurswaarde van 48 dB. 

4.3 Hogere waarde 

4.3.1 Algemeen 

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaai is in voorliggend geval benodigd, aangezien ter plaatse 
van de vervangende nieuwbouwwoning niet aan de ambitiewaarde van de gemeente Rijssen-Holten en aan de 
voorkeurswaarde uit de Wgh wordt voldaan ten aanzien van de Wierdensestraat en de Pelmolenweg. 

Slechts wanneer voldoende gemotiveerd wordt aangetoond dat toepassing van een maatregel niet 
doeltreffend is of niet aan de hoofd- en of locatie specifieke criteria kan worden voldaan, kan een hogere 
waarde worden toegekend. 

Hoofdcriteria 

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan worden verleend 
indien: 

toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het 
industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 
gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 

Locatiespecifieke criteria 

Ieder verzoek om hogere waarde wordt in ieder geval aan de voornoemde criteria getoetst. Daarnaast worden 
bij de afweging over het toekennen van een verzoek om een hogere waarde ook de  locatiespecifieke 
kenmerken betrokken. De volgende locatiespecifieke kenmerken worden in de overweging als positief aspect 
meegenomen dan wel als zwaarwegend argument meegenomen: 

1. de nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande bebouwing; 
2. de locatie is opgenomen in de herstructureringsplannen; 
3. de nieuwbouw vult een open plek tussen aanwezige bebouwing; 
4. de huidige functie komt niet overeen met de gewenste functie; 
5. met de ontwikkeling van de betreffende locatie worden één of meer milieuknelpunten elders 

opgelost. 

Hogere waarde tot geluidsklasse ‘zeer onrustig’ (58 dB) 

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en 
met de geluidsklasse ‘zeer onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging 
betrokken:  

• bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte in de woning aan de 
geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten in de 
woning aan de geluidsluwe zijde;  

• wanneer de woning een balkon heeft aan de geluidsbelastende zijde dan moet deze bij voorkeur 
afsluitbaar zijn, zodat de bewoner zelf kan kiezen of men zich wil afzonderen/afschermen van de hoge 
geluidsbelasting of niet;  

• de buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd. 

4.3.1 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral 
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 
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gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening 
mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan 
waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van 
voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de 
verkeersintensiteit en het snelheidsregime. 

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en 
daarmee het geluid van een voertuig. Het huidige wegdek van de Wierdensestraat betreft SMA 0/8. De 
Pelmolenweg heeft DAB wegdek. Bij een snelheidsregime van 50 km/uur levert het vervangen van SMA 0/8 
door DDL-A of DDL-B wegdek een reductie van tussen de 1 en 3 dB op. Het vervangen van DAB wegdek door 
DDL-B levert een geluidreductie van circa 2,5 dB op. Hiermee wordt de voorkeurswaarde voor de meeste 
woningen nog steeds overschreden. Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich 
mee. Per vierkante meter kost stiller wegdek circa €70 (excl. Btw). Uitgaande van een wegvlak van circa 7 
meter breed en 200 meter lang bedragen de totale kosten €98.000 (excl. Btw). De wegbeheerder zal daarnaast 
niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudtechnische 
problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar. 

4.3.2 Vergroten afstand 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een 
lagere geluidsbelasting van 2dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden 
vergroot. Om aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen dient de te realiseren woningen minstens 10 meter 
naar achteren verplaatst te worden. Deze verplaatsing kan op stedenbouwkundige bezwaren rekenen, 
aangezien de woning dan op veel grotere afstand van de weg gesitueerd wordt ten opzichte van omliggende 
woningen.   

4.3.3 Overdrachtsmaatregelen 

Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt. 
Daarnaast is de hooggelegen bouwlaag niet af te schermen en brengt het plaatsen van een geluidscherm hoge 
kosten met zich mee. 

4.3.4 Gevelmaatregelen 

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd te worden. 
Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB 
bedraagt. De gehanteerde aftrek van 5 dB voor berekening van de geluidsbelasting is hier dan ook niet van 
toepassing. Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid dient rekening gehouden te worden met cumulatie 
van geluid. In tabel 6 is weergegeven met welke geluidbelasting gerekend dient te worden en welke 
geluidwering gerealiseerd dient te worden. De gecumuleerde geluidbelasting vormt hierbij het uitgangspunt. 

Woning Geluidbelasting zonder aftrek Benodigde Geluidwering 
Woning 1 61 dB 28 dB 
Woning 2-3 61 dB 28 dB 
Woning 4-5 61 dB 28 dB 
Woning 6 58 dB 25 dB 
Woning 7 56 dB 23 dB 
Woning 8 55 dB 22 dB 
Woning 9 55 dB 22 dB 
Woning 10 54 dB 21 dB 

Tabel 6: Benodigde geluidwering (Bron: BJZ.nu) 

Standaard dubbele HR++ beglazing zorgt voor een geluidwering van 28 dB. Indien voor een natuurlijke 
luchttoevoer via openingen in de geluidbelaste gevels gekozen wordt, zijn suskasten noodzakelijk. De 
meerkosten van suskasten in de voorgevel en plaatsen van standaard roosters bedragen circa €1.000 (excl. 
Btw) per woning, ervan uitgaande dat er zoveel mogelijk via de geluidsluwe achtergevels wordt geventileerd.  
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4.3.5 Locatiespecifieke criteria 

In voorliggend geval is locatiespecifiek criteria 4 van toepassing, aangezien de sportclub ter plaatse van het 
projectgebied naar een andere locatie verhuist en de locatie herontwikkeld wordt tot woningbouwlocatie. Het 
realiseren van de beoogde woningen vormt een geschikte vervolgfunctie voor de locatie die omgeven wordt 
door woningbouw.  

4.3.6 Hogere waarde geluidsklasse ‘zeer onrustig’ 

In voorliggend geval hebben alle woningen een geluidsluwe gevel waar drie gebruiksruimten, een eventueel 
balkon en een tuin kunnen worden gerealiseerd. Bij de vergunningaanvraag voor de bouw van de woningen zal 
hier nader naar worden gekeken. Op voorhand vormt dit geen belemmering.  

4.3.6 Conclusie maatregelen 

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren 
van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kunnen dan ook hogere waarden LDEN voor de 
woningen in tabel 7 worden aangevraagd. Met het nemen van de in paragraaf 4.3.4 benoemde 
gevelmaatregelen wordt aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voldaan. 

Woning Benodigde hogere waarde 
Woning 1 56 dB 
Woning 2-3 56 dB 
Woning 4-5 56 dB 
Woning 6 50 dB 
Woning 7 50 dB 
Woning 8 49 dB 
Woning 9 49 dB 
Woning 10 49 dB 

Tabel 7: Benodigde hogere waarden (Bron: BJZ.nu) 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 
De geluidsbelasting ten gevolgde van wegverkeerslawaai van de Wierdensestraat en de Pelmoleweg bedraagt 
ter plaatse van de te realiserenwoningen hoogstens 56 dB. Er zijn dan ook een hogere waarden benodigd voor 
de woningen 1 tot en met 10. In tabel is 7 is dit weergegeven. Wanneer de in paragraaf 4.3.4 genoemde 
gevelmaatregelen worden getroffen, wordt een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd.  

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te 
realiseren woningen wat betreft het aspect wegverkeerslawaai. 
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Bijlage 1 Verkeersprognoses  

  



  

OD Twente 
Haven Zuidzijde 30 

7607 EW Almelo 
Postbus 499 

7600 AL Almelo 
 

KVK 71101241 
BTW NL858579509B01 

IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 
BIC BNGHNL2G 

 
 
 
 

    Advies – cluster geluid 
 

Bevoegd gezag         : Gemeente Rijssen-
Holten 

 Datum                      : 6 mei 2019 

Kenmerk                    : 2019-004811  Squit-nummer          :        HZ_ADVIES-2019-4659 
Aan                            : J. Rijken    
Van                            : A. van Weering  Collegiaal toetser     :                 L. Masséus 

 
Onderwerp/ Locatie   : Verkeersprognose ontwikkeling Wierdensestraat-Pelmolenweg Rijssen 

 

 

Inleiding 
In verband met de ontwikkeling van het gebied op de hoek van de Pelmolenweg en de 
Wierdensestraat en de te berekenen geluidbelasting van wege verkeer is verzocht een 
verkeersprognose te leveren voor over 10 jaar.  
 

Beoordelingskader 
Bij het bepalen van de verkeersbelasting is gebruik gemaakt van het verkeersgeluidmodel van 
iCinity. In dit model is op grond van doorstromingsnelheden, verkeersmaatregelen en de 
verkeersaantrekkende werking voor de gebieden en de verschillende voertuigsoorten de 
verkeerbelasting bepaald. Voor deze beoordeling is gebruik gemaakt van het model voor 2030.  
 
Een verkeersmodel is een benadering van de verkeersbelasting. Op grond van tellingen kan 
een ander beeld ontstaan, b.v. omdat een bepaalde ontsluitingsroute is ingesleten bij de 
gebruikers of bepaalde snelheidremmende maatregelen onvoldoende werking vertonen 
waardoor een alternatieve route ook in rijtijd aantrekkelijker is dan het model heeft bepaald. 
 
Verkeersprognose 
 
Omschrijving   Pelmolenweg 2030 
Wegoppervlak   elementenverharding keper Gewijzigd in asfalt! Soort niet bekend 
Wegoppervlakcode  49 
Totale intensiteit  1.428 

Verkeersverdeling 

Uurpercentage 6,55 4,07 0,64 

Motoren 0 0 0 

Personenauto’s 99,46 99,53 99,68 

Lichte vracht 0,48 0,43 0,28 

Zware vracht 0,06 0,05 0,04 

Snelheid 

Personenauto’s 30 30 30 

Lichte vracht 30 30 30 

Zware vracht 30 30 30 
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Omschrijving   Wierdensestraat 2030 
Wegoppervlak   SMA 0/8 
Wegoppervlakcode  16 
Totale intensiteit  10.268 
Verkeersverdeling 

Uurpercentage 6,43 3,7 1 

Motoren 0 0 0 

Personenauto’s 94,37 95,75 96,64 

Lichte vracht 3,94 2,76 2,02 

Zware vracht 1,69 1,49 1,34 

Snelheid 

Personenauto’s 50 50 50 

Lichte vracht 50 50 50 

Zware vracht 50 50 50 
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Bevindingen 
Op grond van de verkeerscijfers heeft het model de geluidcontouren bepaald op het te 
ontwikkelen gebied. 
Slechts het groene gebied voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB voor verkeersgeluid. De 
hoogste geluidbelasting kan tot 58 dB oplopen. De wijze waarop de ontwikkeling van het gebied 
plaatsvindt zal aanzienlijke invloed hebben op het aantal woningen waar straks een hogere 
waarde voor moet worden vastgesteld. Woningen die langs de Wierdensestraat worden 
gebouw zullen als afscherming voor de woningen daar achter fungeren. Maar omdat de 
Wierdensestaat met meer dan 10.000 mvt/weekdag een nogal drukke weg is kan er ook voor 
worden gekozen de woningen vanaf de Pelmolenweg bereikbaar te maken. In dat geval kan 
ook worden gedacht aan het plaatsen van een geluidscherm of -wal langs de Wierdenseweg en 
de woningen grenzend aan de wal met de achtertuin naar de Wierdenseweg te plaatsen 
waardoor er afstand wordt gecreëerd naar de achtergevels van die woningen.  
 
Opmerkingen bij verkeerscijfers: 
De Pelmolenweg staat voor een wettelijke snelheid van 30 km/uur. De inrichting van de weg 
laat echter een hogere snelheid toe. Het is de vraag of op grond van een snelheid van 30 
km/uur de juiste ervaren geluidshinder wordt verkregen.  
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Bijlage 2 Geluidsmodellen en tabellen geluidsbelasting 

  









Resultatentabel Wierdensestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wierdensestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W 1_A Toetspunt Woning 1 1,50 -- -- -- --
W 1_B Toetspunt Woning 1 4,50 -- -- -- --
W 1_C Toetspunt Woning 1 7,50 -- -- -- --
W 10_A Toetspunt Woning 10 1,50 -- -- -- --
W 10_B Toetspunt Woning 10 4,50 -- -- -- --

W 10_C Toetspunt Woning 10 7,50 -- -- -- --
W 11_A Toetspunt Woning 11 1,50 -- -- -- --
W 11_B Toetspunt Woning 11 4,50 -- -- -- --
W 11_C Toetspunt Woning 11 7,50 -- -- -- --
W 12_A Toetspunt Woning 12 1,50 -- -- -- --

W 12_B Toetspunt Woning 12 4,50 -- -- -- --
W 12_C Toetspunt Woning 12 7,50 -- -- -- --
W 2-3_A Toetspunt Woning 2-3 1,50 -- -- -- --
W 2-3_B Toetspunt Woning 2-3 4,50 -- -- -- --
W 2-3_C Toetspunt Woning 2-3 7,50 -- -- -- --

W 4-5_A Toetspunt Woning 4-5 1,50 -- -- -- --
W 4-5_B Toetspunt Woning 4-5 4,50 -- -- -- --
W 4-5_C Toetspunt Woning 4-5 7,50 -- -- -- --
W 6  NO_A Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 1,50 -- -- -- --
W 6  NO_B Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 4,50 -- -- -- --

W 6  NO_C Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 7,50 -- -- -- --
W 6 NW_A Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 1,50 -- -- -- --
W 6 NW_B Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 4,50 -- -- -- --
W 6 NW_C Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 7,50 -- -- -- --
W 6 ZO_A Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 1,50 -- -- -- --

W 6 ZO_B Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 4,50 -- -- -- --
W 6 ZO_C Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 7,50 -- -- -- --
W 6 ZW_A Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 1,50 -- -- -- --
W 6 ZW_B Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 4,50 -- -- -- --
W 6 ZW_C Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 7,50 -- -- -- --

W 7_A Toetspunt Woning 7 1,50 -- -- -- --
W 7_B Toetspunt Woning 7 4,50 -- -- -- --
W 7_C Toetspunt Woning 7 7,50 -- -- -- --
W 8_A Toetspunt Woning 8 1,50 -- -- -- --
W 8_B Toetspunt Woning 8 4,50 -- -- -- --

W 8_C Toetspunt Woning 8 7,50 -- -- -- --
W 9_A Toetspunt Woning 9 1,50 -- -- -- --
W 9_B Toetspunt Woning 9 4,50 -- -- -- --
W 9_C Toetspunt Woning 9 7,50 -- -- -- --
W1 ZO_A Toetspunt zuidoostgevel woning 1 1,50 -- -- -- --

W1 ZO_B Toetspunt zuidoostgevel woning 1 4,50 -- -- -- --
W1 ZO_C Toetspunt zuidoostgevel woning 1 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2019 14:28:49Geomilieu V4.41



Resultatentabel Pelmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pelmolenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W 1_A Toetspunt Woning 1 1,50 26,58 24,52 21,46 29,26
W 1_B Toetspunt Woning 1 4,50 28,09 26,02 22,97 30,77
W 1_C Toetspunt Woning 1 7,50 29,27 27,20 24,15 31,95
W 10_A Toetspunt Woning 10 1,50 45,37 43,30 40,25 48,05
W 10_B Toetspunt Woning 10 4,50 46,11 44,04 40,99 48,79

W 10_C Toetspunt Woning 10 7,50 46,01 43,94 40,89 48,69
W 11_A Toetspunt Woning 11 1,50 44,78 42,71 39,66 47,46
W 11_B Toetspunt Woning 11 4,50 45,63 43,56 40,51 48,31
W 11_C Toetspunt Woning 11 7,50 45,55 43,48 40,43 48,23
W 12_A Toetspunt Woning 12 1,50 43,96 41,89 38,84 46,64

W 12_B Toetspunt Woning 12 4,50 44,97 42,90 39,85 47,65
W 12_C Toetspunt Woning 12 7,50 44,90 42,83 39,78 47,58
W 2-3_A Toetspunt Woning 2-3 1,50 29,35 27,28 24,23 32,03
W 2-3_B Toetspunt Woning 2-3 4,50 31,16 29,09 26,04 33,84
W 2-3_C Toetspunt Woning 2-3 7,50 31,97 29,90 26,85 34,65

W 4-5_A Toetspunt Woning 4-5 1,50 33,48 31,41 28,36 36,16
W 4-5_B Toetspunt Woning 4-5 4,50 35,47 33,40 30,35 38,15
W 4-5_C Toetspunt Woning 4-5 7,50 35,42 33,35 30,30 38,10
W 6  NO_A Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 1,50 46,78 44,71 41,66 49,46
W 6  NO_B Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 4,50 47,13 45,06 42,01 49,81

W 6  NO_C Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 7,50 46,88 44,81 41,76 49,56
W 6 NW_A Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 1,50 41,42 39,35 36,30 44,10
W 6 NW_B Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 4,50 41,81 39,74 36,69 44,49
W 6 NW_C Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 7,50 41,60 39,53 36,48 44,28
W 6 ZO_A Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 1,50 41,04 38,97 35,92 43,72

W 6 ZO_B Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 4,50 42,09 40,02 36,97 44,77
W 6 ZO_C Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 7,50 42,04 39,97 36,92 44,72
W 6 ZW_A Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 1,50 30,42 28,35 25,30 33,10
W 6 ZW_B Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 4,50 32,66 30,59 27,54 35,34
W 6 ZW_C Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 7,50 32,65 30,58 27,53 35,33

W 7_A Toetspunt Woning 7 1,50 46,94 44,87 41,82 49,62
W 7_B Toetspunt Woning 7 4,50 47,38 45,31 42,26 50,06
W 7_C Toetspunt Woning 7 7,50 47,15 45,08 42,03 49,83
W 8_A Toetspunt Woning 8 1,50 45,89 43,82 40,77 48,57
W 8_B Toetspunt Woning 8 4,50 46,54 44,47 41,42 49,22

W 8_C Toetspunt Woning 8 7,50 46,41 44,33 41,29 49,09
W 9_A Toetspunt Woning 9 1,50 46,04 43,97 40,92 48,72
W 9_B Toetspunt Woning 9 4,50 46,67 44,60 41,55 49,35
W 9_C Toetspunt Woning 9 7,50 46,54 44,47 41,42 49,22
W1 ZO_A Toetspunt zuidoostgevel woning 1 1,50 25,90 23,83 20,78 28,58

W1 ZO_B Toetspunt zuidoostgevel woning 1 4,50 27,33 25,26 22,21 30,01
W1 ZO_C Toetspunt zuidoostgevel woning 1 7,50 28,41 26,34 23,29 31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2019 14:28:31Geomilieu V4.41



Resultatentabel gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W 1_A Toetspunt Woning 1 1,50 26,58 24,52 21,46 29,26
W 1_B Toetspunt Woning 1 4,50 28,09 26,02 22,97 30,77
W 1_C Toetspunt Woning 1 7,50 29,27 27,20 24,15 31,95
W 10_A Toetspunt Woning 10 1,50 45,37 43,30 40,25 48,05
W 10_B Toetspunt Woning 10 4,50 46,11 44,04 40,99 48,79

W 10_C Toetspunt Woning 10 7,50 46,01 43,94 40,89 48,69
W 11_A Toetspunt Woning 11 1,50 44,78 42,71 39,66 47,46
W 11_B Toetspunt Woning 11 4,50 45,63 43,56 40,51 48,31
W 11_C Toetspunt Woning 11 7,50 45,55 43,48 40,43 48,23
W 12_A Toetspunt Woning 12 1,50 43,96 41,89 38,84 46,64

W 12_B Toetspunt Woning 12 4,50 44,97 42,90 39,85 47,65
W 12_C Toetspunt Woning 12 7,50 44,90 42,83 39,78 47,58
W 2-3_A Toetspunt Woning 2-3 1,50 29,35 27,28 24,23 32,03
W 2-3_B Toetspunt Woning 2-3 4,50 31,16 29,09 26,04 33,84
W 2-3_C Toetspunt Woning 2-3 7,50 31,97 29,90 26,85 34,65

W 4-5_A Toetspunt Woning 4-5 1,50 33,48 31,41 28,36 36,16
W 4-5_B Toetspunt Woning 4-5 4,50 35,47 33,40 30,35 38,15
W 4-5_C Toetspunt Woning 4-5 7,50 35,42 33,35 30,30 38,10
W 6  NO_A Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 1,50 46,78 44,71 41,66 49,46
W 6  NO_B Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 4,50 47,13 45,06 42,01 49,81

W 6  NO_C Toetspunt Woning 6 noordoostgevel 7,50 46,88 44,81 41,76 49,56
W 6 NW_A Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 1,50 41,42 39,35 36,30 44,10
W 6 NW_B Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 4,50 41,81 39,74 36,69 44,49
W 6 NW_C Toetspunt Woning 6 noordwestgevel 7,50 41,60 39,53 36,48 44,28
W 6 ZO_A Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 1,50 41,04 38,97 35,92 43,72

W 6 ZO_B Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 4,50 42,09 40,02 36,97 44,77
W 6 ZO_C Toetspunt Zuidoostgevel woning 6 7,50 42,04 39,97 36,92 44,72
W 6 ZW_A Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 1,50 30,42 28,35 25,30 33,10
W 6 ZW_B Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 4,50 32,66 30,59 27,54 35,34
W 6 ZW_C Toetspunt Zuidwestgevel woning 6 7,50 32,65 30,58 27,53 35,33

W 7_A Toetspunt Woning 7 1,50 46,94 44,87 41,82 49,62
W 7_B Toetspunt Woning 7 4,50 47,38 45,31 42,26 50,06
W 7_C Toetspunt Woning 7 7,50 47,15 45,08 42,03 49,83
W 8_A Toetspunt Woning 8 1,50 45,89 43,82 40,77 48,57
W 8_B Toetspunt Woning 8 4,50 46,54 44,47 41,42 49,22

W 8_C Toetspunt Woning 8 7,50 46,41 44,33 41,29 49,09
W 9_A Toetspunt Woning 9 1,50 46,04 43,97 40,92 48,72
W 9_B Toetspunt Woning 9 4,50 46,67 44,60 41,55 49,35
W 9_C Toetspunt Woning 9 7,50 46,54 44,47 41,42 49,22
W1 ZO_A Toetspunt zuidoostgevel woning 1 1,50 25,90 23,83 20,78 28,58

W1 ZO_B Toetspunt zuidoostgevel woning 1 4,50 27,33 25,26 22,21 30,01
W1 ZO_C Toetspunt zuidoostgevel woning 1 7,50 28,41 26,34 23,29 31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2019 14:27:54Geomilieu V4.41
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Bijlage 3 Itemeigenschappen 



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

Wstraat Wierdensestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4b  50
Pweg Pelmolenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Wstraat  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Pweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

Wstraat --  50  50  50 --      0,00   6,43   3,70   1,00 --
Pweg --  50  50  50 --   1428,00   6,55   4,07   0,64 --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Wstraat -- -- -- --  94,37  95,75  96,64 --   3,94   2,76   2,02 --
Pweg -- -- -- --  99,46  99,53  99,68 --   0,48   0,43   0,28 --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

Wstraat   1,69   1,49   1,34 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pweg   0,06   0,05   0,04 -- -- -- -- --     93,03     57,85      9,11 --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125

Wstraat -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pweg      0,45      0,25      0,03 --      0,06      0,03 -- --   73,00   79,58
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250

Wstraat -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pweg   84,63   92,38   99,45   95,91   89,10   78,37   70,91   77,47   82,49
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

Wstraat -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pweg   90,30   97,38   93,84   87,03   76,28   62,81   69,33   74,24   82,23
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Wstraat -- -- -- -- -- -- -- --
Pweg   89,33   85,79   78,97   68,18 -- -- -- --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Wstraat -- -- -- --
Pweg -- -- -- --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

Grid     4,00      0,00   10   10
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D

W 1 Toetspunt Woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 2-3 Toetspunt Woning 2-3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 4-5 Toetspunt Woning 4-5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 6 NW Toetspunt Woning 6 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 6  NO Toetspunt Woning 6 noordoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --

W 7 Toetspunt Woning 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 8 Toetspunt Woning 8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 9 Toetspunt Woning 9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 10 Toetspunt Woning 10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 11 Toetspunt Woning 11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --

W 12 Toetspunt Woning 12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 6 ZO Toetspunt Zuidoostgevel woning 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W 6 ZW Toetspunt Zuidwestgevel woning 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
W1 ZO Toetspunt zuidoostgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 --
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel

W 1 -- -- Ja
W 2-3 -- -- Ja
W 4-5 -- -- Ja
W 6 NW -- -- Ja
W 6  NO -- -- Ja

W 7 -- -- Ja
W 8 -- -- Ja
W 9 -- -- Ja
W 10 -- -- Ja
W 11 -- -- Ja

W 12 -- -- Ja
W 6 ZO -- -- Ja
W 6 ZW -- -- Ja
W1 ZO -- -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Wstraat Wierdensestraat -- 3,75m (L/R) 0,00
Pweg Pelmolenweg -- 4,00m (L/R) 0,00
Inrit Inrit woningen 0,00
Inrit Inrit woningen 0,00
Inrit Inrit woningen 0,00
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

W2-3 Woning 2-3    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W1 Woning 1    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 4-5 Woning 4-5    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 6 Woning 6    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 7 Woning 7    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

W 8 Woning 8    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 9 Woning 9    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 10 Woning 10    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 11 Woning 11    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 12 Woning 12    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

W 13-14 Woning 13-14    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 15 Woning 15    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 16-17 Woning 16-17    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 18 Woning 18    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
W 19-20 Woning 19-20    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

W 21 Woning 21    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
Wstraat 34 Wierdensestraat 34     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

W2-3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 4-5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W 8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W 13-14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 16-17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W 19-20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W 21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Wstraat 34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV op het 
terrein aan de Stokmansveldweg 1, 1a en 1b te Rijssen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de aanvraag 
van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande woningbouw. Derhalve is inzicht 
in de bodemkwaliteit gewenst. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat binnen 
de onderzoekslocatie een asbestverdachte druppelzone aanwezig is (deellocatie A). Het 
overige deel van de onderzoekslocatie wordt beschouwd als onverdacht. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch  
  vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015;  
- NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -  
  Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig is 
en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond de normwaarde overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in mei 2019 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 
en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Stokmansveldweg 1, 1a en 1b, binnen de bebouwde 
kom van Rijssen. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terrein heeft de RD-coördinaten  
x = 232.969 en y = 481.374. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie B, 
nummer 9224. De Stokmansveldweg is ten zuidwesten van de onderzoekslocatie gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is in gebruik door voetbalvereniging Rijssen-Vooruit. Binnen de locatie 
bevinden zich een clubgebouw, een tribune (met daaronder kleedkamers), een berging en 2 
mobiele opslag units. De vloeren van de gebouwen zijn van beton. Het onbebouwde terrein is 
grotendeels onverhard (gras). Plaatselijk is een verharding aanwezig bestaande uit mijnsplit en 
tegels. Voor het clubgebouw is een smalle strook met puin aanwezig. 
 
Op het dak van de berging bevinden zich asbestverdachte golfplaten. Aan de noordoostzijde 
van de berging bevindt zich een asbestverdachte druppelzone (deellocatie A). Er is sprake van 
een druppelzone als hemelwater via asbestverdachte dakplaten afwatert op onverhard terrein. 
  
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmingsplan-
wijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning (woningbouw). Het te onderzoeken 
terrein heeft een oppervlakte van 13299 m2. Onderhavig bodemonderzoek richt zich op de 
volgende terreindelen: 
- Onverdacht terrein (13299 m2); 
- Deellocatie A: druppelzone (5 m2, 5 x 1 meter). 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- Boorplan asfalt- en fundatieonderzoek Civiel Technisch Adviesbureau Beverdam, maart 2019 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, mei 2019 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever namens de 
initiatiefnemer (Ter Steege Gebiedsontwikkeling BV), bij betrokkenen van de voetbalvereniging 
en bij de gemeente Rijssen-Holten. De heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV heeft de locatie 
bezocht. De volgende informatie is verzameld:  
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming. De voetbalclub is opgericht in 

1909. Op historische topografische kaarten is bebouwing zichtbaar vanaf medio jaren ’10 
van de vorige eeuw. Huisnummer 1 was in het verleden in gebruik als woning. De oudste 
delen van de tribune (met kleedkamers) dateren van 1910. Het clubgebouw dateert van 
1964. Wanneer de berging is gebouwd is niet bekend. 
 

-  Er zijn geen brandstoftanks binnen de onderzoekslocatie bekend. 
 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
 

- De onderzoekslocatie heeft volgens de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel 
een kleine kans op aanwezigheid van asbest.  
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Tijdens het locatiebezoek is bij de berging op het noordoostelijke terreindeel een 
asbestverdachte druppelzone aangetroffen (deellocatie A).  
 

- Uit een asbestinventarisatie van Bestvision (projectnummer 19BV19442 d.d. 5 februari 
2019) blijkt dat de golfplaten op de berging asbesthoudend en licht verweerd zijn. Tevens 
blijkt dat de overige asbesthoudende toepassingen zich inpandig bevinden. 
 

- Er zijn geen bodemonderzoeken bekend van de locatie. 
 

- De asfaltverharding van de Stokmansveld en de zuidelijk gelegen puinverharding van de 
parkeerstrook zijn recent onderzocht. Voor details omtrent het asfaltonderzoek wordt 
verwezen naar ondergenoemd rapport. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat het puin in 
de strook voor het clubgebouw tegelijkertijd is aangebracht met het puin van de 
parkeerstrook. De puinverharding in de strook voor het clubgebouw was geen onderdeel 
van ondergenoemd onderzoek. 
 
Rapport asfalt- en fundatie-onderzoek, Stokmansveldweg te Rijssen, Civiel Technisch 
Adviesbureau Beverdam, rapportnummer 201907034DEV d.d. 21 maart 2019 
Er zijn 2 mengmonsters van het puingranulaat indicatief onderzocht (1x op asbest en 1x op 
chemische componenten). Uit de resultaten van het puinonderzoek bleek het volgende: 
MM 1 (samenstellingsonderzoek en uitloogproef, parkeerstrook): alle parameters voldoen 
aan de maximale eisen. 
MM 2 (samenstellingsonderzoek en uitloogproef fundatie onder asfalt): alle parameters 
voldoen aan de maximale eisen. 
MM 3 (asbest, fundatie onder asfalt): is niet asbesthoudend. 
MM 4 (asbest, parkeerstrook): is asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte (11 mg/kg 
d.s.) is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
‘ 
Conclusie rapport: het onderzochte puin kan ter plekke worden hergebruikt of worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker. Het materiaal mag niet op een ander werk worden 
hergebruikt, daarvoor is een onderzoek AP-04-SB (samengestelde bouwstoffen) nodig.   

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 10 meter boven NAP. 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

De locatie ligt in het Reggedal op geringe afstand van de Overijsselse Heuvelrug. 
Het eerste watervoerende pakket bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet 
dekzandpakket, dat behoort tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse minder dan 
10 meter dik. 
De basis van de eerste watervoerende laag wordt regionaal gevormd door de eerste 
scheidende laag: klei-afzettingen en/of slibhoudende zanden van de Formatie van Drente en 
lokaal door de stuwwalcomplexen van de Overijsselse Heuvelrug (gestuwde ondergrond).  
Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het doorlatend vermogen.  
Het terrein is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. In de directe omgeving 
van het terrein is geen waterwingebied gelegen. Het waterwingebied “Holten” bevindt zich op 
circa 3.5 kilometer ten west-zuidwesten van de locatie.  
De Midden-Regge stroomt op circa 300 meter ten noord(oosten) van de onderzoekslocatie. 
De invloed op de lokale stand en stromingsrichting van het grondwater is bij ons niet bekend. 

- De grondwaterstromingsrichting is noord(oost)elijk gericht. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch  
  vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015;  
- NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -  
  Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010. 
 
Er is op basis van het vooronderzoek 1 verdachte deellocatie aan te wijzen; deellocatie A: 
druppelzone (5 m2, 5 x 1 meter). 
 
Deellocatie A wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. De 
hypothese “verdachte locatie" uit NEN 5707 wordt voor de druppelzone gebruikt. De 
onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN 5707, paragraaf 6.4.4: 
verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP).  
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN 5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL wordt 
voor het overige deel van de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie 
geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen 
asbestonderzoek plaats te vinden.  
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmings-
planwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Tevens dient te worden vermeld dat in overleg met de opdrachtgever is besloten geen 
inpandige boringen te verrichten. Inpandig zijn geen potentieel bodembedreigende 
(bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de inpandige 
bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
Aanvullend onderzoek naar de puinverharding in de smalle strook voor het clubgebouw wordt 
door de initiatiefnemer niet noodzakelijk geacht; het puin in deze strook betreft hetzelfde 
materiaal, dat is onderzocht door Civiel Technisch Adviesbureau Beverdam in maart 2019.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015. 
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Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40).  
  Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 mg/kg droge stof; bij humeuze 

bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen 
worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Deellocatie A - Druppelzone 
De druppelzone heeft een oppervlakte van circa 5 m2. Er worden handmatig met een schep 3 
inspectiegaten gegraven, met een lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. Alleen de 
bodemlaag van 0 tot 0.1 m-mv wordt bemonsterd. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd 
over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten in de 
druppelzones worden gecodeerd als A1, A2 en A3. 
 
Onverdacht terrein 
Op een terreindeel met een oppervlakte van 13299 m² worden in totaal 23 boringen verricht, 
waarvan 16 boringen tot 0.5 meter en 7 diepe boringen. Voor het meten van het grondwaterpeil 
en het nemen van grondwatermonsters worden 2 diepe boringen overeenkomstig NEN 5766 
afgewerkt tot peilbuis.  
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Het asbestmonster wordt onderzocht door Eurofins ACMAA Testing, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses 
worden in dit verkennend onderzoek 6 (meng)monsters samengesteld (waarvan 1 
mengmonster van de fijne fractie) en er worden 2 grondwatermonsters genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
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De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 of NEN 5707onderzocht. In tabel 1 
is weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Deellocatie A 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof 

Onverdacht terrein 

Bovengrond (3x) 
Ondergrond (2x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Grondwater (2x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
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Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en 
4.5. en in paragraaf 4.4 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in mei 2019 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De veldwerker is 
conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Op 13 mei 2019 zijn, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 22 grondboringen verricht 
en er zijn 4 inspectiegaten gegraven (boring 23 is vanwege een puinlaag vervangen door een 
inspectiegat). De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van 
bijlage I. 
 
Het maaiveld kon, vanwege de aanwezigheid van gras, niet goed geïnspecteerd worden 
(minder dan 25% van de toplaag kon worden geïnspecteerd; er is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn 
opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen of 
weinig neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot 3.7 meter min 
maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen 
(zie tabel 2). In de bodem en in het puingranulaat ter plekke van inspectiegat 23 zijn visueel 
geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie A 

A1 0 - 0.70 Sporen baksteen 

A2 0 - 0.80 Sporen puin 

A3 0 - 0.50 
0.50 

Sporen puin 
Boring gestaakt op wortels 

Onverdacht terrein 

1 0 - 0.10 
0.10 - 0.30 

Mijnsplit 
Gebroken asfalt met slakken 

5 0.10 - 0.50 Sporen slakken 

23 0 - 0.50 
0.50 - 1.20 

Puingranulaat 
Matig kolengruishoudend, sporen puin 
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
In verband met de visuele waarnemingen in de bodem van boring 5 (slakken) en 23 
(kolengruis) zijn 2 extra grondanalyses verricht. Tevens is de verhardingslaag, bestaande uit 
asfaltgranulaat met slakken, uit boring 1 geanalyseerd, zodat indicatief inzicht wordt verkregen 
in de verontreinigingsgraad van het verhardingsmateriaal. 
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

 (Meng)monster Monsterpunt Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Deellocatie A  

MM FF - A  A1, A2 en A3  0 - 0.10 Asbest 

Onverdacht terrein 

BG I 
(visueel schoon) 

1 
7, 9, 10, 11, 15 en 16 

0.30 - 0.80 
0 - 0.50 

Standaard 
pakket 

BG II 
(visueel schoon) 

6, 7 en 8 
9 

0 - 0.50 
0.10 - 0.60 

Standaard 
pakket 

BG III 
(visueel schoon) 

6, 8, 12, 13 en 14 
8, 17 en 22 

0 - 0.50 
0 - 0.40 

Standaard 
pakket 

Boring 1 (0.1-0.3) 
(asfaltgranulaat met 

slakken) 
1 0.10 - 0.30 

Standaard 
pakket 

Boring 5 (0.1-0.5) 
(Slakken) 

5 0.10 - 0.50 
Standaard 

pakket 

OG I 
(visueel schoon) 

1 
5 
7 

1.10 - 2.00 
0.50 - 2.00 
0.50 - 1.70 

Standaard 
pakket 

OG II 
(visueel schoon) 

2 
3 
4 
6 

0.50 - 1.50 
0.70 - 1.80 
0.50 - 1.30 
1.10 - 1.60 

Standaard 
pakket 

Boring 23 (0.6-1.1) 
 (kolengruishoudend) 

23 0.60 - 1.10 
Standaard 

pakket 

 
 
Op 20 mei 2019 is het grondwater bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt 
(bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens 
staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.70 - 3.70 1.75 7.0 480 25 Goed 

2 2.30 - 3.30 1.30 7.1 675 430 Goed 
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De pH- en de EC-waarden worden normaal beschouwd. In het grondwatermonster is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond (BG I, BG II en BG III), Boring 1 (0.1-0.3), Boring 5 (0.1-0.5), Boring 23  
(0.6-1.1) en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Deze staan 
weergegeven in tabel 5. In de e ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verhoogde gehalten 
gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentratie (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond, BG I Kwik 
Lood 

0.16 
53 

0.2222 * 
79.04 * 

0.15 
50 

36 
530 

Bovengrond, BG II Kwik 
Lood 

0.15 
39 

0.2081 * 
58.06 * 

0.15 
50 

36 
530 

Bovengrond, BG III Kwik 
Lood 

0.14 
42 

0.1935 * 
62.2 * 

0.15 
50 

36 
530 

Boring 1 (0.1-0.3) Kobalt 
Koper 
Molybdeen 
Nikkel 
Lood 
Zink 
PAK 

9.7 
46 
2.6 
29 
79 
97 
7.9 

34.1 * 
78.63 * 
2.6 * 

84.58 ** 
111.7 * 
199.3 * 
7.92 * 

15 
40 
1.5 
35 
50 
140 
1.5  

190 
190 
190 
100 
530 
720 
40 

Boring 5 (0.1-0.5) Lood 35 53.32 * 50 530 
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Vervolg tabel 5: Verhoogde concentratie (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Boring 23 (0.6-1.1) Kobalt 
Koper 
Molybdeen 
Nikkel 
Lood 
Zink 
PAK 

10 
45 
3.2 
24 
86 
76 
2.6 

32.99 * 
79.65 * 
3.2 * 

66.67 * 
124.1 * 
158.2 * 
2.644 * 

15 
40 
1.5 
35 
50 
140 
1.5  

190 
190 
190 
100 
530 
720 
40 

Grondwater, PB 1 Barium 
Nikkel 

170 
41 

170 * 
41 * 

50 
15 

625 
75 

Grondwater, PB 2 Barium 
Zink 

220 
120 

220 * 
120 * 

50 
65 

625 
800 

1 
 AW2000 

 

In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er in de bodem enkele lichte 
verontreinigingen aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor 
de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - BG I, BG II en BG III - Kwik en lood 
De bovengrond is zeer licht (homogeen) verontreinigd met kwik en lood. De licht verhoogde 
gehalten zijn op basis van de beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar, aangezien geen 
bodemvreemde materialen zijn aangetroffen. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden is nader bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Boring 1 (0.1-0.3) - Zware metalen en PAK 
Opgemerkt dient te worden dat het geanalyseerde materiaal (asfaltgranulaat met slakken) niet 
voldoet aan de definitie bodem (> 50% bodemvreemd materiaal). Indicatief getoetst, als zijnde 
bodem, is het materiaal licht tot matig (nikkel) verontreinigd. Geadviseerd wordt het materiaal af 
te voeren naar een erkend acceptant. In BG I, waarin boring 1 (0.3-0.8) is opgenomen, is geen 
nikkel aangetoond; dus er vindt geen aantoonbare uitloging plaats van de bovenliggende 
verhardingslaag.  
 
Boring 5 (0.1-0.5) - Lood 
Het zeer licht verhoogde loodgehalte houdt mogelijk verband met de aanwezige slakken. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek 
niet noodzakelijk geacht. 
 
Boring 23 (0.6-1.1) - Zware metalen en PAK 
De licht verhoogde gehalten houden vermoedelijk deels verband met het aanwezige kolengruis. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden is nader bodemonderzoek niet 
noodzakelijk. 
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Grondwater, Peilbuis 1 en 2 - Barium, nikkel en zink 
De licht verhoogde mataalgehalten in het grondwater zijn waarschijnlijk te wijten aan een 
natuurlijk of plaatselijk verhoogde achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn roesthoudende 
lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen.  
 
Uit de analyse blijkt dat de toplaag van de druppelzone (deellocatie A) niet asbesthoudend is. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
het terrein aan de Stokmansveldweg 1, 1a en 1b te Rijssen. De onderzoekslocatie is 
momenteel deels bebouwd en grotendeels onverhard. Aanleiding voor het bodemonderzoek is 
de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Binnen het onderzochte terrein is aanvullend 1 asbestverdachte druppelzone onderzocht 
(deellocatie A). 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 22 grondboringen verricht en 4 inspectiegaten gegraven. Twee diepe boringen 
zijn afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn zand. 
Zintuiglijk zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen (zie tabel 2). Visueel zijn 
geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische 
grondwater is aangetroffen op gemiddeld 1.53 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten analyses bodem 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- Deellocatie A: het mengmonster van de fijne fractie is niet asbesthoudend; 
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de bovengrond (BG III) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- Boring 5 (0.1-0.5) is zeer licht verontreinigd met lood; 
- de ondergrond (OG I) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd; 
- Boring 23 (0.6-1.1) is licht verontreinig met zware metalen en PAK; 
- het grondwater uit peilbuis 1 licht verontreinigd met barium en nikkel; 
- het grondwater uit peilbuis 2 (zeer) licht verontreinigd met barium en zink. 
 
 
Resultaten analyse verhardingslaag boring 1 
Opgemerkt dient te worden dat het geanalyseerde materiaal (asfaltgranulaat met slakken) niet 
voldoet aan de definitie bodem (> 50% bodemvreemd materiaal). Indicatief getoetst, als zijnde 
bodem, is het materiaal licht tot matig verontreinigd zware metalen en PAK.  
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien een overschrijding 
van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De bovengrond (BG I, BG II en BG II), boring 5 (0.1-0.5), boring 23 (0.6-1.1) en het grondwater 
zijn (zeer) licht verontreinigd. De licht verhoogde gehalten geven geen aanleiding voor nader 
bodemonderzoek. In de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verontreinigingen aangetoond.  
 
De verhardingslaag (asfaltgranulaat met slakken) in Boring 1 is licht tot matig verontreinigd met 
zware metalen en PAK (indicatief getoetst als zijnde bodem). Geadviseerd wordt het materiaal 
af te voeren naar een erkend acceptant. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen 
geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).  
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een 
momentopname is. Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van 
bodemvreemde vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond 
van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2019 
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1 gravel, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-10
edelm an,

-10

-30

30x30cm , edelm an, gebroken asfalt  
m et  slakken

-30

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-80

-110

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

-160

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, beige, sporen klei, edelm an

-200

-370

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

1

270

370370

170

220

2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, sterk oer, edelm an

-100

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, wit , edelm an

-160

-330

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

1

229

330330

130

180

3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak roest , edelm an

-130

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

1

2

3

4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sterk roest , edelm an

-80

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sporen roest , edelm an

-130

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

1

2

3

4

5 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0

-5
edelm an

-5

-10

zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
wit , edelm an, ophoogzand

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, sporen slakken, edelm an

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sterk roest , edelm an

-120

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

1

2

3
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6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, zwak roest , edelm an

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

1

2

3

7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

-80

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, m at ig roest , edelm an

-110

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, sporen roest , edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelm an

1

2

3

4

5

8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

1

9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

1

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

1

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

1

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sporen roest , edelm an

1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, wit , edelm an

1
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1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, sporen oer, edelm an, 
geroerd

1

1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
slakken, edelm an

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, wit , edelm an

1

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen grind, 
edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, wit , edelm an

1

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1

2 3 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-50

31x30cm , edelm an, puingranulaat , 
geen asbest

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwart , m at ig 
kolengruis, sporen puin, edelm an

-120

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

1

A1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

36x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker grijs, 
bruin, sporen baksteen, uiterst  
wortels, edelm an, geen asbest  geen 
gf

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, sterk 
wortels, sporen baksteen, edelm an

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sterk roest , edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St okm ansveldw eg 1 a-1 b - Rijssen
projectcode 1 9 0 2 7 4 1 0

datum 1 4 -0 5 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

A2 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

34x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 2.0%, 
donker grijs, bruin, sporen baksteen, 
uiterst  wortels, edelm an, geen 
asbest  geen gf

-10

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, sterk 
wortels, sporen baksteen, edelm an

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sterk roest , edelm an

A3 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

32x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker grijs, 
bruin, sporen baksteen, uiterst  
wortels, edelm an, geen asbest  geen 
gf

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, sterk 
wortels, sporen baksteen, edelm an, 
gestaakt  op wortelen



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-May-2019

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

19027410
2019070745/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat 1/2

19027410

Analysecertificaat

17-May-2019/14:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019070745/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.7% (m/m) 86.4 87.6 87.9 86.5Droge stof

S 3.7% (m/m) ds 3.8 3.9 <0.7 <0.7Organische stof

96.0% (m/m) ds 96.0 95.9 99.3 99.4Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 3.3 3.5 2.6 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 30 29 <20 22Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.20 0.22 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 15 12 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.16mg/kg ds 0.15 0.14 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.2 4.4 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 53mg/kg ds 39 42 <10 <10Lood (Pb)

S 25mg/kg ds 33 23 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.7mg/kg ds 6.9 7.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

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

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

1

2

3

4

5

BG I

BG II

BG III

OG I

OG II 10722107

10722106

10722105

10722104

10722103

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

M: MCERTS erkend



Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat 2/2

19027410

Analysecertificaat

17-May-2019/14:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019070745/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <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 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 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 0.089mg/kg ds 0.053 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.21mg/kg ds 0.14 0.13 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.11 0.089 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.19mg/kg ds 0.11 0.091 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds 0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.22mg/kg ds 0.077 0.068 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

1.4mg/kg ds 0.68 0.58 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

BG I

BG II

BG III

OG I

OG II 10722107

10722106

10722105

10722104

10722103

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019070745/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10722103 1  30  80 0537434848 BG I

 10722103 7  0  50 0537434742 BG I

 10722103 9  0  50 0537434798 BG I

 10722103 11  0  50 0537434739 BG I

 10722103 16  0  50 0537434817 BG I

 10722103 10  0  50 0537434740 BG I

 10722103 15  0  50 0537434746 BG I

 10722104 2  0  50 0537434876 BG II

 10722104 19  0  50 0537434777 BG II

 10722104 20  0  40 0537434825 BG II

 10722104 18  0  50 0537434820 BG II

 10722104 21  0  50 0537434871 BG II

 10722104 3  0  50 0537434819 BG II

 10722104 4  0  50 0537434771 BG II

 10722105 14  0  50 0537434783 BG III

 10722105 12  0  50 0537434821 BG III

 10722105 6  0  50 0537434744 BG III

 10722105 22  0  40 0537434815 BG III

 10722105 17  0  40 0537434743 BG III

 10722105 8  0  40 0537434749 BG III

 10722105 13  0  50 0537434816 BG III

 10722106 1  110  160 0537434872 OG I

 10722106 1  160  200 0537434870 OG I

 10722106 7  50  80 0537434736 OG I

 10722106 7  80  110 0537434747 OG I

 10722106 7  110  150 0537434741 OG I

 10722106 5  50  100 0537434754 OG I

 10722106 5  120  170 0537434751 OG I

 10722106 0537434869 OG I

 10722107 2  50  100 0537434853 OG II

 10722107 2  100  150 0537434861 OG II

 10722107 3  70  120 0537434822 OG II

 10722107 3  130  180 0537434762 OG II

 10722107 4  50  80 0537434818 OG II

 10722107 4  80  130 0537434814 OG II

 10722107 6  50  100 0537434745 OG II

 10722107 6  110  160 0537434750 OG II

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019070745/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019070745/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019070745/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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 gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019070745

14-05-2019

17-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 88,7 88,7

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds 28 93,33 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2194 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 20,63 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,16 0,2222 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,368 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 53 79,04 * 10 50 290 530

mg/kg ds 25 53,48 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds 15 40,54

mg/kg ds 9,7 26,22

mg/kg ds <6,0 11,35

mg/kg ds <35 66,22 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1,4 1,369 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10722103

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019070745

14-05-2019

17-05-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 86,4 86,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds 30 100 20 190 555 920

mg/kg ds 0,2 0,3122 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

mg/kg ds 15 28,04 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,15 0,2081 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,2 11,05 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 39 58,06 * 10 50 290 530

mg/kg ds 33 70,43 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <11 20,26

mg/kg ds 6,9 18,16

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds <35 64,47 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,68 0,68 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10722104

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019070745

14-05-2019

17-05-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,9

3,5

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6

% (m/m) ds 3,9 3,9

% (m/m) ds 95,9

% (m/m) ds 3,5 3,5

mg/kg ds 29 94,63 20 190 555 920

mg/kg ds 0,22 0,341 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,342 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 22,22 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,14 0,1935 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,4 11,41 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 42 62,2 * 10 50 290 530

mg/kg ds 23 48,53 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,385

mg/kg ds <5,0 8,974

mg/kg ds <5,0 8,974

mg/kg ds <11 19,74

mg/kg ds 7,1 18,21

mg/kg ds <6,0 10,77

mg/kg ds <35 62,82 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0125 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 0,091 0,091

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,58 0,588 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10722105

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019070745

14-05-2019

17-05-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 87,9 87,9

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

% (m/m) ds 2,6 2,6

mg/kg ds <20 50,47 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2388 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,095 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,778 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,9 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,24 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10722106

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019070745

14-05-2019

17-05-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

3,7

Uitgevoerd

% (m/m) 86,5 86,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds 3,7 3,7

mg/kg ds 22 70,31 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2349 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,225 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,84 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0489 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,153 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,68 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 30,58 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10722107

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 20-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-May-2019

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

19027410
2019071682/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

1 2 3

Riemer Veltmaat 1/2

19027410

Analysecertificaat

20-May-2019/20:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019071682/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.0% (m/m) 79.6 90.1Droge stof

S 2.8% (m/m) ds 6.3 8.1Organische stof

97.0% (m/m) ds 93.5 91.7Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 2.6 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 100 120Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.40 0.30Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 10 9.7Kobalt (Co)

S 9.4mg/kg ds 45 46Koper (Cu)

S 0.062mg/kg ds 0.075 0.051Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 3.2 2.6Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 24 29Nikkel (Ni)

S 35mg/kg ds 86 79Lood (Pb)

S 20mg/kg ds 76 97Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 3.3Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.7Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 18Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 54Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds 5.0 16Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 100Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

Boring 5 (0.1-0.5)

Boring 23 (0.6-1.1)

Boring 1 (0.1-0.3) 10724955

10724954

10724953

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019071682/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.13Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.57 0.63Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.15 0.20Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.66 1.5Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.35 0.97Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.37 1.2Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.53Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.18 1.00Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.099 0.94Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.82Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 2.6 7.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Boring 5 (0.1-0.5)

Boring 23 (0.6-1.1)

Boring 1 (0.1-0.3) 10724955

10724954

10724953

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2019

13-May-2019

13-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019071682/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10724953 5  10  50 0537434753 Boring 5 (0.1-0.5)

 10724954 23  60  110 0537434748 Boring 23 (0.6-1.1)

 10724955 1  10  30 0537434841 Boring 1 (0.1-0.3)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019071682/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019071682/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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 gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10724955
Certificate no.: 2019071682
Sample description.: Boring 1 (0.1-0.3)
 V
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19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019071682

15-05-2019

20-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

3

Uitgevoerd

% (m/m) 87 87

% (m/m) ds 2,8 2,8

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds 28 96,44 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2291 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,4 18,31 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,062 0,0871 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,538 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 35 53,32 * 10 50 290 530

mg/kg ds 20 44,3 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <11 27,5

mg/kg ds 5,1 18,21

mg/kg ds <6,0 15

mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10724953

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 5 (0.1-0.5)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019071682

15-05-2019

20-05-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,3

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 6,3 6,3

% (m/m) ds 93,5

% (m/m) ds 2,6 2,6

mg/kg ds 100 360,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,4 0,5704 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 10 32,99 * 3 15 103 190

mg/kg ds 45 79,65 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,075 0,1032 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 3,2 3,2 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 24 66,67 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 86 124,1 * 10 50 290 530

mg/kg ds 76 158,2 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,333

mg/kg ds <5,0 5,556

mg/kg ds <5,0 5,556

mg/kg ds <11 12,22

mg/kg ds 5 7,937

mg/kg ds <6,0 6,667

mg/kg ds <35 38,89 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,0049 0,0077 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,099 0,099

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 2,6 2,644 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10724954

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 23 (0.6-1.1)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

13-05-2019

Riemer Veltmaat

2019071682

15-05-2019

20-05-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

8,1

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,1 90,1

% (m/m) ds 8,1 8,1

% (m/m) ds 91,7

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 120 465 20 190 555 920

mg/kg ds 0,3 0,4032 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,7 34,1 * 3 15 103 190

mg/kg ds 46 78,63 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,051 0,0698 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 2,6 2,6 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 29 84,58 ** 4 35 67,5 100

mg/kg ds 79 111,7 * 10 50 290 530

mg/kg ds 97 199,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds 3,3 4,074

mg/kg ds 6,7 8,272

mg/kg ds 18 22,22

mg/kg ds 54 66,67

mg/kg ds 16 19,75

mg/kg ds <6,0 5,185

mg/kg ds 100 123,5 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds 0,0049 0,006 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,63 0,63

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,97 0,97

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,94 0,94

mg/kg ds 0,82 0,82

mg/kg ds 7,9 7,92 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10724955

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

Boring 1 (0.1-0.3)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-May-2019

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

19027410
2019074273/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

19027410

Analysecertificaat

23-May-2019/15:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019074273/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/L 220Barium (Ba)

S 0.34µg/L 0.26Cadmium (Cd)

S 6.6µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 4.7µg/L 7.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 2.1µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 41µg/L 9.1Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 42µg/L 120Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 10733765

10733764

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-May-2019

20-May-2019

M: MCERTS erkend



Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

19027410

Analysecertificaat

23-May-2019/15:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019074273/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 10733765

10733764

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-May-2019

20-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019074273/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10733764 1  270  370 0691921651 Peilbuis 1

 10733764 1  270  370 0800840038 Peilbuis 1

 10733765 1  230  330 0691921657 Peilbuis 2

 10733765 1  230  330 0800839950 Peilbuis 2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019074273/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019074273/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. 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-MSW0421Kobalt (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 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

20-05-2019

Riemer Veltmaat

2019074273

20-05-2019

23-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 170 170 * 20 50 338 625

µg/L 0,34 0,34 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 6,6 6,6 - 2 20 60 100

µg/L 4,7 4,7 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2,1 2,1 - 2 5 153 300

µg/L 41 41 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 42 42 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10733764

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19027410

Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

20-05-2019

Riemer Veltmaat

2019074273

20-05-2019

23-05-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 220 220 * 20 50 338 625

µg/L 0,26 0,26 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 7 7 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 9,1 9,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 120 120 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 10733765

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190501510 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 14-05-2019
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 14-05-2019
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 21-05-2019
Projectcode 19027410 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Stokmansveldweg 1a-1b - Rijssen

Naam A - MM FF Datum monstername 13-05-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 21-05-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14265748
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,1 %
Massa monster (veldnat) 11,3 kg
Massa monster (droog) 10,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 151 103 203 360 1053 8224 10094
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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Inleiding 
 
In opdracht van Ter Steege Vastgoed te Rijssen heeft CTAB Wierden een 
Asfalt onderzoek uitgevoerd in de Stokmansveldweg te Rijssen. 
Het gaat zowel om de rijbaan als de parkeerstrook van puin. 
 
Doel van het onderzoek is de kwaliteit van het asfalt en puin te controleren 
welke vrijkomt bij onderhoud c.q. reconstructie van voornoemd wegvak. 
Bij deze werkzaamheden komt asfalt vrij welke onderzocht moet worden of dit 
product vrij van teer is en eventueel geschikt voor warm en of koud 
hergebruik. 
 
Opdrachtgever heeft de volgende gegevens van het wegvak verstrekt. 
 

Wegvak 
omschrijving 

Oppervlak 
in m2 

Aanleg 
datum 

Datum 
onderhoud 

Asfalt 
voor 95 

Asfalt  
na 94 

Rijbaan 1200 onbekend onbekend Gehele 
constructie 

Deklaag 

Parkeerstrook 400 onbekend onbekend n.v.t. n.v.t 

 
Opdrachtgever heeft aangegeven dat de huidige asfaltverharding geheel 
wordt verwijderd. 
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De schouw 
 
 
Stokmansveldweg 
 
Het wegvak vertoont lichte tot matige rafeling, lichte tot matige scheurvorming 
en lichte randschade verder zijn geen schadebeelden waar genomen visueel 
gezien is deze deklaag niet ouder dan 20 jaar, bewijsmiddelen ontbreken. 
Er zijn geen aanliggende vakken in asfalt en er zijn geen reparatie plekken.  
 
 
Wegvak indeling 
 
Naar aanleiding van de wegvak omschrijving, de aanleg data en 
onderhoudsmaatregel en de inspectie is een groot gedeelte van het asfalt 
van voor 1994, bewijsmiddelen ontbreken daarom is voor dit onderzoek 
uitgegaan van teerverdacht asfalt. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens CROW-publicatie 210 uitgave 2015 
“Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” erratum maart 2016 en erratum 
april 2017. 

 
Uit de inspectie en het administratief onderzoek is het volgende wegvak 
samengesteld.  
 
Wegvak 
omschrijving 

Opper-
vlakte in 
m2 

Minimaal 
vereist 
aantal 
kernen 

Aantal 
boor-
kernen 
uitge 
voerd 

Vrijko-
mend 
asfalt in 
tonnen 

Vereiste 
analyse 
minimaal 

Uitge-
voerde 
analyse 

Rijbaan 1200 4 5 324 2 3 

Parkeerstrook 400 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Totaal aantal vrijkomende tonnen  324 bij de maatregel volledig verwijderen. 
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Asfaltonderzoek  
 
Schematische weergave asfalt soort  
 

 
 
De kernen van de Stokmansveldweg vertonen geen verkleuringen en ook de 
DLC-analyses MM1, MM2 en MM3 geven een negatieve fluorescentie weer. 
 
Het asfalt van de Stokmansveldweg is vrij van teer en geschikt voor warm en 
of koud hergebruik. 
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DLC  Analyse   

 

Referentie Boorkern 

nr. 

Asfalt laag Fluorescentie* Opmerking 

MM1 1 1+2+3 negatief  

MM2 3 1+2+3 negatief  

MM3 5 1+2+3 negatief  

*) Conclusie DLC :                       negatief  :  geen  fluorescentie  - Teervrij 
                                                      positief       : fluorescentie- Teerverdacht/teerhoudend 
 
 
De asfalt analyses zijn uitgevoerd door Roelofs Advies en ontwerp  BV. 
Het laboratorium van Roelofs heeft een accreditatie voor ISO 17025, de accreditatie is 
uitgevoerd door  RvA. Onder nr L589 
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Bodemonderzoek. 
 
De fundatie onder het asfalt bestaat grotendeels uit menggranulaat vermengd 
met zand en plaatselijk grind de dikte van deze laag is gemiddeld 21 cm. 
Van dit funderingsmateriaal zijn 2 mengmonsters samengesteld waarvan 1 
monster chemisch is onderzocht middels een uitloogproef en 1 monster is 
onderzocht op asbest. 
Visueel is tijdens de uitvoering geen asbest waargenomen. 
Onder de fundering is zand aangetroffen welke is onderzocht op Zand voor 
Zandbed, het zand voldoet aan de eis Zand voor Zandbed volgens RAW 
2015 22.06 Art. 01, 02 en 03 
 
 
De parkeerstrook bestaat geheel uit menggranulaat met een dikte van 27 cm. 
Van dit funderingsmateriaal van de parkeerstrook zijn 2 mengmonsters 
samengesteld waarvan 1 monster chemisch is onderzocht middels een 
uitloogproef en 1 monster is onderzocht op asbest. 
 

Menggranulaat parkeerstrook 
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Resultaten. 
 

Mengmonster MM1 / MM4 Parkeerstrook 
 

Asbest analyse MM4 

 

Monster nr   Asbest gehalte Maximale eis opmerking 

MM4 11   mg/kg ds 100 mg/kg ds Geen overschrijding 

 

Uitloogproef MM1 

 

Parameter Gehalte in mg/kg Maximale eis in 

mg/kg 

opmerking 

arseen <0,05 0,9 Geen overschrijding 

cadmium <0,001 0,04 Geen overschrijding 

chroom   0,043 0,63 Geen overschrijding 

koper 0,29 0,9 Geen overschrijding 

kwik 0,00059 0,02 Geen overschrijding 

lood <0,05 2,3 Geen overschrijding 

nikkel 0,081 0,44 Geen overschrijding 

sulfaat 240 1730 Geen overschrijding 

Zink 0,025 4,5 Geen overschrijding 

PAK 1,3 50 Geen overschrijding 

Minerale olie  77 500 Geen overschrijding 

 

Geen overschrijdingen: materiaal kan eventueel afgevoerd worden naar 

een erkende verwerker en of verwerkt worden binnen de werkgrenzen 

conform Besluit Bodemkwaliteit, Het materiaal mag niet op een ander 

werk worden hergebruikt daarvoor is een AP04 onderzoek nodig. 

Het betreft hier metselwerk puin 
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Mengmonster MM2 / MM3 Rijbaanfundatie 
 

Asbest analyse MM3 

 

Monster nr   Asbest gehalte Maximale eis opmerking 

MM4 < 1  mg/kg ds 100 mg/kg ds Geen overschrijding 

 

Uitloogproef MM2 

 

Parameter Gehalte in mg/kg Maximale eis in 

mg/kg 

opmerking 

arseen 0,066 0,9 Geen overschrijding 

cadmium 0,0027 0,04 Geen overschrijding 

chroom   0,043 0,63 Geen overschrijding 

koper 0,054 0,9 Geen overschrijding 

kwik <0,00030 0,02 Geen overschrijding 

lood <0,05 2,3 Geen overschrijding 

nikkel <0,050 0,44 Geen overschrijding 

sulfaat 200 1730 Geen overschrijding 

Zink <0,020 4,5 Geen overschrijding 

PAK 3,0 50 Geen overschrijding 

Minerale olie  25 500 Geen overschrijding 

 

Geen overschrijdingen: materiaal kan eventueel afgevoerd worden naar 

een erkende verwerker en of verwerkt worden binnen de werkgrenzen 

conform Besluit Bodemkwaliteit, Het materiaal mag niet op een ander 

werk worden hergebruikt daarvoor is een AP04 onderzoek nodig. 

Het betreft hier metselwerk puin 
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Conclusie. 
 
De asfalt kernen van de Stokmansveldweg te Rijssen vertonen geen 
verkleuringen en ook de DLC-analyses geven een negatieve fluorescentie 
weer. 
Geen van de waarden overschrijden de maximale eis van 75 mg/kg ds. Pak. 
 
Het asfalt van de Stokmansveldweg te Rijssen is vrij van teer en geschikt 
voor warm en of koud hergebruik. 
 
Het asfalt dat vrijkomt bestaat gemiddeld uit 50 mm steenslagmengsel met 
daaronder een grindmengsel. 
 
De fundering onder het asfalt bestaat uit puin(menggranulaat) 21 cm en de 
parkeerstrook bestaat uit puin(menggranulaat) 27 cm. 
Het puin voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden 
bouwstoffen behorende bij paragraaf 3.3 van de regeling bouwstoffen. 
Het zand onder de fundering van de rijbaan is geschikt voor zand voor 
zandbed. 
 
Mocht u nog vragen hebben over dit rapport en of toelichting wensen dan 
hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.J. Beverdam 
CTAB WIERDEN 
21 maart 2019 
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Inleiding

· Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte *

· Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) *

· Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef) *

Uitleg genoemde proefuitvoeringen 

Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef) (conform RAW proef 77.3)

Bij de DLC-analyse wordt het asfalt opgelost en als vloeistof op een chromatografie plaat gebracht. Voor een vergelijk 

wordt hetzelfde monster met toevoeging van een hoeveelheid referentiemonster beproefd. Indien het monster geen 

fluorescentie vertoont is PAK niet aangetoond en mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≤ 50 mg/kg ds is. Is er 

wel fluorescentie waarneembaar dan mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≥ 50 mg/kg ds is. Het betreffende 

monster moet dan als teerhoudend worden aangemerkt of er moet nader onderzoek worden uitgevoerd.

In opdracht van CTAB Wierden is de milieuhygiënische kwaliteit van de asfaltverharding onderzocht.

Voor dit onderzoek zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de met een asterisk (*) gemarkeerde onderzoeken 

onder accreditatie door het Roelofs Advies en Ontwerp BV laboratorium (registratie L589) zijn uitgevoerd.

Wanneer in deze rapportage gesproken wordt over PAK is dit niet beperkt tot de zogeheten 10 PAK’s van VROM, kortweg 

PAK(10). De genoemde onderzoeken detecteren namelijk ook overige PAK's naast PAK(10). Daarnaast doet het laboratorium 

geen uitspraak ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte asfalt in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn 

gekomen. Er wordt slechts een uitspraak gedaan over het onderzochte proefstuk.

Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte (conform RAW proef 77.1)

De dikte van de laag wordt bepaald, met een nauwkeurigheid van 1 mm, gemeten in het hart van het proefstuk (voor 

een asfaltcilinder) over een lijn haaks op het zaagvlak t.o.v. de bovenzijde van het proefstuk. In dezelfde meting wordt 

de afstand tussen de bovenzijde van het proefstuk en de scheidingsvlakken van de verschillende lagen volgens 

dezelfde meetprocedure vastgelegd. De dikte van de afzonderlijke lagen wordt bepaald uit de op deze wijze verkregen 

cumulatieve meetresultaten. Vervolgens worden de constructieopbouw, asfalttypen en asfaltsoorten, bepaald.

Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) (conform RAW proef 77.2) 

Bij deze proef wordt een proefstuk ingespoten met PAK-detector. Als onder UV-licht een fluorescerende (oplichtende) 

verkleuring waarneembaar is, dan is PAK aangetoond en mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≥ 250 mg/kg 

ds is. Bij geen oplichting mag ervan uitgegaan worden dat het PAK gehalte < 250 mg/kg ds is. De boven en onderzijde 

van de la(a)g(en) waar PAK is aangetoond wordt gemeten vanaf de bovenzijde van het proefstuk.

Opdrachtnummer:19.027-1

14-3-2019
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1 Beproevingsrapport laagdikte, constructieopbouw en PAK-detector

1.1 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 1

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) : Externe partij

Status rapportage : Opdrachtnummer :

Legenda: = gescheurd. = verbrijzeld.

= fluorescentie. = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie

de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Asfalttype: Asfaltsoort laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum

0/6 32 32 20 20 17 17 18 18 17 17

0/16 37 69 26 46 22 39 28 46 32 49

0/31,5 31 100 57 103 58 97 69 115 77 126

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage I Herkomst boorkernen: Onbekend en hierover kan dan ook geen uitspraak gedaan worden

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'

SMA

STAB

GAB

Codering proefstuk Opmerkingen

1 2 3 4 5

Onderzijde gebied A

Bovenzijde gebied A

41060193

12 maart 2019

A. ten Dam

Definitief

6060

60

19.027-1

A. ten Dam

7 maart 2019

Asfaltclassificatie

100 103

STAB

SMA

GAB

97Totaal asfalt

Fluorescentie:

126115
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2 Beproevingsrapport DLC-analyse

2.1 Norm en onderzoeksmethode

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) :

Status rapportage : Opdrachtnummer :

In opdracht van CTAB Wierden is onderzoek verricht naar de mogelijke aanwezigheid van PAK

door middel van de DLC-analyse. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn de proefstukken

onderzocht met PAK-detector i.c.m. UV-licht, op basis hiervan zijn de eventuele PAK houdende lagen 

verwijderd en de resterende delen nader onderzocht.

Er wordt bij de DLC-analyse slechts een uitspraak gedaan over de aanwezigheid van PAK in de hieronder

benoemde mengmonsters. Voor een nadere toelichting van het onderzoek zie de inleiding van dit rapport.

Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl

Resultaten van het onderzoek

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder, asfaltbrok of asfaltgranulaat

Externe partij

Aanwezigheid PAKLaagdikte (mm)

0-126

41060193

14 maart 2019

A. ten Dam

Definitief

1

SMA-STAB-GAB

A. ten Dam

7 maart 2019

19.027-1

Geen fluorescentie

Opmerkingen

-

-Geen fluorescentie

Geen fluorescentie -

MM3

Mengmonster Proefstuk nr. Asfalttype

MM1

MM2

0-100SMA-STAB-GAB

3 SMA-STAB-GAB 0-97

5

Opdrachtnummer:19.027-1

14-3-2019
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3 Totaaloverzicht aangetoonde fluorescentie (PAK detector en DLC analyse).

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) :

Status rapportage : Opdrachtnummer :

3.1 Overzicht fluorescentie aangetoond middels PAK-detector

Zoals in hoofdstuk 1 is benoemd, is geen fluorescentie aangetoond.

3.2 Overzicht fluorescentie aangetoond middels DLC-analyse

Zoals in hoofdstuk 2 is benoemd, is geen fluorescentie aangetoond.

Definitief 19.027-1

41060193 A. ten Dam

12 maart 2019 7 maart 2019

A. ten Dam Externe partij

Opdrachtnummer:19.027-1

14-3-2019
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I Foto's

Algemene informatie:

Projectnummer : Monstername uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Opdrachtnummer :

Status rapportage : Definitief

19.027-1

41060193 Externe partij

12 maart 2019 7 maart 2019

A. ten Dam

Opdrachtnummer:19.027-1

14-3-2019
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.03.2019Datum
35007428Relatienr
836517Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   836517   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007428 CIVIELTECHNISCH BUREAU BEVERDAM
Uw referentie 20190703DEV Rijssen Stokmansveldweg
Opdrachtacceptatie 08.03.19
Monsternemer Opdrachtgever

CIVIELTECHNISCH BUREAU BEVERDAM 
Dhr. H.J. Beverdam
Vriezenveenseweg 47
7641 PE  WIERDEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Asbestbepaling in grond/puin
Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse
Som gewogen asbest mg/kg Ds

126337 126338

-- --

-- --

Eenheid

Begin van de analyses: 08.03.2019
Einde van de analyses:  22.03.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5898: 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MM3 MM4

Opdracht   836517   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

126337
126338

08.03.2019
08.03.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM3
MM4

Monsternr.

++ ++

<1 11
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

126337 85,5 2718 2322

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 30 698,5 100 0 0

8 - 20 mm 26 605 100 0 0
4 - 8 mm 15 356,7 100 0 0
2 - 4 mm 4 92,2 81 0 0
1 - 2 mm 1,5 34,2 104 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,8 42,9 72 0 0

< 0.5 mm 17 390,1426 2,6 nvt nvt nvt nvt

Totalen 96 2219,643 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Onderzoc
ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmk

gehalte  (%)

nvt
nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

MM3

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 
gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

126338 84,2 4619 3887

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 17 665,9 100 0 0

8 - 20 mm 31 1204,8 100 0 0
4 - 8 mm 15 582,2 100 0 0
2 - 4 mm 4,6 178,3 76 2,5 0,7 2 0 3,2 1,9 6,4
1 - 2 mm 2,6 99,5 68 0,4 <0.1 2 6 0,5 0,3 0,9

0.5 mm - 1 mm 3,5 137,4 39 0,1 <0.1 0 3 0,2 <0.1 0,5

< 0.5 mm 23 895,0497 1,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 97 3763,15 3 0,8 4 9 3,8 2,2 7,9

3,8 2,2 7,9

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
3,4 2 7

0,4 0,2 0,9
3 1,8 5,9

0,8 0,4 2

3,8 2,2 7,9

11 6 26

chrysotiel
1

interval (mg/kg ds)

ja

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Onderzoc
ht (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmk

gehalte  (%)

nee
losse vezels

asbestcement

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

MM4

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 
volgende asbestsoort gevonden:

losse vezels

Serpentijn asbest

nee

Droog 
gewicht 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.03.2019Datum
35007428Relatienr
836518Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   836518   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007428 CIVIELTECHNISCH BUREAU BEVERDAM
Uw referentie 20190703DEV Rijssen Stokmansveldweg
Opdrachtacceptatie 08.03.19
Monsternemer Opdrachtgever

CIVIELTECHNISCH BUREAU BEVERDAM 
Dhr. H.J. Beverdam
Vriezenveenseweg 47
7641 PE  WIERDEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

PAK

Minerale olie

Massa monster < 2 kg
Kaakbreker malen
Droge stof

Schudproef EUR4 L/S=10

Arseen cumulatief
Barium cumulatief
Cadmium cumulatief
Chroom cumulatief
Koper cumulatief
Kwik cumulatief
Lood cumulatief
Nikkel cumulatief
Sulfaat cumulatief
Zink cumulatief

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

kg

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

126339 126340 126341 126342

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
MM1 L/S 10 MM1 MM2 L/S 10 MM2

Opdracht   836518   Bodem / Eluaat

126339
126340
126341
126342

08.03.2019
13.03.2019
08.03.2019
13.03.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM1
L/S 10 MM1
MM2
L/S 10 MM2

Monsternr.

1,92
++ ++

87,1 89,1

++ ++

0,0 - 0,050 0,066
0,14 0,0 - 0,10

0,0 - 0,0010 0,0027
0,043 0,043

0,29 0,054
0,00059 0,0 - 0,00030

0,0 - 0,050 0,0 - 0,050
0,081 0,0 - 0,050

240 200
0,025 0,0 - 0,020

<0,050 0,16
0,15 0,28
0,15 0,23
0,10 0,13

0,078 0,12
0,15 0,26
0,24 0,80
0,29 0,70
0,13 0,20

<0,050 0,082
1,3   3,0

77 25
<4 * <4 *
<4 * <4 *

6 * 5 *

x)
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Minerale olie

Uitloging eluaatanalyse

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Metalen (eluaatanalyse)

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

L/S-cumulatief
Geleidbaarheid (25°C)
pH
Temperatuur

Chloride [Cl]
Sulfaat

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

126339 126340 126341 126342

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Er zijn verschillen geconstateerd met de richtlijnen. Er is minder dan 2 kg monster aangeleverd.

Begin van de analyses: 08.03.2019
Einde van de analyses:  15.03.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM1 L/S 10 MM1 MM2 L/S 10 MM2

Opdracht   836518   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

11 * 4 *
19 * 5 *
21 * 4 *
12 * 3 *
5 * <2 *

10,0 10,0
310 230

11,0 10,8
19,5 19,5

4,0
24 20

<5,0 6,6
14 <10

<0,1 0,3
4,3 4,3
29 5,4

0,06 <0,03
<5,0 <5,0

8,1 <5,0
2,5 <2,0

D
O

C
-1

3
-1

2
3

2
4

0
4

4
-N

L
-P

3

AL-West B.V.
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Toegepaste methoden

conform NEN-EN 12457-4: 
conform NEN-EN 16192: 
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): 

conform NEN-ISO 15923-1: 
eigen methode: 

eigen methode: 

<Geen informatie>: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
tesamen met uitloognorm: 

Schudproef EUR4 L/S=10
Kwik (Hg)

Lood (Pb) Arseen (As) Barium (Ba) Koper (Cu) Chroom (Cr) Cadmium (Cd) Zink (Zn)
Nikkel (Ni)

Chloride [Cl] Sulfaat
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Kaakbreker malen Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Som PAK (VROM)
Massa monster < 2 kg

Droge stof
L/S-cumulatief Geleidbaarheid (25°C) pH Temperatuur Arseen cumulatief Barium cumulatief
Cadmium cumulatief Chroom cumulatief Zink cumulatief Kwik cumulatief Lood cumulatief Nikkel cumulatief
Sulfaat cumulatief Koper cumulatief

Opdracht   836518   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 836518, Analysis No. 126339, created at 15.03.2019 06:51:48

Monsteromschrijving: MM1

[@ANALYNR_START=126339]
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CHROMATOGRAM for Order No. 836518, Analysis No. 126341, created at 15.03.2019 06:51:48

Monsteromschrijving: MM2

[@ANALYNR_START=126341]
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Samenvatting 

  

Aan de Wierdensestraat in Rijssen is de sportaccommodatie van Rijssen-Vooruit gelegen. Op 

het perceel is in de huidige situatie een gedateerde sportaccommodatie met bijbehorende 

attributen aanwezig. De sportclub Rijssen-Vooruit is voornemens te verhuizen naar een 

andere locatie.  Om te voorkomen dat na de verhuizing prominent in het straatbeeld 

aanwezige leegstand achterblijft, en om verval als gevolg van deze leegstand te voorkomen, 

is gezocht naar een passende herontwikkeling voor deze locatie. Initiatiefnemer is 

voornemens het perceel te herontwikkelen. 

 

Het concrete voornemen betreft de sloop van alle bebouwing binnen het plangebied en de 

nieuwbouw van circa twintig huizen, in een mix van luxe vrijstaande en ruime twee-onder-

een kapwoningen. De kaveloppervlaktes lopen uiteen van 325 tot 400 vierkante meter voor 

de halfvrijstaande woningen en van 600 tot ruim 1000 vierkante voor vrijstaande woningen. 

Gebleken is dat deze herontwikkeling vanuit stedenbouwkundig en functioneel oogpunt 

aanvaardbaar is en bijdraagt aan een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse. Het voornemen is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Een 

herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk.  

 

Volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen zijn gemeenten verplicht om 

bij het opstellen van bestemmingsplannen of een projectafwijkingsbesluit 

(waboprojectbesluit) rekening te houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR). Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg 

van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar object bij een 

buisleiding wordt toegelaten, wordt een waarde in acht genomen van 10-6 per jaar met 

betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten. 

 

In dit geval wordt een perceel herontwikkeld ten behoeve van de nieuwbouw van twintig 

huizen. Op basis van het besluit externe veiligheid inrichtingen worden deze woningen als 

kwetsbare objecten aangemerkt. Met behulp van het programma CAROLA is bepaald of 

voldaan wordt aan de risiconormen voor de Externe Veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis 

van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. 

Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-

contouren) en de FN-curve voor het groepsrisico (GR). Het rekenpakket beschikt over een 

functionaliteit waarmee wordt bepaald bij welke leidingkilometer de grootste overschrijding 

van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt bereikt.  

 

Bij de berekening is uitgegaan van een maximale toename van 60 personen (3 per woning) 

binnen het plangebied. Voor de bestaande, omliggende functies is een inventarisatie 

gemaakt van de verschillende functies in de nabijheid van het plangebied. Voor de 

verschillende functies/typegebieden is een bevolkingsdichtheid (personen/ha) ingevoerd op 

grond van de 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico'. Het gaat hierbij om een 

onderscheid in het ten oosten gelegen ‘buitengebied’ (1 persoon/ha), de omliggende ‘drukke 

woonwijk’ (70 personen/ha) (worst-case) en het Bedrijventerrein Rijssen waarbij is 

uitgegaan van een industrieterrein met een hoge personeelsdichtheid (80 personen/ha) 

(worst-case). 

 

Het groepsrisico is na invulling van het plan voor de betreffende gasleiding lager dan 0,1 

maal de oriëntatiewaarde. 
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1 Inleiding 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 

voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 

aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 

CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 

specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 

hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 

die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 

met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 

middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 

 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 

leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 

ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 

weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 

het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 

tenminste N doden. 

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 

die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 

 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 

mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 

(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 

richtwaarde. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F∙N2 

< 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke 

slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht 

wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 

hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 

verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    
 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 

Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 

 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

 datum van de berekening 

 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 
 diameter 

 druk 

 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

 leiding 

 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  

Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   
 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 

ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 
activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  

10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 
zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 06-06-2019.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\CAROLA\Langejans, tweede berekening\RV 

terrein Rijssen.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 06-06-2019. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Twente. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

5956_leiding-

N-557-30-

deel-1 

212.00 40.00 06-06-2019 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

5956_leiding-

N-557-51-

deel-1 

219.10 40.00 06-06-2019 



Pagina 6 van 17   
   

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

5956_leiding-

N-557-52-

deel-1 

108.00 40.00 06-06-2019 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

Woongebied 

´rustige woonwijk´ 

Wonen   25.0 Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

Woongebied 

´drukke woonwijk´ 

Wonen   70.0 Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

Bedrijventerrein 

Rijssen 

´personeelsdichtheid 

hoog´ 

Werken   80.0 Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

Buitengebied Wonen   1.0 Vervangen 

Bestaande 

Populatie 
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Ontwikkellocatie Wonen 60.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5956_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5956_leiding-N-557-51-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5956_leiding-N-557-52-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

  

 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5956_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 

slachtoffers en een frequentie van 1.12E-006. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.094 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1870.00 en stationing 

2870.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 

 

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 5956_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5956_leiding-N-557-51-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 15 

slachtoffers en een frequentie van 3.64E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 8.189E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 200.00 en stationing 

1200.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 5956_leiding-N-557-51-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5956_leiding-N-557-52-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 11 

slachtoffers en een frequentie van 1.88E-009. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.278E-005 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 

1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 
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Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 5956_leiding-N-557-52-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5956_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1870.00 en stationing 2870.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5956_leiding-N-557-51-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 200.00 en stationing 1200.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5956_leiding-N-557-52-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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6 Conclusies 

De CAROLA-berekening ten behoeve van het bestemmingsplan “Wonen, Rijssen, 

herontwikkeling RV-terrein” toont aan dat het Groepsrisico kleiner is dan 0.1 van de 

oriëntatiewaarde. (GR < 0.1). De toename van het groepsrisico is dusdanig beperkt dat er 

geen sprake is van significante gevolgen ten aanzien van het risico. Redelijkerwijs kan 

daarom worden gesteld dat de ontwikkeling in het kader van het externe veiligheid in 

overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Met andere woorden: de uitvoering van het plan is op basis het CAROLA-onderzoek in het 

kader van het Groepsrisico aanvaardbaar. 
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1 INLEIDING 

Het voornemen bestaat om de sportaccommodatie van Rijssen Vooruit, gelegen aan de 

Wierdensestraat te Rijssen te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe woningen liggen op minder dan 50 meter van de 

nabijgelegen tennisbanen van Tennisclub Rijssen (T.C.R.) aan de zuidzijde. Hiermee wordt de 

te hanteren richtafstand van 50 meter niet gehaald. Van de richtafstanden voor 

milieuzonering kan gemotiveerd worden afgeweken als uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 

daadwerkelijke geluidhinder kleiner is. In de volgende figuur is de situatie weergegeven. 

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied en tennisbanen 

 

Doel van het onderzoek is om de geluidsbelastingen ten gevolge van de tennisbanen ter 

plaatse van de nieuwe woningen te bepalen en te toetsen aan de geluidsnormen uit het 

‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ (verder te noemen: Het 

Activiteitenbesluit) en de richtwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening worden de stemgeluiden van spelers en toeschouwers ook 

beoordeeld. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de activiteiten en geluidsmetingen ter 

plekke, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is 

een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. 

 

De geluidsniveaus ten gevolge van het bedrijf zijn bepaald volgens de “Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai 1999”. Bij het onderzoek zijn de richtlijnen volgens de “Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening” gehanteerd. 

 

Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld volgens de circulaire 

“Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 

kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996. 
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2 UITGANGSPUNTEN EN 

BEDRIJFSGEGEVENS 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 

 situatietekening digitaal ontvangen van Ter Steege op 6 mei 2019 met naam 17.028-C1-

101 BREEN def 3.dwg; 

 resultaten van de inventariatie en geluidsmetingen bij T.C.R. op 7 mei 2019; 

 gevoerd overleg met de opdrachtgever; 

 geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten; 

 Alcedo-expertise. 

 

2.2 Omschrijving T.C.R. 

Tennisclub Rijssen (verder te noemen: T.C.R.) is gelegen aan de Stokmanveldsweg 2 te Rijssen. 

De nieuwe woningen komen op de huidige locatie van de voetbalclub Rijssen Vooruit, gelegen 

tussen de Wierdensestraat, Pelmolenweg en Stokmanveldsweg. In volgende figuur is de 

situering van T.C.R. en de nieuwe woningen weergegeven.  

 

 
Figuur 2 Ligging plangebied en tennisbanen 

T.C.R. 

Nieuwe woningen 

afvalcontainer 

terras 
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T.C.R. beschikt over een tennispark met 5 tennisbanen en een clubhuis. Het betreft 

smashcourt banen. Op het tennispark vinden trainingen, competitiewedstrijden en interne 

toernooien (enkel voor eigen leden) plaats. De reguliere openingstijden van het tennispark 

zijn van 09:00 tot 23:00 uur. In de dagperiode kunnen er onderhoudswerkzaamheden 

plaatsvinden. In de nachtperiode (tussen 23:00 en 07:00 uur) vinden er geen activiteiten 

plaats. Wel kunnen er na 23:00 uur nog leden vertrekken. Er is geen omroepinstallatie 

aanwezig. 

 

2.2.1 Akoestisch representatieve situatie 

In de dag- en avondperiode kunnen er trainingen en competitiewedstrijden plaatsvinden. In 

de situatie met competitiewedstrijden zijn de meeste banen in gebruik en gedurende langere 

tijd dan tijdens trainingen. De situatie van een competitiedag is daarom beschouwd als de 

representatieve situatie. 

 

Tennisgeluid 

Op een competitiedag zijn alle banen in de dagperiode (van 09:00 tot 19:00 uur) gemiddeld 

6 uur effectief bezet. In de avondperiode (van 19:00 tot 23:00 uur) zijn alle banen gemiddeld 

3 uur effectief bezet. 

 

Stemgeluid 

In het clubhuis is een kantine en een buitenterras aanwezig. Vooral op zomerdagen wordt 

gebruik gemaakt van het buitenterras. Op het buitenterras kunnen tussen 12:00 en 19:00 uur 

gemiddeld 30 personen aanwezig zijn. Van 19:00 tot 23:00 uur zijn gemiddeld 6 personen 

aanwezig (dus gedurende 4 uur 6, maar dit kunnen er ook 12 gedurende 2 uur zijn).  

Uitgangspunt is dat gemiddeld 1 op de 3 personen gelijktijdig spreken en lachen op het terras, 

d.w.z. 10 gelijktijdig sprekende en lachende personen in de dagperiode en 2 in de 

avondperiode. Er is een bedrijfsduur voor het stemgeluid gehanteerd van 7 uur in de 

dagperiode en 4 uur in de avondperiode. Tijdens competities kan het publiek op het terras 

juichen en klappen.  

 

Muziekgeluid 

In de kantine is een muziekinstallatie aanwezig, die dient voor achtergrondmuziek. Dit 

muziekgeluid is buiten het clubhuis niet hoorbaar en is in dit onderzoek verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Een paar keer per jaar kan het voorkomen dat er wel sprake is van hoorbaar muziekgeluid, zie 

verder paragraaf 2.2.2 ‘akoestisch incidentele situatie’. 

 

Onderhoud van de banen 

Binnen de inrichting vinden onderhoudswerkzaamheden aan de tennisbanen plaats. In de 

herfst wordt gebruik gemaakt van een bladblazer, deze wordt 1 tot 1,5 uur gebruikt. 

Daarnaast word ter gebruik gemaakt van een elektrische grasmaaier gedurende 15 minuten 

en/of een benzine borstelmachine voor de lijnen op de baan gedurende 45 minuten. Van deze 

machines produceert de bladblazer het meeste geluid. De grasmaaier en borstelmachine zijn 

relatief stil. In dit onderzoek is voor het onderhoud rekening gehouden met het gebruik van 

de bladblazer gedurende 1,5 uur in de dagperiode. 
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Installaties 

Het clubhuis beschikt over een afzuiging in de keuken die aangezet wordt tijdens het gebruik 

van de frituur. Dit vindt hooguit 1 uur in de dagperiode plaats. Vanwege de beperkte 

gebruiksduur van de afzuiging is de afzuiging niet akoestisch relevant ten opzichte van de 

overige geluidsbronnen.  

 

Voertuigen 

Er wordt geparkeerd aan de Stokmansveldweg. Zowel in de dag- als avondperiode komen er 

circa 20 personenauto’s. In de nachtperiode (na 23:00 uur) kunnen er nog 4 auto’s 

vertrekken. Er is gerekend met 40 bewegingen in de dag- en avondperiode en 4 bewegingen 

in de nachtperiode. De Stokmansveldweg is ter hoogte van T.C.R. voorzien van asfalt en de 

gemiddelde rijsnelheid bedraagt hier 20 km/uur. 

 

Voor de bevoorrading van het clubhuis komt er maximaal 1 vrachtwagen in de dagperiode. Er 

is gerekend met 2 voertuigbewegingen. De vrachtwagen wordt gelost met een steekwagen. Er 

is gerekend met 6 bewegingen (3 keer op en neer) van toegangshek naar clubhuis. 

 

De afvalcontainer wordt circa 1 keer per maand geleegd. Hiervoor komt een zware 

vrachtwagen tot het toegangshek. Er is gerekend met 2 voertuigbewegingen. De 

afvalcontainer staat ten noorden van het clubhuis, waar deze direct naar het toegangshek 

gerold wordt, waar de container geleegd wordt.  

 

2.2.2 Akoestisch incidentele situatie 

De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar 

voorkomt. 

Circa 3 tot 4 keer per jaar wordt een intern toernooi gehouden, die 1 of meerdere dagen 

duurt. Een toernooidag is vergelijkbaar met een competitiedag. Op de laatste dag kan het 

echter drukker zijn en kan er aansluitend sprake zijn van een feestavond waarbij de muziek in 

het clubhuis harder kan staan. Deze situatie is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 

2.3 Geluidsvoorschriften 

2.3.1 Activiteitenbesluit 

Het tennispark is een inrichting die valt onder het “Besluit van 19 oktober 2007, houdende 

algemene regels voor inrichtingen”, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. De 

geluidsvoorschriften zijn opgenomen in afdeling 2.8 “Geluidhinder”, artikel 2.17 tot en met 

2.22 van het Activiteitenbesluit.  

 

De belangrijkste geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 

maximale geluidsniveaus zijn samengevat in de volgende tabel. 
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Tabel 1 Geluidsvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale 

geluidsniveaus conform het Activiteitenbesluit. 
Beoordelingspunt Geluidsvoorschrift [dB(A)] 

 dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 45 40 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

 

Stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een sport- of recreatie-inrichting blijft 

buiten beschouwing. 

In de dagperiode zijn de grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) niet van 

toepassing op laad- en losactiviteiten.  

 

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het 

komen en gaan van bezoekers van horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. Ook zijn deze niet 

van toepassing op sportactiviteiten in de open lucht. 

 

2.3.2 Goede ruimtelijke ordening 

Het betreft hier een bestemmingsplanwijziging, waarbij afgewogen dient te worden of er 

sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom worden ook de activiteiten, die volgens 

het Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd, meegenomen in het bepalen van 

de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan. Concreet gaat het hierbij om stemgeluid en de 

maximale geluidsniveaus die op kunnen treden als gevolg van het legen van de afvalcontainer 

en sportactiviteiten.  

 

Conform de VNG uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering, handreiking voor maatwerk in de 

gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk’, editie 2009 dient bij een rustige woonwijk 

uitgegaan te worden van 45 dB(A)-etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau en 65 dB(A)-etmaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus. Het 

bevoegd gezag kan hier gemotiveerd van afwijken tot 50 dB(A)-etmaalwaarde voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A)-etmaalwaarde voor de maximale 

geluidsniveaus. 

 

2.3.3 Gemeentelijk geluidsbeleid 

Naast toetsing aan de Wet milieubeheer dient in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening tevens rekening te worden gehouden met het gemeentelijk geluidsbeleid. De 

gemeente Rijssen-Holten heeft haar geluidsbeleid opgenomen in Rapport 

M2006.0718.08.R001 ‘Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten, Nota 

geluidsbeleid’, d.d. 29 september 2008. Dit beleid kent voor nieuwe situaties een 

ambitiewaarde en een plafondwaarde. De woningbouwlocatie is in het beleid getypeerd als 

‘woonwijk’. Voor een woonwijk geldt een ambitiewaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde 

(‘rustig’) en een plafondwaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde (‘redelijk rustig’) voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Deze waarden komen overeen met de VNG-

richtwaarden voor een rustige woonwijk. 
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In de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rijssen-Holten 2018 is een 

ontheffingsregeling opgenomen in artikel 4.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten. Hiermee 

mag een inrichting maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden, waarbij de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, mits de houder van de 

inrichting en minste 2 weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis 

heeft gesteld. In dit onderzoek is aangenomen dat de activiteiten genoemd onder paragraaf 

‘2.2.2 akoestisch incidentele situatie’ onder deze regeling vallen. Deze activiteiten zijn in dit 

onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 

 

2.3.4 Inrichtingsgebonden verkeer 

Indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg, 

van en naar het bedrijf), wordt beoordeeld volgens de circulaire “Beoordeling geluidshinder 

wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer”. 

Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door 

wegverkeersbewegingen van en naar het bedrijf separaat van de geluidsniveaus vanwege het 

bedrijf zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de 

gemiddelde geluidsniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van 

de voorkeursgrenswaarde van LAeq=50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde 

van 65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan 

worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de 

maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. 

 

Het Activiteitenbesluit kent geen directe voorschriften voor het inrichtingsgebonden verkeer. 

De toelichting bij het Activiteitenbesluit geeft echter aan dat wat dat betreft kan worden 

gezocht bij de hiervoor genoemde circulaire. 
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3 AKOESTISCHE GEGEVENS 

3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden 

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en 

berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

specialistische methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”, te 

weten: 

 Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode. 

 

3.2 Geluidsmetingen 

Op 7 mei 2019 zijn geluidsmetingen uitgevoerd. In de volgende tabel is een overzicht gegeven 

van de gebruikte meetapparatuur. 

 

Tabel 2 Gebruikte meetapparatuur 

Meetapparatuur Fabrikaat Type 

Real time analyzer Rion NA-28 

Microfoon Rion UC-59 

Voorversterker Rion NH-23 

Akoestische calibrator Rion NC-74 

 

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidsmetingen en de berekeningen van de bronsterktes 

opgenomen. 

 

3.3 Geluidsbronnen 

3.3.1 Transportactiviteiten 

Transportactiviteiten betreffen de steekwagen voor de aanvoer en de afvalcontainer. In de 

volgende tabel zijn deze samengevat. De gemiddelde snelheid bedraagt 2 km/uur. De routes 

zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 2. 

 

Tabel 3 Transportactiviteiten 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode 

route omschrijving 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

gem. max. heen terug heen terug heen terug 

101 Steekwagen aanvoer 85 102 3 3 - - - - 

102 Afvalcontainer 85 102 1 1 - - - - 
1) Alcedo-expertise 
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3.3.2 Overige activiteiten op het terrein 

In de volgende tabel zijn de overige activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat. 

 

Tabel 4 Overige activiteiten 
Geluidsbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

001-010 
Tennisgeluid incl.stemgeluid 

(2 bronnen per baan) 1) 
79 97 6 3 - 

011, 020 Stemgeluid terras2) 70 100 7 4 - 

012-019 Stemgeluid terras2) 70 100 7 - - 

021-025 Bladblazer, per baan3) 98 101 0,3 - - 

103 Legen afvalcontainer3) 104 110 0,017 - - 

201-207 Dichtslaande autoportieren 

LAmax3) 

- 99 
ja ja ja 

1) tennissen heeft een impulsachtig karakter, de toeslag van 5 dB wordt over de bedrijfstoestand tijdens de 

tennisactiviteiten toegepast. Het gehanteerde bronvermogen is ter plaatse vastgesteld met metingen, waarbij 

gedurende langere tijd tijdens het tennissen is gemeten. Tijdens het tennissen was sprake van balgeluid en 

stemgeluid van de spelers; 
2) gebaseerd op de VDI 3770:2012-09 voor spreken met stemverheffing; 
3) gebaseerd op metingen elders.  

 

3.3.3 Inrichtingsgebonden verkeer 

In de volgende tabel is het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde 

rijsnelheid bedraagt 20 km/uur. De genoemde rijroutes zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 3. 

 

Tabel 5 Inrichtingsgebonden verkeer 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode 

route omschrijving 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

heen terug heen terug heen terug 

301 Personenauto’s 90 20 20 20 20 - 4 

302 Vrachtwagens 102 2 2 - - - - 
1) Alcedo-expertise 
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4 RESULTATEN EN BEOORDELING 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een 

rekenmodel volgens methode II.8 uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

1999”. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en 

gebouwen opgenomen. 

 

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn 

gebieden met verharding opgenomen. Ter plaatse van de nieuwe woningen is gerekend met 

een bodemfactor van 0,5 (half hard/half zacht). Waar geen verharding is opgenomen wordt 

verondersteld dat de bodem absorberend is. 

 

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode 

vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 en 7,5 meter (verdiepingen). De 

geluidsniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.  

 

 
Figuur 3 Impressie rekenmodel 
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De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 1, figuur 1 is de 

ligging van de objecten en beoordelingspunten weergegeven. De ligging van de 

geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1, figuur 2 en 3. 

 

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.2 Berekeningsresultaten en beoordeling 

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In bijlage 4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de 

beoordelingspunten tijdens de representatieve bedrijfssituatie (RBS) weergegeven. De 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in de dag- en avondperiode gepresenteerd 

inclusief de 5 dB toeslag voor impulsgeluid vanwege het tennisgeluid.  

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse 

van de nieuwe woningen in de dagperiode inclusief stemgeluid ten hoogste 43 dB(A) bedraagt 

en exclusief stemgeluid ten hoogste 42 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de ambitiewaarde 

uit het gemeentelijk geluidsbeleid en het geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit. 

 

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de 

nieuwe woningen in- en exclusief stemgeluid ten hoogste 45 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt 

bij de woningen op kavel 13, 14, 15, 16 en 21 niet voldaan aan de ambitiewaarde uit het 

gemeentelijk geluidsbeleid. Er wordt wel voldaan aan de plafondwaarde uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid en aan het geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit. Het tennisgeluid is 

maatgevend voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. 

 

Omdat er voldaan wordt aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, vormen de 

nieuwe woningen wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau geen belemmering 

voor de tennisvereniging.  

 

Omdat het nieuwe woningen betreft, bedraagt de geluidswering van de woningen minimaal 

20 dB(A). Hiermee bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de woningen ten 

hoogste 25 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare 

waarde in de woning van 30 dB(A). Op basis hiervan worden de optredende 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de avondperiode toelaatbaar geacht. 

 

In de nachtperiode vinden er op het terrein van de tennisvereniging geen akoestisch 

relevante activiteiten plaats. 

 

4.2.2 Maximale geluidsniveaus 

In bijlage 4 zijn de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen 

weergegeven. 
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Stemgeluid 

De maximale geluidsniveaus afkomstig van stemgeluid bedragen in de dagperiode ten 

hoogste 50 dB(A) en in de avondperiode ten hoogste 58 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de 

richtwaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. 

 

Laden en lossen 

De maximale geluidsniveaus afkomstig van laden en lossen bedragen in de dagperiode ten 

hoogste 70 dB(A). Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A)-

etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. Er wordt wel voldaan aan het geluidsvoorschrift uit 

het Activiteitenbesluit. De piek wordt veroorzaakt door het legen van de afvalcontainer en 

treedt circa 1 keer per maand op. Gezien het feit dat dit beperkt voorkomt en er voldaan 

wordt aan het Activiteitenbesluit, wordt deze piek toelaatbaar geacht. 

 

Tennisgeluid  

De maximale geluidsniveaus afkomstig van tennisgeluid bedragen in de dagperiode ten 

hoogste 49 dB(A) en in de avondperiode ten hoogste 53 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de 

richtwaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. 

 

Dichtslaande autoportieren 

De maximale geluidsniveaus afkomstig van dichtslaande autoportieren bedragen in alle 

perioden ten hoogste 63 dB(A). Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde 

van 65 dB(A)-etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. In de avond- en nachtperiode wordt 

niet voldaan aan de richtwaarde voor een rustige woonwijk. 

 

Volgens het Activiteitenbesluit hoeven maximale geluidsniveaus afkomstig van het komen en 

gaan van bezoekers niet beoordeeld te worden. Hiermee wordt voldaan aan het 

Activiteitenbesluit. 

 

Rekening houdend met de minimale geluidswering van 20 dB(A) wordt wel voldaan aan de 

het maximaal toelaatbare geluidsniveau in de woning van 50 en 45 dB(A) voor de avond- en 

nachtperiode. Op basis hiervan wordt deze situatie toelaatbaar geacht. 

 

Onderhoud 

De maximale geluidsniveaus afkomstig van onderhoudswerkzaamheden bedragen in de 

dagperiode ten hoogste 50 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A)-

etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. 

 

Toetsing Activiteitenbesluit 

De maximale geluidsniveaus die volgens het Activiteitenbesluit beoordeeld dienen te worden, 

voldoen allen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. De nieuwe woningen 

vormen hiermee geen belemmering voor de tennisvereniging. 

 

4.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer 

De equivalente geluidsniveaus ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer bedragen in 

de dagperiode ten hoogste 35 dB(A), in de avondperiode ten hoogste 38 dB(A) en in de 
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nachtperiode ten hoogste 25 dB(A). Hiermee wordt in alle perioden voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. 
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5 CONCLUSIES 

Het voornemen bestaat om de sportaccommodatie van Rijssen Vooruit, gelegen aan de 

Wierdensestraat te Rijssen te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe woningen liggen op minder dan 50 meter van de 

nabijgelegen tennisbanen van Tennisclub Rijssen (T.C.R.) aan de zuidzijde. Hiermee wordt de 

te hanteren richtafstand van 50 meter niet gehaald. Van de richtafstanden voor 

milieuzonering kan gemotiveerd worden afgeweken als uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 

daadwerkelijke geluidhinder kleiner is. 

 

Toetsing Activiteitenbesluit 

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de nieuwe woningen voldaan wordt aan de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. De nieuwe woningen vormen hiermee geen 

belemmering voor T.C.R.  

 

Goede ruimtelijke ordening 

In de avondperiode is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de 

woningen op kavel 13, 14, 15, 16 en 21 hoger dan de richtwaarde voor een rustige woonwijk 

en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Er wordt wel voldaan aan de 

plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en het geluidsvoorschrift uit het 

Activiteitenbesluit. Het tennisgeluid is hierbij maatgevend. 

 

Bij de woningen op kavel 13 en 14 kan het maximale geluidsniveau in de dagperiode hoger 

zijn dan de richtwaarde als gevolg van het lossen van de afvalcontainer. Er wordt wel voldaan 

aan het geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit.  

 

In de avond- en nachtperiode kunnen er maximale geluidsniveaus optreden die hoger zijn dan 

de richtwaarde voor een rustige woonwijk als gevolg van dichtslaande autoportieren. Er 

wordt wel voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

 

In alle gevallen dat niet aan de richtwaarde wordt voldaan, is er wel sprake van een 

aanvaardbaar geluidsniveau in de nieuwe woningen.  
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Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [versie 01 - M01 - LAr,LT TCR] , Geomilieu V4.41
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Figuur 2 Overzicht rekenmodel met ligging geluidsbronnen tennisclub
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Figuur 3 Overzicht rekenmodel inrichtingsgebonden verkeer met ligging rijroutes
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HMRI 1999: II.2 Geconcentreerde bronmethode

Project Herontwikkeling sportaccommodatie Rijssen Vooruit naar woningbouw

Projectnummer 20197007

Initialen STH

Datum

Bronomschrijving Tennisgeluid 1 baanhelft smashcourt incl. stemgeluid

Meetafstand R (horiz.) 6,00 m Bronhoogte hb 2,00 m Ontvangerhoogte ho 1,20 m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 13,0 27,3 32,7 40,6 46,8 45,7 44,4 43,0 34,8 51,7 dB(A)

Dgeo 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 dB

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 dB

Dbodem brongebied -3,0 -3,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem middengebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem ontvangergebied -3,0 -3,0 0,1 0,9 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 33,6 47,9 59,5 68,8 74,5 72,5 71,1 69,7 61,8 78,9 dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

15-05-19
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AlcedoInvoergegevens
20197007Beoordelingspunten

Model: M01 ‐ LAr,LT TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

09‐zw woning kavel 9 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

10‐zw woning kavel 10 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

11‐nw woning kavel 11 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

11‐zo woning kavel 11 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

11‐zw woning kavel 11 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

12‐nw woning kavel 12 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

12‐zo woning kavel 12 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

12‐zw woning kavel 12 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

13‐zo woning kavel 13 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

13‐zw woning kavel 13 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

14‐zo woning kavel 14 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

14‐zw woning kavel 14 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

15‐zo woning kavel 15 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

16‐zo woning kavel 16 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

16‐zw woning kavel 16 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

17‐zo woning kavel 17 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

20‐zo woning kavel 20 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

20‐zw woning kavel 20 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

21‐zo woning kavel 21 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

21‐zw woning kavel 21 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

21‐5‐2019 10:54:28Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20197007Mobiele bronnen LAr,LT

Model: M01 ‐ LAr,LT TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 steekwagen aanvoer      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  30,21 ‐‐ ‐‐   2   5,00   34,60   47,50   60,90   68,10   74,20   79,20   80,90   79,40   71,70   85,34 laden en lossen

102 afvalcontainer       0,75      0,00     2 ‐‐ ‐‐  33,93 ‐‐ ‐‐   2   5,00   34,60   47,50   60,90   68,10   74,20   79,20   80,90   79,40   71,70   85,34 laden en lossen

21‐5‐2019 10:51:36Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20197007Puntbronnen LAr,LT

Model: M01 ‐ LAr,LT TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

001 Tennisgeluid helft baan 1     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

002 Tennisgeluid helft baan 1     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

003 Tennisgeluid helft baan 2     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

004 Tennisgeluid helft baan 2     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

005 Tennisgeluid helft baan 3     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

006 Tennisgeluid helft baan 3     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

007 Tennisgeluid helft baan 4     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

008 Tennisgeluid helft baan 4     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

009 Tennisgeluid helft baan 5     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

010 Tennisgeluid helft baan 5     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   33,60   47,90   59,50   68,80   74,50   72,50   71,10   69,70   61,80   78,93 tennisgeluid

011 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001  4,000 ‐‐   2,34   0,00 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

012 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

013 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

014 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

015 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

016 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

017 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

019 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

020 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001  4,000 ‐‐   2,34   0,00 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

018 stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

021 bladblazer baan 1     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   31,20   48,50   76,30   80,40   94,40   93,00   90,90   86,70   77,90   98,24 onderhoud banen

022 bladblazer baan 2     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   31,20   48,50   76,30   80,40   94,40   93,00   90,90   86,70   77,90   98,24 onderhoud banen

023 bladblazer baan 3     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   31,20   48,50   76,30   80,40   94,40   93,00   90,90   86,70   77,90   98,24 onderhoud banen

024 bladblazer baan 4     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   31,20   48,50   76,30   80,40   94,40   93,00   90,90   86,70   77,90   98,24 onderhoud banen

025 bladblazer baan 5     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   31,20   48,50   76,30   80,40   94,40   93,00   90,90   86,70   77,90   98,24 onderhoud banen

103 legen afvalcontainer     1,50      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   48,10   69,80   83,30   90,70   97,40   99,70   97,20   91,70   86,80  103,70 laden en lossen

201 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

202 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

203 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

204 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

205 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

206 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

207 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
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AlcedoInvoergegevens
20197007Mobiele bronnen LAmax

Model: M02 ‐ LAmax TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 steekwagen aanvoer LAmax      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  30,21 ‐‐ ‐‐   2   5,00   51,60   64,50   77,90   85,10   91,20   96,20   97,90   96,40   88,70  102,34 laden en lossen

102 afvalcontainer LAmax      0,75      0,00     2 ‐‐ ‐‐  33,93 ‐‐ ‐‐   2   5,00   51,60   64,50   77,90   85,10   91,20   96,20   97,90   96,40   88,70  102,34 laden en lossen
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AlcedoInvoergegevens
20197007Puntbronnen LAmax

Model: M02 ‐ LAmax TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

001 LAmax Tennisgeluid helft baan 1     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

002 LAmax Tennisgeluid helft baan 1     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

003 LAmax Tennisgeluid helft baan 2     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

004 LAmax Tennisgeluid helft baan 2     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

005 LAmax Tennisgeluid helft baan 3     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

006 LAmax Tennisgeluid helft baan 3     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

007 LAmax Tennisgeluid helft baan 4     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

008 LAmax Tennisgeluid helft baan 4     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

009 LAmax Tennisgeluid helft baan 5     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

010 LAmax Tennisgeluid helft baan 5     2,00      0,00 Normale puntbron  6,000  3,000 ‐‐   3,01   1,25 ‐‐   51,60   65,90   77,50   86,80   92,50   90,50   89,10   87,70   79,80   96,93 tennisgeluid

011 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001  4,000 ‐‐   2,34   0,00 ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

012 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

013 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

014 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

015 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

016 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

017 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

019 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

020 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001  4,000 ‐‐   2,34   0,00 ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

018 LAmax stemgeuid terras     1,20      0,00 Normale puntbron  7,001 ‐‐ ‐‐   2,34 ‐‐ ‐‐   54,00   59,00   67,00   76,00   86,00   94,00   98,00   86,00   81,00   99,91 stemgeluid

021 LAmax bladblazer baan 1     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   34,20   51,50   79,30   83,40   97,40   96,00   93,90   89,70   80,90  101,24 onderhoud banen

022 LAmax bladblazer baan 2     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   34,20   51,50   79,30   83,40   97,40   96,00   93,90   89,70   80,90  101,24 onderhoud banen

023 LAmax bladblazer baan 3     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   34,20   51,50   79,30   83,40   97,40   96,00   93,90   89,70   80,90  101,24 onderhoud banen

024 LAmax bladblazer baan 4     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   34,20   51,50   79,30   83,40   97,40   96,00   93,90   89,70   80,90  101,24 onderhoud banen

025 LAmax bladblazer baan 5     0,40      0,00 Normale puntbron  0,300 ‐‐ ‐‐  16,02 ‐‐ ‐‐   34,20   51,50   79,30   83,40   97,40   96,00   93,90   89,70   80,90  101,24 onderhoud banen

103 LAmax legen afvalcontainer     1,50      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   54,10   75,80   89,30   96,70  103,40  105,70  103,20   97,70   92,80  109,70 laden en lossen

201 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

202 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

203 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

204 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

205 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

206 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

207 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

21‐5‐2019 10:56:08Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20197007Mobiele bronnen inrichtingsgebonden verkeer

Model: M03 ‐ LAeq inrichtingsgebonden verkeer TCR
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

301 Personenauto's inrichtingsgebonden verkeer      0,75      0,00    40    40     4  30,91  26,14  39,15  20   5,00   60,00   79,00   76,00   77,00   78,00   80,00   86,00   83,00   78,00   89,97 ‐‐

302 Vrachtwagens inrichtingsgebonden verkeer      0,75      0,00     4 ‐‐ ‐‐  40,86 ‐‐ ‐‐  20   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 ‐‐

21‐5‐2019 11:52:24Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20197007Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 ‐ LAr,LT TCR

Model eigenschap

Omschrijving M01 ‐ LAr,LT TCR

Verantwoordelijke SuzanneH

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

     

Aangemaakt door SuzanneH op 6‐5‐2019

Laatst ingezien door SuzanneH op 21‐5‐2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.41

     

Dagperiode 07:00 ‐ 19:00

Avondperiode 19:00 ‐ 23:00

Nachtperiode 23:00 ‐ 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptiestandaarden HMRI‐II.8

Dynamische foutmarge ‐‐

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja

21‐5‐2019 11:07:13Geomilieu V4.41
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Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT  dagperiode
incl. 5 dB toeslag impulsgeluid voor het tennissen in de dag- en avondperiode

Hoogte

09-zw_A woning kavel 9 zuidwestgevel 1,5 32,74 14,21 32,93

10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 31,70 17,93 32,24

11-nw_A woning kavel 11 noordwestgevel 1,5 32,29 9,10 32,36

11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 35,03 15,19 35,17

11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 36,08 16,68 36,24

12-nw_A woning kavel 12 noordwestgevel 1,5 35,29 25,75 36,60

12-zo_A woning kavel 12 zuidoostgevel 1,5 26,66 12,10 27,12

12-zw_A woning kavel 12 zuidwestgevel 1,5 35,26 25,65 36,55

13-zo_A woning kavel 13 zuidoostgevel 1,5 42,26 27,25 42,67

13-zw_A woning kavel 13 zuidwestgevel 1,5 43,70 22,95 43,81

14-zo_A woning kavel 14 zuidoostgevel 1,5 41,90 17,97 41,96

14-zw_A woning kavel 14 zuidwestgevel 1,5 42,02 17,63 42,07

15-zo_A woning kavel 15 zuidoostgevel 1,5 40,50 17,57 40,57

16-zo_A woning kavel 16 zuidoostgevel 1,5 37,28 11,85 37,32

16-zw_A woning kavel 16 zuidwestgevel 1,5 38,05 13,69 38,10

17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 36,32 11,59 36,37

20-zo_A woning kavel 20 zuidoostgevel 1,5 35,36 5,41 35,37

20-zw_A woning kavel 20 zuidwestgevel 1,5 36,23 5,45 36,24

21-zo_A woning kavel 21 zuidoostgevel 1,5 38,26 15,61 38,34

21-zw_A woning kavel 21 zuidwestgevel 1,5 37,45 16,96 37,57

Naam Omschrijving totaal excl. stemgeluid totaal incl. 

Dagperiode

overschrijding ambitiewaarde gemeentelijk geluidsbeleid, voldoet aan Activiteitenbesluit en plafondwaarde 

gemeentelijk geluidsbeleid

voldoet aan rambitiewaarde gemeentelijk geluidbeleid  en Activiteitenbesluit 

overschrijding geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit en plafondwaarde gemeentelijk geluidsbeleid



Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT  avond- en nachtperiode
incl. 5 dB toeslag impulsgeluid voor het tennissen in de dag- en avondperiode

Hoogte

09-zw_B woning kavel 9 zuidwestgevel 4,5 33,60 8,23 33,64 -44,83 -- -44,83

09-zw_C woning kavel 9 zuidwestgevel 7,5 34,76 9,56 34,80 -43,02 -- -43,02

10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 33,13 14,47 33,31 -42,72 -- -42,72

10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 34,62 15,74 34,79 -40,84 -- -40,84

11-nw_B woning kavel 11 noordwestgevel 4,5 32,76 5,97 32,79 -47,68 -- -47,68

11-nw_C woning kavel 11 noordwestgevel 7,5 33,32 7,85 33,36 -45,58 -- -45,58

11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 36,65 5,85 36,66 -45,46 -- -45,46

11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 38,18 9,70 38,20 -43,11 -- -43,11

11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 38,21 11,61 38,24 -43,18 -- -43,18

11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 39,64 13,17 39,67 -40,87 -- -40,87

12-nw_B woning kavel 12 noordwestgevel 4,5 35,59 22,55 36,22 -44,03 -- -44,03

12-nw_C woning kavel 12 noordwestgevel 7,5 37,40 23,96 37,98 -41,71 -- -41,71

12-zo_B woning kavel 12 zuidoostgevel 4,5 33,42 9,48 33,48 -50,60 -- -50,60

12-zo_C woning kavel 12 zuidoostgevel 7,5 36,62 11,20 36,66 -46,12 -- -46,12

12-zw_B woning kavel 12 zuidwestgevel 4,5 37,77 23,08 38,22 -43,17 -- -43,17

12-zw_C woning kavel 12 zuidwestgevel 7,5 40,13 24,53 40,50 -40,28 -- -40,28

13-zo_B woning kavel 13 zuidoostgevel 4,5 44,30 30,80 44,88 -34,06 -- -34,06

13-zo_C woning kavel 13 zuidoostgevel 7,5 44,80 30,87 45,33 -34,08 -- -34,08

13-zw_B woning kavel 13 zuidwestgevel 4,5 44,45 27,58 44,72 -31,99 -- -31,99

13-zw_C woning kavel 13 zuidwestgevel 7,5 45,24 27,65 45,47 -31,96 -- -31,96

14-zo_B woning kavel 14 zuidoostgevel 4,5 42,33 15,44 42,35 -33,97 -- -33,97

14-zo_C woning kavel 14 zuidoostgevel 7,5 43,55 15,54 43,57 -33,80 -- -33,80

14-zw_B woning kavel 14 zuidwestgevel 4,5 42,47 15,20 42,49 -32,21 -- -32,21

14-zw_C woning kavel 14 zuidwestgevel 7,5 43,87 15,12 43,88 -32,06 -- -32,06

15-zo_B woning kavel 15 zuidoostgevel 4,5 41,54 15,04 41,58 -34,88 -- -34,88

15-zo_C woning kavel 15 zuidoostgevel 7,5 42,91 15,31 42,93 -34,68 -- -34,68

16-zo_B woning kavel 16 zuidoostgevel 4,5 39,08 12,84 39,11 -38,82 -- -38,82

16-zo_C woning kavel 16 zuidoostgevel 7,5 40,37 14,04 40,40 -38,49 -- -38,49

16-zw_B woning kavel 16 zuidwestgevel 4,5 39,57 12,91 39,60 -38,67 -- -38,67

16-zw_C woning kavel 16 zuidwestgevel 7,5 41,37 14,00 41,39 -38,22 -- -38,22

17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 37,76 12,45 37,80 -39,85 -- -39,85

17-zo_C woning kavel 17 zuidoostgevel 7,5 39,19 13,85 39,23 -38,98 -- -38,98

20-zo_B woning kavel 20 zuidoostgevel 4,5 36,33 2,73 36,33 -37,80 -- -37,80

20-zo_C woning kavel 20 zuidoostgevel 7,5 38,79 4,21 38,80 -37,47 -- -37,47

20-zw_B woning kavel 20 zuidwestgevel 4,5 37,05 2,94 37,06 -37,57 -- -37,57

20-zw_C woning kavel 20 zuidwestgevel 7,5 39,32 4,46 39,32 -37,17 -- -37,17

21-zo_B woning kavel 21 zuidoostgevel 4,5 38,98 11,90 39,01 -34,26 -- -34,26

21-zo_C woning kavel 21 zuidoostgevel 7,5 40,84 13,04 40,86 -33,92 -- -33,92

21-zw_B woning kavel 21 zuidwestgevel 4,5 37,68 11,51 37,71 -31,81 -- -31,81

21-zw_C woning kavel 21 zuidwestgevel 7,5 39,78 12,75 39,81 -31,74 -- -31,74

overschrijding ambitiewaarde gemeentelijk geluidsbeleid, voldoet aan Activiteitenbesluit en plafondwaarde gemeentelijk geluidsbeleid

overschrijding geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit en plafondwaarde gemeentelijk geluidsbeleid

voldoet aan rambitiewaarde gemeentelijk geluidbeleid  en Activiteitenbesluit 

Naam Omschrijving totaal excl. 

Avondperiode Nachtperiode

stemgeluid totaal incl. totaal excl. stemgeluid totaal incl. 



Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax dagperiode

Hoogte

stemgeluid

laden en 

lossen tennis

dichtslaande 

autoportieren onderhoud

09-zw_A woning kavel 9 zuidwestgevel 1,5 37,08 55,90 39,91 46,75 36,79

10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 41,46 45,58 39,83 49,55 37,51

11-nw_A woning kavel 11 noordwestgevel 1,5 31,65 54,34 39,76 45,64 39,14

11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 39,63 51,35 40,90 48,75 40,07

11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 39,80 49,34 42,86 49,84 40,75

12-nw_A woning kavel 12 noordwestgevel 1,5 48,41 58,19 42,18 49,40 40,19

12-zo_A woning kavel 12 zuidoostgevel 1,5 35,60 46,20 34,13 41,99 30,72

12-zw_A woning kavel 12 zuidwestgevel 1,5 49,04 58,96 42,84 50,17 38,90

13-zo_A woning kavel 13 zuidoostgevel 1,5 50,05 67,89 47,97 59,28 43,24

13-zw_A woning kavel 13 zuidwestgevel 1,5 45,89 69,76 46,69 60,48 46,69

14-zo_A woning kavel 14 zuidoostgevel 1,5 41,34 66,42 48,99 58,69 49,48

14-zw_A woning kavel 14 zuidwestgevel 1,5 40,30 66,82 48,63 60,14 49,65

15-zo_A woning kavel 15 zuidoostgevel 1,5 41,23 65,02 47,66 57,98 45,61

16-zo_A woning kavel 16 zuidoostgevel 1,5 36,56 60,99 43,11 53,59 39,87

16-zw_A woning kavel 16 zuidwestgevel 1,5 37,64 62,43 43,12 54,46 40,43

17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 36,80 59,90 42,55 52,19 40,40

20-zo_A woning kavel 20 zuidoostgevel 1,5 28,31 57,27 42,99 55,91 41,53

20-zw_A woning kavel 20 zuidwestgevel 1,5 28,21 58,90 42,28 55,71 39,39

21-zo_A woning kavel 21 zuidoostgevel 1,5 40,03 61,36 45,55 61,05 43,79

21-zw_A woning kavel 21 zuidwestgevel 1,5 39,86 60,06 44,64 63,29 43,31

Naam Omschrijving

Dag

groter dan 70 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet niet aan richtwaarde rustige woonwijk en Activiteitenbesluit

65-70 dB(A)-etmaalwaarde, overschrijding  richtwaarde rustige woonwijk. Voldoet aan Activiteitenbesluit. 

kleiner of gelijk aan 65 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet aan richtwaarde rustige woonwijk en Activiteitenbesluit.



Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax avond- en nachtperiode

Hoogte Nacht

stemgeluid tennis

dichtslaande 

autoportieren

dichtslaande 

autoportieren

09-zw_B woning kavel 9 zuidwestgevel 4,5 38,12 41,76 48,22 48,22

09-zw_C woning kavel 9 zuidwestgevel 7,5 39,28 43,14 50,08 50,08

10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 42,58 43,03 51,44 51,44

10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 43,91 44,81 53,30 53,30

11-nw_B woning kavel 11 noordwestgevel 4,5 33,05 41,92 46,91 46,91

11-nw_C woning kavel 11 noordwestgevel 7,5 35,11 43,57 48,91 48,91

11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 33,11 43,58 50,93 50,93

11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 37,07 45,51 52,87 52,87

11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 40,23 46,35 51,97 51,97

11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 41,65 48,00 53,73 53,73

12-nw_B woning kavel 12 noordwestgevel 4,5 49,86 44,19 51,70 51,70

12-nw_C woning kavel 12 noordwestgevel 7,5 51,32 45,77 53,71 53,71

12-zo_B woning kavel 12 zuidoostgevel 4,5 36,70 42,14 44,71 44,71

12-zo_C woning kavel 12 zuidoostgevel 7,5 38,48 45,38 51,09 51,09

12-zw_B woning kavel 12 zuidwestgevel 4,5 50,54 45,69 52,15 52,15

12-zw_C woning kavel 12 zuidwestgevel 7,5 52,04 47,38 54,37 54,37

13-zo_B woning kavel 13 zuidoostgevel 4,5 58,35 52,48 60,81 60,81

13-zo_C woning kavel 13 zuidoostgevel 7,5 58,35 53,00 60,76 60,76

13-zw_B woning kavel 13 zuidwestgevel 4,5 56,61 52,19 61,44 61,44

13-zw_C woning kavel 13 zuidwestgevel 7,5 56,66 53,18 61,39 61,39

14-zo_B woning kavel 14 zuidoostgevel 4,5 42,95 51,22 60,35 60,35

14-zo_C woning kavel 14 zuidoostgevel 7,5 42,93 51,23 60,34 60,34

14-zw_B woning kavel 14 zuidwestgevel 4,5 42,44 51,80 60,52 60,52

14-zw_C woning kavel 14 zuidwestgevel 7,5 42,28 52,03 60,46 60,46

15-zo_B woning kavel 15 zuidoostgevel 4,5 42,76 50,30 60,08 60,08

15-zo_C woning kavel 15 zuidoostgevel 7,5 42,76 50,31 60,07 60,07

16-zo_B woning kavel 16 zuidoostgevel 4,5 40,39 46,97 56,94 56,94

16-zo_C woning kavel 16 zuidoostgevel 7,5 41,43 47,98 57,00 57,00

16-zw_B woning kavel 16 zuidwestgevel 4,5 40,41 47,33 57,58 57,58

16-zw_C woning kavel 16 zuidwestgevel 7,5 41,32 48,33 57,62 57,62

17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 40,01 46,01 55,32 55,32

17-zo_C woning kavel 17 zuidoostgevel 7,5 41,29 47,15 55,89 55,89

20-zo_B woning kavel 20 zuidoostgevel 4,5 30,48 45,99 58,19 58,19

20-zo_C woning kavel 20 zuidoostgevel 7,5 31,82 47,84 58,19 58,19

20-zw_B woning kavel 20 zuidwestgevel 4,5 30,19 45,36 57,86 57,86

20-zw_C woning kavel 20 zuidwestgevel 7,5 31,58 47,37 57,86 57,86

21-zo_B woning kavel 21 zuidoostgevel 4,5 41,45 48,51 61,42 61,42

21-zo_C woning kavel 21 zuidoostgevel 7,5 42,60 49,55 61,36 61,36

21-zw_B woning kavel 21 zuidwestgevel 4,5 41,12 47,09 63,29 63,29

21-zw_C woning kavel 21 zuidwestgevel 7,5 42,38 48,21 62,98 62,98

groter dan 70 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet niet aan richtwaarde rustige woonwijk en Activiteitenbesluit

65-70 dB(A)-etmaalwaarde, overschrijding  richtwaarde rustige woonwijk. Voldoet aan Activiteitenbesluit. 

kleiner of gelijk aan 65 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet aan richtwaarde rustige woonwijk en Activiteitenbesluit.

Naam Omschrijving

Avond



Resultaten equivalente geluidsniveaus inrichtingsgebonden verkeer

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

09-zw_A woning kavel 9 zuidwestgevel 1,5 20,39 22,23 9,22

09-zw_B woning kavel 9 zuidwestgevel 4,5 21,56 23,23 10,22

09-zw_C woning kavel 9 zuidwestgevel 7,5 23,10 24,84 11,83

10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 22,82 25,37 12,36

10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 24,30 26,77 13,76

10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 26,02 28,46 15,45

11-nw_A woning kavel 11 noordwestgevel 1,5 18,12 21,77 8,76

11-nw_B woning kavel 11 noordwestgevel 4,5 19,54 23,17 10,16

11-nw_C woning kavel 11 noordwestgevel 7,5 21,51 25,14 12,13

11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 22,63 23,84 10,83

11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 24,37 25,38 12,37

11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 26,49 27,62 14,61

11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 24,22 26,20 13,19

11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 26,05 27,87 14,86

11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 27,88 29,78 16,77

12-nw_A woning kavel 12 noordwestgevel 1,5 21,26 23,54 10,53

12-nw_B woning kavel 12 noordwestgevel 4,5 22,96 25,07 12,06

12-nw_C woning kavel 12 noordwestgevel 7,5 24,97 27,02 14,01

12-zo_A woning kavel 12 zuidoostgevel 1,5 20,23 22,12 9,11

12-zo_B woning kavel 12 zuidoostgevel 4,5 22,46 23,72 10,71

12-zo_C woning kavel 12 zuidoostgevel 7,5 25,35 26,56 13,55

12-zw_A woning kavel 12 zuidwestgevel 1,5 23,55 25,84 12,83

12-zw_B woning kavel 12 zuidwestgevel 4,5 25,71 27,72 14,71

12-zw_C woning kavel 12 zuidwestgevel 7,5 28,21 29,98 16,97

13-zo_A woning kavel 13 zuidoostgevel 1,5 33,31 34,90 21,89

13-zo_B woning kavel 13 zuidoostgevel 4,5 34,98 36,42 23,41

13-zo_C woning kavel 13 zuidoostgevel 7,5 34,98 36,42 23,41

13-zw_A woning kavel 13 zuidwestgevel 1,5 34,76 37,17 24,16

13-zw_B woning kavel 13 zuidwestgevel 4,5 35,99 38,12 25,11

13-zw_C woning kavel 13 zuidwestgevel 7,5 35,97 38,08 25,07

14-zo_A woning kavel 14 zuidoostgevel 1,5 31,06 34,18 21,17

14-zo_B woning kavel 14 zuidoostgevel 4,5 33,03 35,69 22,68

14-zo_C woning kavel 14 zuidoostgevel 7,5 33,27 35,81 22,80

14-zw_A woning kavel 14 zuidwestgevel 1,5 31,55 34,61 21,60

14-zw_B woning kavel 14 zuidwestgevel 4,5 33,40 35,94 22,93

14-zw_C woning kavel 14 zuidwestgevel 7,5 33,66 36,07 23,06

15-zo_A woning kavel 15 zuidoostgevel 1,5 29,78 32,70 19,69

15-zo_B woning kavel 15 zuidoostgevel 4,5 32,09 34,65 21,64

15-zo_C woning kavel 15 zuidoostgevel 7,5 32,43 34,85 21,84

16-zo_A woning kavel 16 zuidoostgevel 1,5 24,86 28,04 15,03

16-zo_B woning kavel 16 zuidoostgevel 4,5 27,73 30,84 17,83

16-zo_C woning kavel 16 zuidoostgevel 7,5 28,09 31,10 18,09

16-zw_A woning kavel 16 zuidwestgevel 1,5 25,90 28,94 15,93

16-zw_B woning kavel 16 zuidwestgevel 4,5 28,68 31,60 18,59

16-zw_C woning kavel 16 zuidwestgevel 7,5 29,03 31,84 18,83

17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 24,11 27,04 14,03

17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 26,85 29,71 16,70

51-55 dB(A)-etmaalwaarde, overschrijding  voorkeursgrenswaarde. Bij geluidwering woning 

minimaal 20 dB(A), wordt wel aan binnenniveau voldaan

groter dan 55 dB(A)-etmaalwaarde, onderzoek naar geluidswering gevel noodzakelijk

kleiner of gelijk aan 50 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet aan voorkeursgrenswaarde



Resultaten equivalente geluidsniveaus inrichtingsgebonden verkeer

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

51-55 dB(A)-etmaalwaarde, overschrijding  voorkeursgrenswaarde. Bij geluidwering woning 

minimaal 20 dB(A), wordt wel aan binnenniveau voldaan

groter dan 55 dB(A)-etmaalwaarde, onderzoek naar geluidswering gevel noodzakelijk

kleiner of gelijk aan 50 dB(A)-etmaalwaarde, voldoet aan voorkeursgrenswaarde

17-zo_C woning kavel 17 zuidoostgevel 7,5 27,61 30,31 17,30

20-zo_A woning kavel 20 zuidoostgevel 1,5 21,18 24,71 11,70

20-zo_B woning kavel 20 zuidoostgevel 4,5 23,97 27,51 14,50

20-zo_C woning kavel 20 zuidoostgevel 7,5 24,91 28,18 15,17

20-zw_A woning kavel 20 zuidwestgevel 1,5 23,50 26,38 13,37

20-zw_B woning kavel 20 zuidwestgevel 4,5 25,91 28,88 15,87

20-zw_C woning kavel 20 zuidwestgevel 7,5 26,83 29,62 16,61

21-zo_A woning kavel 21 zuidoostgevel 1,5 26,48 28,80 15,79

21-zo_B woning kavel 21 zuidoostgevel 4,5 28,84 31,10 18,09

21-zo_C woning kavel 21 zuidoostgevel 7,5 29,98 31,99 18,98

21-zw_A woning kavel 21 zuidwestgevel 1,5 25,97 28,14 15,13

21-zw_B woning kavel 21 zuidwestgevel 4,5 28,13 30,25 17,24

21-zw_C woning kavel 21 zuidwestgevel 7,5 29,28 31,14 18,13
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Samenvatting 

Er zijn plannen voor het bouwen van circa twintig woningen op het voormalige sportterrein van 
voetbalvereniging ‘Rijssen Vooruit’ aan de Stokmansveldweg 1A. Om dit mogelijk te maken wordt de 
aanwezige bebouwing gesloopt en de beplanting gerooid. Omdat overtreding van de Wet 
natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is 
Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het 
kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen 
van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het onderzoeksgebied is op 24 juni 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere 
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming.  

 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar een gewone dwergvleermuis bezet er een verblijfplaats. Het is 
onbekend of het een vaste- of tijdelijke verblijfplaats betreft.  
 
Vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het 
plangebied. Door het slopen van de bebouwing wordt de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis 
beschadigd en vernield. Zowel de gewone dwergvleermuis als de verblijfplaats is strikt beschermd en mag 
alleen negatief beïnvloed worden met een ontheffing van de Wet natuurbescherming. De functie van het 
plangebied als foerageergebied voor amfibieën, vogels, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren wordt 
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten voor de meeste soorten niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en grasveld (sportveld). De inrichting en het gevoerde 
beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en 
weinig kritische beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten. 
 
Er nestelen geen vogels in het plangebied en grondgebonden zoogdieren en amfibieën bezetten er geen 
rust- of voortplantingsplaats. Wel bezet de gewone dwergvleermuis er een zomerverblijfplaats; het is 
onbekend of het een tijdelijke- of vaste verblijfplaats betreft. Indien het een vaste verblijfplaats betreft, is 
een ontheffing van de Wet natuurbescherming vereist om de bebouwing te mogen slopen. Geadviseerd 
wordt om nader onderzoek  uit te voeren om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast te stellen.  
 
Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.   
 
Gelet op de voorgenomen activiteiten is het aannemelijk dat de (eventueel) benodigde ontheffing 
verkregen kan worden. Er kan gebruik gemaakt worden van een passend wettelijk belang en voor deze 
vleermuissoort is effectief vervangende woonruimte te creëren.  
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1 Inleiding  
Er zijn plannen voor het bouwen van circa twintig woningen op het voormalige sportterrein van 
voetbalvereniging ‘Rijssen Vooruit’ aan de Stokmansveldweg 1A. Om dit mogelijk te maken wordt de 
aanwezige bebouwing gesloopt en de beplanting gerooid. Omdat overtreding van de Wet 
natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is 
Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het 
kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen 
van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Stokmansveldweg 1a te Rijssen en ligt in het noordoosten van de 
woonkern Rijssen. Het wordt aan alle zijden omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding 
wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en grasveld (voormalig voetbalveld). De in het 
plangebied aanwezige bebouwing bestaat uit voormalige kleedkamers, een kantine en een tribune. De 
kantine en kleedkamers zijn gebouwd van bakstenen en bedekt met bitumen dakleer. De tribune is 
gebouwd van bakstenen en hout en deze is ook bedekt met bitumen dakleer.  Het plangebied grenst aan 
oostzijde aan woningen, aan de noordzijde aan een bomenlaan en aan west- en zuidzijde aan openbare 
ruimte (Wierdensestraat en Stokmansveldweg). Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het 
plangebied op een luchtfoto weergegeven. Open water ontbreekt in het plangebied. Voor een impressie 
van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het concrete voornemen bestaat om circa twintig woningen te bouwen, alle aanwezige bebouwing te 
slopen en de beplanting (grasveld) in het plangebied te rooien.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. 
 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen bebouwing; 

 Verwijderen erfverharding; 

 Rooien beplanting (grasveld); 

 Bouwen woningen; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien 
van bomen en struiken, en het verwijderen van bebouwing.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 
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en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijkgesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 242 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De groengestippelde gronden behoren tot de zone 
Ondernemen met natuur en water buiten de NNN. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
geo.overijssel.nl). 

242 meter afstand tussen 
plangebied en gronden die 
tot het NNN behoren 
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Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 3,52 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
  

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de gele en lichtgroene kleur aangeduid. (bron: geo.overijssel.nl). 

 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 

3,52 km tussen het 
plangebied en de 
gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.  
 
Wettelijke consequenties  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd 
(natuur)gebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit een bebouwing (kantine, kleedkamers en tribune), erfverharding en beplanting 
(grasveld). De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel 
leefgebied voor verschillende algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten, maar tot een 
ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het is het niet uitgesloten dat het plangebied tot 
functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 24 juni 2019 tijdens de daglichtperiode 
(vroege avond) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Licht bewolkt, droog, temperatuur 29.0⁰C, windstil 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. De meeste vogelsoorten bezetten een territorium in deze tijd 
van het jaar en vertonen territorium-indicerend gedrag (zingen/balts). Veel vogelsoorten bezetten een 
nestplaats of hebben al uitgevlogen jongen.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Verschillende grondgebonden zoogdieren kunnen zogende jongen hebben in deze 
tijd van het jaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen 
gebouwen. De gebouwen zijn beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats. Daarbij is gekeken naar 
potentiële verblijfplaatsen in en aan de gebouwen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Sommige amfibieën 
bezetten de voortplantingswateren in deze tijd van het jaar, terwijl sommige andere amfibieënsoorten de 
voortplantingswateren alweer ingeruild hebben voor landbiotoop.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten de buitenruimte als foerageergebied. In het plangebied zijn enkel bebouwing, erfverharding en 
grasveld aangetroffen. Er is geen opgaande beplanting aanwezig waar vogels in zouden kunnen broeden. Er 
zijn geen aanwijzingen gevonden dat er vogels in de kantine en kleedkamers broeden (beide zijn niet vrij 
toegankelijk voor vogels). De tribune is toegankelijk voor vogels maar hier zijn ook geen aanwijzingen 
gevonden dat vogels er een nestlocatie hebben. Verder zijn er geen huismussen waargenomen tijdens het 
veldbezoek. De bebouwing wordt als een ongeschikte nestplaats voor gierzwaluwen beschouwd omdat er 
geen potentiële vliegopeningen die kunnen dienen als nestlocatie zijn aangetroffen.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen bezette vogelnesten beschadigd of vernield. 
De functie van het plangebied als foerageergebied blijf voor de meeste soorten behouden. Door uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten blijft de functie van het plangebied als foerageergebied voor de meeste 
vogelsoorten behouden.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als konijn, egel, bruine rat, huisspitsmuis, huismuis, bunzing en 
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied. De bebouwing is niet 
geschikt als rust- en/of voortplantingsplaats voor grondgebonden zoogdieren. Het grasveld wordt, gezien 
de voormalige functie als voetbalveld, niet beschouwd als een geschikte locatie voor rust- en/of 
voortplantingsplaatsen voor grondgebonden zoogdieren. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het konijn 
of de steenmarter een vaste rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen grondgebonden zoogdieren verwond of 
gedood en worden geen rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 
plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten voor de meeste 
soorten niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 

Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er is tijdens het veldbezoek een gewone dwergvleermuis waargenomen achter een boeiboord. Behalve 
deze ene vleermuis, zijn er geen aanwijzingen gevonden dat andere vleermuizen een verblijfplaats bezetten 
in het plangebied. De bebouwing beschikt niet over een spouw en met uitzondering van de boeiboord, zijn 
er geen andere potentiële verblijfplaatsen van de vleermuis in het plangebied waargenomen. Onbekend is 
of het een tijdelijke (vanwege de warmte) of vaste verblijfplaats betreft. Indien het een vaste verblijfplaats 
betreft, is het aannemelijk dat het een solitair mannetje is die er een zomer, en mogelijk ook 
paarverblijfplaats bezet. Het gebouw vormt een ongeschikte winterrustplaats en kraamverblijf. 
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Foto links: gewone dwergvleermuis achter boeiboord. Foto rechts: zicht op de verblijfplaats.  

 
Door het slopen van de bebouwing wordt de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis beschadigd en 
vernield. Afhankelijk van het moment in het  jaar, waarop de bebouwing gesloopt wordt, wordt de 
vleermuis mogelijk verstoord, verwond of gedood als gevolg van het slopen van de bebouwing.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren sommige algemene 
vleermuissoorten als laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis boven en rond de 
randen van gebouwen in het plangebied en vliegen vleermuizen over het plangebied terwijl ze foerageren 
rond de randen en kronen van bomen en struiken die net buiten het plangebied staan. Gelet op de 
oppervlakte van het plangebied, is de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen 
vrij gering. Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
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Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker beschouwd. 
Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied vermoedelijk als foerageergebied. Er 
is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in het plangebied voor amfibieën. Het grasveld waarop 
gebouwd gaat wordt niet beschouwd als een geschikte (winter)rustplaats.  De gebouwen zijn niet vrij 
toegankelijk voor amfibieën en worden niet beschouwd als een geschikte (winter)rustplaats. 
  
Door het uitvoeren van voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en worden 
geen (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied blijft 
voor de meeste soorten behouden.  
  
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:  

- Geen  
 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
 
 

5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
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Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het slopen van bebouwing en het rooien van beplanting (grasveld) in het plangebied worden geen 
bezette vogelnesten beschadigd of vernield. Het plangebied bestaat uitsluitend uit foerageergebied voor 
vogels. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er vogels in het plangebied nestelen. De functie van het 
plangebied als foerageergebied blijft voor de meeste soorten behouden. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het slopen van de bebouwing gaat mogelijk een vaste verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis 
verloren en wordt een gewone dwergvleermuis mogelijk verstoord, verwond of gedood. Vleermuizen en 
hun (vaste) verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen alleen met een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming negatief beïnvloed worden. Onduidelijk is of de verblijfplaats een vaste verblijfplaats 
betreft of een tijdelijk, dit in verband met de tropische temperatuur op 24 juni.  
 
Geadviseerd wordt om nader onderzoek uit te voeren naar de status van de aangetroffen verblijfplaats. Dat 
is mogelijk door tijdens de paartijd (september-oktober) twee aanvullende bezoeken uit te voeren om te 
zien of de vleermuis de verblijfplaats nog steeds bezet. Voor die tijd mag de bebouwing zonder ontheffing 
niet gesloopt worden.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek naar de status van de aangetroffen verblijfplaats; 
 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
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Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes2 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 
wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen grondgebonden zoogdieren verwond of 
gedood en worden geen rust- of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. Het plangebied bestaat 
uitsluitend uit foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en 
worden geen (winter)rustplaatsen of voortplantingsbiotoop beschadigd of vernield. Het plangebied bestaat 
uitsluitend uit foerageergebied voor amfibieën. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor 
de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.   
  
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
 
 
 
  

                                                             
2
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd   

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats s 

Niet aanwezig  Niet van toepassing Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten Niet van toepassing; er worden 
geen grondgebonden 
zoogdieren gedood  

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd  

Geen 

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten   Niet van toepassing; er worden 
geen (volwassen) vogels 
gedood 

Geen 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Gewone 
dwergvleermuis   

Art. 3.5 lid 4 Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; 
plangebied vormt geen 
essentieel foerageergebied   

Geen 

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Doden en verwonden 
van dieren  

Gewone 
dwergvleermuis   

Art. 3.5 lid 1, lid 2 Nader onderzoek om de 
status van de aangetroffen 
verblijfplaats vast te 
stellen 

Amfibieën  Foerageergebied   Diverse soorten  Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd 

Geen 

Amfibieën  (winter)rustplaatsen Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën  Voortplantingsbiotoop Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën Doden en verwonden 
van dieren 

Diverse soorten   Niet van toepassing; er worden 
geen amfibieën gedood 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar een gewone dwergvleermuis bezet er een zomer- en vermoedelijk 
paarverblijfplaats. Vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied. Door het slopen van de bebouwing wordt de verblijfplaats van de 
gewone dwergvleermuis beschadigd en vernield. Zowel de gewone dwergvleermuis als de verblijfplaats is 
strikt beschermd en mag alleen negatief beïnvloed worden met een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming. De functie van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën, vogels, vleermuizen 
en grondgebonden zoogdieren wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten voor de meeste 
soorten niet aangetast.  
 
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 
 
Conclusie (algemeen):  
Er nestelen geen vogels in het plangebied en grondgebonden zoogdieren en amfibieën bezetten er geen 
rust- of voortplantingsplaats. Wel bezet de gewone dwergvleermuis er een zomerverblijfplaats; het is 
onbekend of het een tijdelijke- of vaste verblijfplaats betreft. Indien het een vaste verblijfplaats betreft, is 
een ontheffing van de Wet natuurbescherming vereist om de bebouwing te mogen slopen. Geadviseerd 
wordt om nader onderzoek  uit te voeren om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast te stellen.  
 
Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.   
 
Gelet op de voorgenomen activiteiten is het aannemelijk dat de (eventueel) benodigde ontheffing 
verkregen kan worden. Er kan gebruik gemaakt worden van een passend wettelijk belang en voor deze 
vleermuissoort is effectief vervangende woonruimte te creëren.  
  

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
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. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn plannen voor het bouwen van circa twintig woningen op het voormalige sportterrein van 
voetbalvereniging ‘Rijssen Vooruit’ aan de Stokmansveldweg 1A. Om dit mogelijk te maken wordt de 
aanwezige bebouwing gesloopt en de beplanting gerooid. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming 
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen.  
 
De wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming zijn op 24 juni 2019 onderzocht 
middels een ‘quickscan natuurwaardenonderzoek’. Tijdens het onderzoek werd een solitaire gewone 
dwergvleermuis waargenomen achter een boeiboord, aan de zuidzijde van een te slopen gebouwtje. Omdat 
vleermuizen niet verstoord of gedood mogen worden en vaste rust- en voortplantingsplaatsen niet 
beschadigd of vernield mogen worden zonder ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming, is duidelijkheid over de status van de verblijfplaats van belang in verband met het 
vervolg (wel of geen ontheffing noodzakelijk).  
 
Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming inzichtelijk te maken is het plangebied in de zomer en nazomer van 2019 onderzocht op 
de functie voor vleermuizen. In voorliggend rapport wordt ingegaan op de onderzoeksmethode en resultaten 
van dit onderzoek. De rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de wettelijke consequenties.  
 

1.2 Doel  
Om de functie van de te slopen gebouwen voor vleermuizen vast te kunnen stellen is specifiek onderzoek 
uitgevoerd in de periode juni – oktober 2019. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 
20171.  
 
Onderzoeksvraag  
Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 
 

1. Welke functie(s) hebben de gebouwen in het plangebied voor vleermuizen? Welke soorten en hoeveel 
dieren bezetten een verblijfplaats in het gebouw?  
 

  

                                                             
1
 Dit protocol  is ook in 2019 geldig. 
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2 Het onderzoeksgebied 

 
2.1 Situering  
Het onderzoeksgebied is gesitueerd op het adres Stokmansveldweg 1a te Rijssen. Het ligt in de woonkern van 
Rijssen.  
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en grasveld (voormalig voetbalveld). De in het 
plangebied aanwezige bebouwing bestaat uit voormalige kleedkamers, een kantine en een tribune. De 
kantine en kleedkamers zijn gebouwd van bakstenen en bedekt met bitumen dakleer. De tribune is gebouwd 
van bakstenen en hout en deze is ook bedekt met bitumen dakleer.  Het plangebied grenst aan oostzijde aan 
woningen, aan de noordzijde aan een bomenlaan en aan west- en zuidzijde aan openbare ruimte 
(Wierdensestraat en Stokmansveldweg). Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied op 
een luchtfoto weergegeven.  
 

 
Luchtfoto: detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron 
luchtfoto: pdok). Foto rechts: het gebouwtje met de boeiboord waarachter de vleervluis is waargenomen. 

 

3 Het onderzoek 

 

3.1 Methode 
 
Vleermuizen  
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een 
heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die 
vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet 
met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 
apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie 
geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is 
specifiek gericht op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens 
het onderzoek is ook gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28).  
 
Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het plangebied als 
verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen 
van alle gebouwbewondende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, paarverblijf, maar wordt als een 
ongeschikte potentiële massa-winterverblijfplaats en kraamkolonie beschouwd. Massa-winterverblijfplaatsen 
bevinden zich doorgaans op beschutte plekken, zoals dilatatievoegen tussen twee gebouwen of 
verblijfplaatsen inpandig in gebouwen zoals loggia’s en carports. Buitengevels van woningen of bedrijfshallen 
bieden onvoldoende beschutting voor vleermuizen om benut te worden als winterrustplaats tijdens streng 
winterweer. Kraamkolonies bevinden zich doorgaans in spouwmuren.  
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Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdtector nabij het te slopen gebouw. De onderzoeker 
heeft het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en invliegende dieren en 
baltsende mannelijke gewone- en ruige dwergvleermuizen in het najaar. De bezoeken tijdens de 
kraamperiode zijn uitgevoerd met twee onderzoekers, de bezoeken in het najaar zijn uitgevoerd door één 
onderzoeker.  
 
 
Onderzoeker  
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise (hoofdonderzoeker) en B. van Jaarsveld. Leemreise is 
sinds 2009 actief betrokken bij vleermuisonderzoek in Nederland en reeds 32 jaar actief betrokken bij 
vogelonderzoek. Jaarlijks onderzoekt hij 20-25 van dergelijke locaties op de aanwezigheid van een 
verblijfplaats van vleermuizen. Naast beroepsmatig onderzoek is hij ook vrijwillig actief bij  
vleermuisonderzoek (monitoring). Zo telt hij jaarlijks twee maal een route in de Achterhoek op vleermuizen 
in het kader van het Meetnet Ecologische Monitoring. Dit onderzoek wordt gecoordineerd door de 
Zoogdiervereniging, in samenwerking met het CBS. Van Jaarsvels assisteert Leemreise al meerdere jaren 
tijdens onderzoeken waar meerdere waarnemers noodzakelijk zijn.  
 
 
Bezoeken  
 
Vleermuizen  
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn drie verschillende 
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. Het bezoek in juni is uitgevoerd voor het in kaart brengen van 
een zomer- /kraamverblijfplaats, de bezoeken in het najaar zijn uitgevoerd voor het vaststellen van 
paarverblijven van de gewone dwergvleermuis. De toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het 
vleermuisprotocol 2017. In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.  
 
Op basis van de uitgevoerde quickscan, werd het gebouw niet als een potentiële kraamkolonie of 
(massa)winterverblijfplaats beschouwd. De gebouwen beschikken niet over een (holle) spouw en andere 
potentiële verblijfplaatsen voor een kraamkolonie zijn niet vastgesteld.  
 
bezoekdatum tijdstip Zon op / zon 

onder  
n-onder-
zoekers 

Doel Weersomstandigheden 

29-6-2019 2:45-4:45 5:14 1 Zomerverblijfplaatsen 
(& kraamkolonies) 

Onbewolkt, 14⁰C, droog, windstil 

17-9-2019  20:30-22:30  19:46 1 Paarverblijfplaats Half bewolkt, 14⁰C, droog, 
windstil 

14-10-2019 20:15-22:15 18:41 1 Paarverblijfplaats Bewolkt, 13⁰C, droog, windstil 

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied. 

 
Overige soorten 
Tijdens het veldbezoek is behalve naar vleermuizen, ook gekeken naar territoriale huismussen en 
gierzwaluwen in de gebouwen en naar de steenmarter.  
 
 

3.2 Resultaten 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de bebouwing in het 
plangebied. Na de zichtwaarneming van een solitaire gewone dwergvleermuis op 24 juni, zijn geen 
vleermuizen waargenomen en zijn geen sporen gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats in 
het plangebied duiden. De verblijfplaats, die op 24 juni werd vastgesteld, was eenvoudig te herkennen aan de 
uitwerpselen onder de hangplek. Na 24 juni zijn geen verse uitwerpselen meer vastgesteld.  
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Overige soorten  
Er zijn tijdens het veldwerk geen andere beschermde diersoorten in het plangebied waargenomen met 
beschermde waarden die aangetast worden als gevolg van de sloop van de gebouwen.   
 
 

3.3 Wettelijke consequenties  
 
Vleermuizen  
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat een vleermuis een verblijfplaats bezet in de bebouwing in het 
plangebied. Door het slopen van de bebouwing in het plangebied, wordt geen vleermuis verwond of gedood 
en wordt geen verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Het onderzoek is conform het vleermuisprotocol 2017 uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats in 
het plangebied bezetten. Het slopen van bebouwing in het plangebied leidt niet tot wettelijke consequenties 
in het kader van de Wet natuurbescherming.  
 

4 Discussie 

In Artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om rust- en 
voortplantingsplaatsen van vleermuizen te beschadigen of te vernielen. Door het uitgevoerd onderzoek is 
vast komen te staan, dat de hangplek van de gewone dwergvleermuis, welke op 24 juni is vastgesteld, geen 
vaste rustplaats en geen voortplantingsplaats voor vleermuizen is.  
 
Vleermuizen beschikken over een netwerk aan verblijfplaatsen. Indien vleermuizen verstoord worden, bij 
voorbeeld door sloop-, onderhoud- of bouwwerkzaamheden, verkassen ze soms naar een andere 
verblijfplaats. De vleermuis welke op 24 juni werd waargenomen, ademde heftig en maakte een indruk alsof 
de gekozen hangplek, achter een boeiboord in de zon, geen ideale verblijfplaats is (te warm).  
 
Een volledig en jaarrond onderzoek naar de functie van bebouwing voor vleermuizen, bestaat doorgaans uit 
minimaal vijf bezoeken. In voorliggend onderzoek zijn drie bezoeken aan het plangebied gebracht. De enige 
potentiële verblijfplaats voor vleermuizen in het plangebied, vormt de boeiboord. Deze verblijfplaats is 
ongeschikt voor een soort als de laatvlieger en is ongeschikt als kraamkolonie. Het vormt wel een potentiële 
zomer- en/of paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis. De gekozen onderzoeksmethode en het 
aantal veldbezoeken is voldoende om deze functie volledig te onderzoeken, conform het protocol.  
 
Op basis het vastgestelde gedrag op 24 juni en het feit dan nadien geen vleermuizen zijn waargenomen en er 
ook geen verse sporen zijn gevonden, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een ‘vaste 
verblijfplaats’, maar van een incidentele verblijfplaats, waar de vleermuis mogelijk slechts één of enkele 
dagen heeft doorgebracht. Mogelijk omdat het dier elders is verstoord. 
 

5 Conclusie  

De bebouwing in het plangebied wordt niet beschouwd als een vaste rust- of voortplantingsplaats voor 
vleermuizen. Het slopen van de bebouwing leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen ontheffing van de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd te worden.  
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Deze Aerius-berekening heeft betrekking op het ‘RV-terrein’ gelegen aan de Stokmansveldweg 1 te Rijssen. Op 
dit perceel is de sportaccommodatie van voetbalvereniging ‘Rijssen-Vooruit’ gelegen. De voetbalvereniging 
gaat op korte termijn verhuizen naar Het Opbroek, waarmee deze prominente zichtlocatie in de stad vrijkomt. 

Ter Steege Bouw Vastgoed (hierna: initiatiefnemer) is voornemens het gebied te herontwikkelen met 
woningbouw met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen. Het plan voorziet in het realiseren van 21 
woningen, in de vorm van 11 vrijstaande en 10 twee-onder-een kapwoningen. In afbeelding 1.1 is de ligging 
van het projectgebied in de directe omgeving (rode belijning) en in Rijssen (rode ster) en weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: ArcGIS) 

 

De voorgenomen woningbouwontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, 
waardoor een bestemmingsplanherziening benodigd is. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2019. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Initiatiefnemer is voornemens het bestaande voetbalveld met de bijbehorende bebouwing te slopen en de 
desbetreffende locatie te herontwikkelen met woningbouw. Het plan voorziet in de bouw van in totaal 21 
woningen, in de vorm van 11 vrijstaande woningen en 10 twee-onder-een kapwoningen. In de onderliggende 
afbeelding is zichtbaar om wat voor soort woningen het gaat. 

 

Afbeelding 2.1 Gewenste situatie (Bron: Breen Stedenbouw) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

De locatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen 
ten zuiden van het plangebied op meer dan 2 kilometer afstand. Dit betreft het Natura 2000-gebied “Borkeld”. 
Het Natura 2000-gebied “Sallandse Heuvelrug” is gelegen op meer dan 5 kilometer afstand ten noordwesten 
van het plangebied. Het Natura 2000-gebied “Wierdense Veld” bevindt zich op meer dan 6 kilometer afstand 
ten noorden van het plangebied.  

Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van 
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase. 
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan 
de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie; 
2. Sloop van het voetbalveld en de bijbehorende bebouwing; 
3. Bouwrijp maken, woonrijp maken en bouw van woningen; 

Binnen dit onderdeel van het voornemen zijn de vrije dagen (vakantie, overige vrije dagen en weekenden) niet 
meegenomen. Zodoende ontstaat er een worst-case scenario. 

3.2.2 Verkeersgeneratie 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. In voorliggend geval wordt er, gezien de bouwlocatie, van uitgegaan dat het verkeer grotendeels 
het projectgebied vanaf de Wierdensestraat zal bereiken. 

In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen per weekdagetmaal 
zullen plaatsvinden gedurende de aanlegfase: 

Type verkeer Aantal voertuigen Aantal verkeersbewegingen 
(aantal voortuigen x2) 

Licht verkeer 4 8 

Middelzwaar verkeer 5 10 

Zwaar verkeer 2 4 

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 

Realistisch gezien zal het bouwverkeer zich vanaf het projectgebied via de Wierdensestraat en de Reggesingel 
in noordelijke en noordwestelijke richting bewegen. Het verkeer naar het noorden zal over de Rijssensestraat 
richting Wierden rijden en het verkeer zal over de Reggesingel richting het noordwesten richting het 
bedrijventerrein van Rijssen zich bewegen. De verkeersbewegingen zijn daarom evenredig verdeeld over een 
noordelijke en noordwestelijke route, en zodanig gemodelleerd in de AERIUS-calculator. 

Vermeld moet worden dat binnen dit onderdeel van het voornemen geen rekening is gehouden met de vrije 
dagen (vakantie, overige vrije dagen en weekenden) en de overige dagen in het jaar waarop niet gebouwd 
wordt. Zodoende is eveneens sprake van een worst-case scenario. 
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3.2.3 Bouwrijp maken RV-Terrein, woonrijp maken en bouw van woningen 

Voor de bouw van de woningen is tijdens de bouwperiode eveneens een aantal dagen sprake van werktuigen 
die worden gebruikt binnen het projectgebied.  

Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen eveneens stikstof uit. In voorliggend geval zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

Type 
werktuig 

Aantal 
dagen en 
uren per 
10 
woningen 

Aantal uren 
project (21 
woningen) 

Vermogen 
(KW) 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g/kWh) 

Emissie 
NOx 
(kg/jaar) 

Graafmachine 
(bouwjaar 
2015)  

5 dagen 
30 uren 
  

63 uren 130 60 2,9 14,25 

Heistelling 2 dagen 
12 uren 

25 uren 200 60 3,5 10,5 

Kranen 
(gezamenlijk, 
bouwjaar 
2015) 

15 dagen 
90 uren 

186 uren 200 50 3,6 66,96 

Fundering 1 dag 
6 uren 

12,6 uren 

Casco begane 
grond en 
verdieping 

10 dagen 
60 uren 

126 uren 

Toppen en 
kappen 

2 dagen 
12 uren 

25,2 uren 

Dakpannen 1 dag 
6 uren 

12,6uren 

Gevelstenen 1 dag 
6 uren 

12,6 uren 

Totale emissie 91,8 

Deze gegevens zijn eveneens gebaseerd op ervaringscijfers van de initiatiefnemer en BJZ.nu. Hierbij wordt 
vermeld dat rekening is gehouden met een realistisch gebruik van de werktuigen voor 8 uur per dag. 

In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 91,8 kg/jaar. 

3.3 Gebruiksfase 

3.3.1 Woningen 

Doordat woningen gasloos moeten worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf 
geen sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn daarom in de 
AERIUS-berekening neutraal (zonder emissies) gemodelleerd. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft 
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan 
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal 
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 
381 (december 2018)’. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Verstedelijkingsgraad: sterk stedelijk / gemeente Rijssen (Bron: CBS Statline) 

 Stedelijke zone: rest bebouwde kom 
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In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een 
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van 
het gemiddelde uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen 
per woning per 
weekdag (gemiddeld) 

Aantal woningen Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,6 11 94,6 

Koop, twee-onder-een-
kapwoning 

8,2 10 82 

Totaal 176,6 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 177 verkeersbewegingen 
per weekdag. In de stikstofberekening is dit aantal verkeersbewegingen afgerond op 180 verkeersbewegingen. 

Deze verkeersbewegingen zijn in de berekening allen gesitueerd richting de kern Rijssen, in de richting van de 
Borkeld (het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied), ondanks dat de bewegingen zich in de feitelijke situatie ook 
zullen verdelen over de overige richtingen. Vanwege het hogere aantal verkeersbewegingen dat is 
aangehouden en de situering in de richting van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is sprake van een 
worst-case scenario.  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.1 bijgevoegd. 

Afbeelding 4.1 Onderdelen en resultaat Aanlegfase (Bron: AERIUS) 
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4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.2 bijgevoegd. 

 

Afbeelding 4.2 Onderdelen en resultaat Gebruiksfase (Bron: AERIUS) 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  

 



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Bijlage 10  Waterhuishoudkundigplan

 

Bijlagen bij toelichting (concept)  299



 

 

ORTAGEO Noordoost B.V. ORTAGEO Zuidoost B.V. ORTAGEO West B.V.  ORTAGEO Asbest B.V. 

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK  
Stokmansveldweg 1 in Rijssen 

 



 

 

 

 

S
T

D
_
R

0
1

2
_

v
0

1
4
_

2
0

1
8
0

4
2

0
 

TITELBLAD 

 
    

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: BJZ.NU B.V. 

Dr. van Deenweg 13 

8025 BP Zwolle 

  

Rapportnummer: 211075/R01 

  

Status rapport: Definitief 

  

Datum: 3 oktober 2019 

  

Projectomschrijving: 

 

Geohydrologisch onderzoek 

Stokmansveldweg 1 in Rijssen 

  

Rapport opgesteld door: Ortageo Noordoost B.V.  

Einsteinstraat 12a  

7601 PR  Almelo  

Tel: +31 546 53 20 74 

E-mail: info@ortageo.nl 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



211075/R01 

INHOUDSOPGAVE 

1 Inleiding ........................................................................................................................................................... 1

2 Basisinformatie ............................................................................................................................................... 2

2.1 Bronnen .................................................................................................................................................... 2

2.2 Algemene gegevens ................................................................................................................................. 2

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie ............................................................................................................. 3

2.4 Grondwater............................................................................................................................................... 4

3 Veldonderzoek ................................................................................................................................................ 6

4 Interpretatie resultaten ................................................................................................................................... 7

5 Conclusies ....................................................................................................................................................... 8

Bijlagen: 

1) Situatietekening met locaties grondboringen en doorlatendheidsmetingen

2) Boorprofielbeschrijving

3) Toelichting methodiek in situ doorlatendheidsmetingen

4) Foto’s onderzoekslocatie

Naam Paraaf Datum 

Auteur rapport ing. W. Teunis 3-10-2019 

Kwaliteitscontrole ing. W.J. Haan 3-10-2019 



 

 

 

211075/R01 1/8 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van BJZ.NU B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Stokmansveldweg 1 in Rijssen (gemeente Rijssen-Holten).  

 

Aanleiding voor het geohydrologisch onderzoek is de geplande nieuwbouw van woningen op de locatie. Volgens 

het huidige beleid dient hemelwater dat valt op toekomstig verhard (dak)oppervlak, bij voorkeur in de bodem 

geïnfiltreerd te worden.  

 

Het doel van het geohydrologisch onderzoek is om door het bepalen van de bodemopbouw en doorlatendheid van 

de (onverzadigde) bodem vast te stellen of de bodem geschikt is voor het infiltreren van hemelwater. 

 

In dit rapport wordt het geohydrologisch onderzoek gepresenteerd. De basisinformatie is beschreven in hoofdstuk 

2. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en in hoofdstuk 4 de resultaten 

van het onderzoek. Het rapport wordt besloten met een samenvatting en conclusie.  
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2 BASISINFORMATIE 

 

2.1 Bronnen 

Het geohydrologisch onderzoek is gebaseerd op de volgende bronnen: 

 

Websites 

[1] Google maps. 
[2] DINO-loket (website met geowetenschappelijke gegevens van Nederland). 
[3] Actuele Hoogtekaart Nederland (www.ahn.nl). 

Documenten 

[4] Leidraad Riolering, module C2510 “Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage”, februari 2011, 
Stichting Rioned. 

[5] Tekening ‘’herontwikkeling sportcomplex te Rijssen’’, kenmerk 17-028 C1-101 d.d. 27 februarii 2017, Devri 
infra  

[6] Overig  
[7] Offerteaanvraag per mail van BJZ.NU en aanvullende informatie (o.a. informatie en tekeningen over herinrich-

ting) en overleg met per mail Devri infra en BJZ.NU.  

[8] Arc Gis (Esri Nederland 

 

2.2 Algemene gegevens 

De projectlocatie betreft het ‘RV-terrein’ gelegen aan de Stokmansveldweg 1 te Rijssen. Op dit perceel is de 
sportaccommodatie van voetbalvereniging ‘Rijssen - Vooruit’ gelegen. In tabel 1 zijn nadere gegevens van het 
projectgebied aangegeven. 
 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Onderdeel  bron 

Ligging projectlocatie  : Stokmansveldweg 1 in Rijssen. [1] 

Totale oppervlakte : Circa 14.000 m². [1] 

Hoogte maaiveld : Variërend tussen circa +9,10 tot +9,50 mNAP. [1] 

Verwachte grondwaterstand  : Variërend tussen circa 1,0 en 2,0 m –mv. [2] 

In figuur 1 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie weergeven. Het plan voorziet in het realiseren van 21 

woningen, in de vorm van elf vrijstaande en tien twee-onder-een kapwoningen. De woningen zijn 

levensloopbestendig en daardoor geschikt voor meerdere doelgroepen. Zo kunnen de woningen bijvoorbeeld 

eenvoudig geschikt worden gemaakt voor bewoning door senioren huishoudens. 

 
Figuur 1: Situatietekening Rijssen vooruit terrein (bron [1]) 



 

 

 

211075/R01 3/8 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geohydrologische bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 

2 (bron [1c]). De geografische ligging van de doorsnede is rechts weergeven. 

 

 

 

Figuur 2: regionale geohydrologische bodemopbouw (bron [1c]) 

 

In figuur 3 zijn de lithologie en geohydrologische eenheden weergegeven. 

 

 
Globale 

diepte 
Lithologie 

Geologische 

formatie 

Geohydrologische 

eenheid 
C-waarde 

Horizontale 

doorlatendheid 

 

0 – 1,5 Midden en fijn zand Boxtel 1ste watervoerend pakket Geen waarde  1 < k < 5 

1,5 – 8 grof en midden zand Drente 1ste watervoerend pakket Geen waarde  10 < k < 25 

8 – 11 grof en midden zand Drente 1ste watervoerend pakket Geen waarde  25 < k < 50 

11 – 13  (zandige) klei Drente 1ste scheidende laag 100 < C < 500 Geen waarde  

13 – 28 Midden en grof zand Urk 2de watervoerend pakket Geen waarde  50 < k < 100 

28 - 30 Midden en fijn zand Oosterhout 2de watervoerend pakket Geen waarde  5 < k < 10 

  

Figuur 3: regionale geohydrologische bodemopbouw gebaseerd op REGIS II.1 (bron [1c]) 

 

Diepte m-mv 

Onderzoekslocatie  

Onderzoekslocatie  



 

 

 

211075/R01 4/8 

2.4 Grondwater  

Op basis van het dinoloket blijkt dat in de omgeving van de onderzoekslocatie monitoringspeilbuizen van TNO 

aanwezig zijn, waarin de grondwaterstanden gedurende langere tijd zijn gemeten. In onderstaande tabel zijn nadere 

gegevens van de meest representatieve peilbuizen weergegeven. 

 

Tabel 2: Gegevens monitoringspeilbuizen TNO  

Peilbuis 
Hoogte maaiveld 

(m NAP) 

Filterstelling   

(m NAP) 

Positie t.o.v. 

Onderzoekslocatie  
Meetperiode 

Aantal 

metingen 

B28D0319 + 9,12  +5,62 tot +5,12 600 m O 28-06-197 tot 15-02-2011 461 

B28D0320 +10,46 +6,16 tot +5,66 460 m Z 28-06-197 tot 15-02-2011 464 

B28D0325 +9,32 +7,31 tot +6,23 625 m N 27-01-1984 tot 30-07-2004 493 

 

  

 

 
Figuur 4: Locaties monitoringspeilbuizen (bron [1c en 1f]) 

 

In figuur 5 is de grafiek van de gemeten grondwaterstand van de peilbuizen van het dinoloket grafisch weergegeven.  

 

Onderzoekslocatie  

B28D0320 

B28D0319 

B28D0325 

Maaiveld 

9,2 à 9,5  
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Figuur 5: Grondwaterstand nabij gelegen peilbuizen (bron [2]) 

 

 

Op basis van de gemeten grondwaterstanden is een aanname gedaan voor de representatieve hoge grondwater-

stand (RHG) en de representatieve lage waterstand (RLG) op de projectlocatie. De afgeleide RHG en RLG zijn in 

tabel 3 weergegeven.  
 
Tabel 3: Afgeleide RHG en RLG uit gegevens monitoringspeilbuizen TNO (bron [4]) 

Peilbuis 
Hoogte maaiveld 

(mNAP) 
Filterstelling  

(mNAP) 
Positie t.o.v. 

projectlocatie  

RHG RLG Fluctuatie 
(m) (mNAP) (m –mv) (mNAP) (m –mv) 

B28D0319 + 9,12  +5,62 tot +5,12 600 m O 8,60 0,52 7,50 1,62 1,10 

B28D0320 +10,46 +6,16 tot +5,66 460 m Z 9,75 0,71 8,70 1,76 1,05 

B28D0325 +9,32 +7,31 tot +6,23 625 m N 8,50 0,82 7,25 2,07 1,25 

 

Op basis van de gemeten grondwaterstanden blijkt dat de grondwaterstand tussen de noordelijk en oostelijk 

gelegen peilbuizen en de zuidelijk gelegen peilbuis behoorlijk verschilt (circa 1,25 à 1,45 m ten opzichte van NAP). 

 

Op basis van de gemeten grondwaterstand in de nabij gelegen peilbuizen van de onderzoekslocatie is een 

aanname gedaan voor de representatieve hoge grondwaterstand (RHG) en de representatieve lage waterstand 

(RLG) voor de onderzoekslocatie, deze zijn in tabel 4 weergegeven. 

 

Tabel 4: Aanname representatieve grondwaterstanden voor de onderzoekslocatie 

Grondwaterstand  Waarde (m NAP) 

RHG (mNAP) +8,60 

RLG (mNAP +7,30 

 
In het algemeen ligt de natuurlijke grondwaterstand in het voorjaar (februari/maart) op het hoogste niveau (RHG) 

en in de nazomer (september/oktober) op het laagste niveau (RLG). 
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3 VELDONDERZOEK 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 5 en 7 augustus 2019.  

 

Handboringen  

Inzicht in de bodemopbouw en in de mate van heterogeniteit hiervan is verkregen door het uitvoeren van boringen. 

Bij elke boring is aan de hand van de opgeboorde grond een gedetailleerde boorbeschrijving conform NEN 5104 

gemaakt, waarbij naast de samenstelling en korrelgrootte (textuur) van de opgeboorde grond, is gelet op hydro-

morfe kenmerken (de zogenaamde gleyverschijnselen: roest en reductie). Deze kenmerken hangen samen met de 

historische waterhuishouding. Op basis van de hydromorfe kenmerken kan een uitspraak worden gedaan over de 

in het verleden opgetreden grondwaterstandsfluctuatie, de gemiddeld laagste (GLG) en hoogste grondwaterstand 

(GHG), op de locatie.  

 

Doorlatendheidsmetingen 

Op basis van de bodemopbouw zijn er verspreid over de locatie zeven posities gekozen voor het uitvoeren van een 

infiltratieproef. Afhankelijk van de grondwaterstand en bodemopbouw kan dit boven en/of onder de 

grondwaterspiegel zijn. Inzicht in de waterdoorlatendheid (K-waarde) van de onverzadigde zone is verkregen via 

infiltratieproeven met behulp van de omgekeerde boorgatproef (Hooghoudt-proef). Inzicht in de waterdoorlatend-

heid van de verzadigde zone (onder grondwaterniveau) is verkregen via infiltratieproeven middels de falling head 

methode. In bijlage 3 zijn de verschillende methoden nader toegelicht.  

 

De locaties van de boringen en van de proeven zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. In bijlage 2 

zijn de boorprofielen opgenomen en in bijlage 5 is een fotoreportage opgenomen. In tabel 6 is een samenvattend 

overzicht van het uitgevoerde veldonderzoek weergegeven.  

 

Tabel 5: Overzicht veldonderzoek  

 

 

 

 

  

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) 

Boring zonder peilbuis 
6 1,0 m- grondwaterstand 

3 4,0 m -mv 

Boring met peilbuis 2 3,7 à 4,0 m-mv  

Infiltratieproef  
5 Onverzadigde zone  

2 Verzadigde zone 
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4 INTERPRETATIE RESULTATEN   

 

 

Lokale bodemopbouw  

De bovengrond bestaat grotendeels uit zeer tot matig fijne, matig siltige, zwak humeuze zandlaag. De ondergrond 

bestaat grotendeels uit matig fijn tot matig grof, zwak siltig zand. Plaatselijk is in de ondergrond een matig fijne, 

matig siltige zandlaag aanwezig.  

 

Resultaten doorlatendheidsmetingen 

De uit de infiltratieproeven afgeleide K-waarden zijn weergegeven in de volgende tabel. 

 
Tabel 6:  Overzicht afgeleide K-waarden 

Onderzoekspunt  Diepte infiltratieproef  (m –mv) Bodemsamenstelling K-waarde (m/dag) 

Omgekeerde Hooghoudt 

A02 1,5 Zand, matig fijn, zwak siltig  1 à 2  

A06 1,5 Zand, zeer fijn, zwak siltig  2 à 3  

A07 1,5 Zand, zeer fijn, zwak siltig 1 à 2  

A09 1,3 Zand, zeer fijn, zwak siltig 2 à 3 

A11 1,3 Zand, matig fijn, zwak siltig 2 à 3 

Falling head  

A12 3,0 – 4,0 Zand, matig grof, zwak siltig  3 à 4 

A12 2,7 – 3,7 Zand, matig fijn, zwak siltig 2 à 3 

 
Uit de afgeleide K-waarden blijkt geen grote heterogeniteit in doorlatendheid van de bodem. De doorlatendheid is 

echter sterk afhankelijk van de bodemsamenstelling (aantal, grootte en vorm van de poriën en de onderlinge 

verbindingen tussen de poriën). Aangezien een bodem altijd een bepaalde mate van heterogeniteit vertoont en  

slechts op een aantal punten een K-waarde is bepaald, hoeven de afgeleide K-waarden niet representatief te zijn 

voor de gehele onderzoekslocatie.  

 

Interpretatie resultaten  

De bovengrond van de locatie bestaat over het algemeen tot 0,6 à 0,9 m -mv matig tot zwak humeus (plaatselijk 

matig siltig) zand. Voor deze laag is geen doorlatendheid bepaald, omdat wordt verwacht dat deze laag ter plaatse 

van aan te leggen infiltratievoorzieningen wordt verwijderd.  

 

Voor de zandlaag onder het humeuze zand is op basis van meerdere proeven de doorlatendheid afgeleid.  Op 

basis van afgeleide doorlatendheid is voor de (onverzadigde) zone tussen circa 0,8 - 1,5 m –mv sprake is van een 

doorlatendheid van 1 à 3 m/dag, hetgeen een bevestiging is van de verwachting op basis van de waargenomen 

bodemopbouw. Dit betekent dat de bodem redelijk doorlatend is.  

 

Voor de verzadigde zone zijn twee proeven uitgevoerd in het matig grof tot matige fijne zandlaag is een 

doorlatendheid van 2 à 4 m/dag afgeleid. Plaatselijk is op een diepte van circa 1,3 à 1,6 tot circa 2,1 m -mv een 

zeer fijne en matige siltige zandlaag aangetroffen, deze belemmert infiltratie c.q. afvoer van water naar het dieper 

gelegen grondwater.  
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5 CONCLUSIES 

Op basis van het uitgevoerde geohydrologisch onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• voor de onverzadigde zone tussen circa 0,8 - 1,5 m –mv is een doorlatendheid van 1 à 3 m/dag afgeleid; 

• voor de verzadigde zone (matig grove tot matige fijne zandlaag) is een doorlatendheid van 2 à 4 m/dag afgeleid; 

• plaatselijk is op een diepte van circa 1,3 à 1,6 tot 2,1 m -mv een zeer fijne en matig siltige zandlaag 

aangetroffen, deze belemmert infiltratie c.q. afvoer van water naar het dieper gelegen grondwater; 

• de grondwaterstand (aangenomen RHG is circa +8,6 m NAP, 0,6 à 0,9 m-mv) biedt beperkte 
bergingsmogelijkheden. Indien de maaiveldhoogte voor ontwikkeling wordt aangepast kan dit wellicht voordelig 
uitpakken.   
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Situatietekening met onderzoekspunten 
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Bodemprofielbeschrijvingen 

 
  



Projectcode: 211075Projectlocatie: Stokmansweg 1 Rijssen

Pagina: 1 / 4

Meetpunt: A01
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
oranjegeel

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, witgrijs

200

Zand, matig grof, zwak siltig, witgrijs

260

Zand, zeer fijn, zwak siltig
280

Meetpunt: A02
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
oranjegeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, witgrijs

210

Zand, zeer grof, zwak siltig, resten 
hout, witgrijs230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

290

Meetpunt: A03
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
oranjegeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, witgrijs

210

Zand, matig grof, zwak siltig, witgrijs
230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

290

Meetpunt: A04
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, witgrijs

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geeloranje

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, witgrijs

200

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelgrijs

400



Projectcode: 211075Projectlocatie: Stokmansweg 1 Rijssen

Pagina: 2 / 4

Meetpunt: A05
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, witgeel

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geeloranje

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

210

Zand, zeer grof, zwak siltig
230

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelgrijs

280

Meetpunt: A06
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geeloranje

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijswit

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

210

Zand, matig fijn, zwak siltig

280

Meetpunt: A07
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geeloranje

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijswit

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

210

Zand, matig fijn, zwak siltig

280

Meetpunt: A08
Datum meting: 05-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, witgrijs

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
geeloranje

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

210

Zand, matig fijn, zwak siltig

280



Projectcode: 211075Projectlocatie: Stokmansweg 1 Rijssen

Pagina: 3 / 4

Meetpunt: A09
Datum meting: 07-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geeloranje

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
hout

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

260

Meetpunt: A10
Datum meting: 07-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geelgrijs

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

250

Meetpunt: A11
Datum meting: 07-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
geeloranje

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijswit

130

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

250

Meetpunt: A12
Datum meting: 07-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
geeloranje

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijswit

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs

200

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

400



Projectcode: 211075Projectlocatie: Stokmansweg 1 Rijssen

Pagina: 4 / 4

Meetpunt: A13
Datum meting: 07-08-2019

Veldwerker: Pim Bruggink

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
geeloranje

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijswit

130

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

370
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BIJLAGE 3 

Toelichting methodiek in situ doorlatendheidsmetingen 
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Toelichting methodiek in situ doorlatendheidsmetingen 

Dubbele ring infiltrometer (DRIM) 

De verzadigde verticale doorlatendheid van de onverzadigde zone, ook bekend als de infiltratiesnelheid, is bepaald 

met behulp van de dubbele ring infiltrometer.  

De DRIM bestaat uit twee cilinders, de buitenste cilinder is twee maal zo groot als de binnenste. Ter plaatse van 

de te onderzoeken locatie wordt een horizontaal vlak gegraven. De DRIM, bestaande uit twee cilinders, wordt 5 á 

10 centimeters in de grond gedrukt, zodanig dat deze waterpas staat. De ringen worden met een bentonietmengsel 

waterdicht afgesmeerd om lekkage onder de ringen door te voorkomen. 

In beide ringen wordt water gegoten zodat het waterniveau in beide ringen even hoog is. De buitenste ring is 

bedoeld als buffer, zodat het water uit de binnenste ring zo veel mogelijk verticaal infiltreert. Middels een datalogger 

wordt vervolgens de daling van het water in de binnenste ring gemeten in de tijd. 

 

Op basis van de wet van Darcy wordt de doorlatendheid bepaald: 

 

v = Kverz  
φ + z + h

z
 

v = infiltratiesnhelheid  [cm/sec] 
Kverz = verzadigde doorlatendheid 

φ = zuigspanning aand e onderkant van de transmissiezone [ cm] 
z = diepte van de transmissiezone onder de ingiltrometer [cm] 

h = hoogte van het water in de infiltrometer [cm] 
 

Uitgangspunt is dat de hydraulische gradiënt gedurende de duur van de proef nagenoeg gelijk is aan 1. De 

verzadigde doorlatendheid is daardoor gelijk aan de infiltratiesnelheid van het water. 
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Compact constant head permeameter (CCHP)  

De doorlatendheid van de onverzadigde zone (boven de grondwaterspiegel) is bepaald met behulp van de Compact 

Constant Head Permeameter (CCHP). Dit is een instrument voor in-situ meting van de verzadigde 

waterdoorlatendheid (Ksat) van de onverzadigde zone van de bodem. Het principe van deze proef berust op het in 

stand houden van een constante waterkolom (constant head) in een boorgat en het registreren van het daarvoor 

benodigde debiet. In figuur 1 is de meetopstelling schematisch weergeven. Als de afstand van de bodem van het 

boorgat tot de eerste ondoorlatende laag groter is dan 2x de waterverhoging (H), is de 'Glover-formule' aan te 

bevelen voor de berekening van de doorlatendheid. De 'Glover-formule' ziet er als volgt uit:  

 

 

Ksat =
sinh −1(

H

r
)−(√(

r

H
)

2
+1)+(

r

H
)

(2∗π∗H2)
∗ Q   

 

Is de afstand van de bodem van het boorgat naar de eerste ondoorlatende laag kleiner dan 2 x de waterverhoging 

(H), dan is Ksat te berekenen door:  

 

Ksat =
(3 ∗ ln

H
r

)

(π ∗ H ∗ (3 ∗ H) + (2 ∗ s))
∗ Q 

 

  
Figuur 11: schematische weergave meetopstelling 
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Omgekeerde boorgatmethode in de onverzadigde zone 

Inzicht in de waterdoorlatendheid van de onverzadigde zone is verkregen met de omgekeerde boorgatmethode. 

Hierbij wordt handmatig een boring gezet tot in de bodemlaag waarvan de doorlatendheid moet worden bepaald. 

Daarna wordt in het boorgat een peilbuis geplaatst met het geperforeerde deel in de betreffende bodemlaag. 

Vervolgens wordt water in de peilbuis gegoten, waarna de daling van het waterniveau in de tijd wordt gemeten met 

behulp van een datalogger. Op basis van het verloop van de waterstandsdaling in de tijd wordt een indicatie van 

de doorlatendheid van de grond rondom het filter van de peilbuis afgeleid.  

Om de betrouwbaarheid van de metingen te vergroten is elke doorlatendheidsmeting in duplo uitgevoerd, met 

voldoende tijd tussen de twee metingen, zodat de metingen elkaar niet beïnvloeden. De omgekeerde 

boorgatmethode gaat uit van een min of meer constante infiltratiesnelheid. In dat geval is de infiltratiesnelheid gelijk 

als de doorlatendheid en kan hieruit de volgende formule samengesteld worden [module C2510, 

doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Stichting Rioned]:  

 

𝐾𝑠𝑎𝑡 = 1,15 ∗ 𝑟 ∗
(log (ℎ0 +

1
2

𝑟) − log (ℎ𝑡 +
1
2

𝑟))

𝑡 − 𝑡0
 

 

De waarden ht zijn eenvoudig te berekenen door de gemeten waterdiepte ten opzichte van het referentieniveau af 

te trekken van de diepte van het boorgat ten opzichte van het referentieniveau.  
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Falling Head in de verzadigde zone 

Inzicht in de waterdoorlatendheid van de verzadigde zone kan worden verkregen met een falling head proef 

(omgekeerde Hooghoudt-proef). Hierbij wordt handmatig een boring gezet tot in de bodemlaag waarvan de 

doorlatendheid moet worden bepaald. Daarna wordt in het boorgat een peilbuis geplaatst met het geperforeerde 

deel in de betreffende bodemlaag. Deze dient met zwelklei afgedicht te worden. Vervolgens wordt water in de 

peilbuis gegoten, waarna de daling van het waterniveau in de tijd wordt gemeten met behulp van een datalogger. 

Op basis van het verloop van de waterstandsdaling in de tijd kan een indicatie van de doorlatendheid van de grond 

rondom het filter van de peilbuis worden afgeleid. De doorlatendheid wordt berekend met behulp van de Bouwer 

en Rice-formule, zoals in onderstaand weergeven.  

 

 

 

 

 

Figuur 12: Formule van Bouwer en Rice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Figuur 13: schematische weergave boorgat 
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Foto’s onderzoekslocatie 
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2  Inhoudsopgave (concept)



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Regels

 

Regels (concept)  3



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

Het bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein met identificatienummer 
NL.IMRO.1742.BPRW2019004-0301 van de gemeente Rijssen-Holten.

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (een van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan 
de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn en geen betrekking hebbend 
op detailhandel of horecagerelateerde activiteiten, die op kleine schaal in een woning en/of daarbij 
behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling 
heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse.

1.6  bebouwing:

een of meer gebouwen en/of bouwwerken.

1.7  bebouwingspercentage:

een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage dat de grootte van het gedeelte van het 
bouwvlak of bouwperceel aangeeft, dat ten hoogste mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is 
bepaald.

1.8  bestaande:

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan binnen het betreffende 
bouwperceel aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel 
kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een andere planologische 
toestemming.

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.11  bijgebouw:

een vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
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1.12  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.13  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.14  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.15  bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.16  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.18  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, verkopen en/of 
leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik en/of verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

1.19  (volumineuze) detailhandelsbedrijven:

a. detailhandelsbedrijf:
1. in auto's, motoren, boten en landbouwwerktuigen en daarmee rechtstreeks samenhangende 

artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen of materialen, mits de 
verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van deze samenhangende artikelen niet meer bedraagt 
dan 20% van de brutovloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf;

2. in caravans, tenten, zwembaden en de daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals 
specifieke onderhoudsmiddelen, onderdelen of materialen, recreatie- en 
campingbenodigdheden, mits de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van deze 
samenhangende artikelen niet meer bedraagt dan 20% van de brutovloeroppervlakte van het 
desbetreffende bedrijf, met een maximum van 100 m²;

3. in grove bouwmaterialen en bouwstoffen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke, zoals 
stenen, zand, beton, bestrating materiaal en hout;

4. in keukens, badkamers en sanitair en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals 
accessoires, inbouwapparatuur en tegels, mits de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van 
deze samenhangende artikelen niet meer bedraagt dan 20% van de brutovloeroppervlakte van 
het desbetreffende bedrijf; 

5. in artikelen en goederen die naar aard en omvang en effecten voor de omgeving gelijk kunnen 
worden gesteld met de hiervoor onder a tot en met e bedoelde artikelen en goederen, in elk 
geval met uitzondering van voedings- en genotmiddelen;

6. in meubelen en woninginrichtingsartikelen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen 
als vloerbedekking, parket, verlichting, kachels en zonwering;

7. in de vorm van bouwmarkten, zijnde detailhandel met een al dan niet geheel overdekte 
verkoopvloeroppervlakte, waarop het volledige assortiment van bouw- en doe-het-zelfproducten 
uit voorraad op basis van zelfbediening wordt aangeboden;
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8. in de vorm van tuincentra, zijnde detailhandel met een al dan niet geheel overdekte 
verkoopvloeroppervlakte, waarop artikelen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen en de 
daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen worden aangeboden;

b. met per detailhandelsbedrijf:
1. een totale verkoopvloeroppervlakte van ten minste 400 m², voorzover betreft de onder 1 tot en 

met 5 bedoelde; 
2. een totale verkoopvloeroppervlakte van ten minste 700 m², voorzover betreft de onder 6 tot en 

met 8 bedoelde; 
3. een verkoopvloeroppervlakte voor goederen die duidelijk als branchevreemd kunnen worden 

aangemerkt, van ten hoogste 5% van de totale verkoopvloeroppervlakte, met een maximum van 
50 m².

1.20  gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.21  hoekperceel:

Aan 2 of meer zijden grenzend aan de openbare weg.

1.22  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn indeling of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, 
als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen en aangebouwde 
overkappingen.

1.23  horecabedrijf:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse, al dan niet in 
samenhang met het bedrijfsmatig verschaffen van logies en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, 
met uitzondering van een discotheek.

1.24  mantelzorg:

het bieden van zorg in een woning aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is op vrijwillige basis en buiten 
organisatorisch verband.

1.25  overkapping:

een bouwwerk in de vorm van een constructie bestaande uit maximaal drie wanden waarvan maximaal 
twee tot de constructie zelf behoren.

1.26  peil:

a. voor gebouwen waarvan de hoofdingang onmiddellijk aan een weg of pad grenst: de hoogte van die 
weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse.

1.27  seksinrichting:

een inrichting, bestaande uit één of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin 
bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze seksuele handelingen worden verricht; onder een 
hiervoor bedoelde inrichting wordt in elk geval verstaan een bordeel.

1.28  vrijstaande woning:

een woning waarvan het hoofdgebouw niet direct is verbonden met het hoofdgebouw van een andere 
woning.

 

6  Regels (concept)



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

1.29  woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden, zijnde de 
samenlevingsvorm van één gezin of een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband, waaronder 
mede wordt begrepen de inwoning van één ander huishouden met eigen voorzieningen.

1.30  woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen 
kan worden verplaatst.  
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

a. dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

b. de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

c. de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

d. de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, liftschachten, antennes en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

e. de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

f. afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.

2.3  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en water;
b. incidentele parkeervoorzieningen;
c. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
d. speelvoorzieningen;
e. openbare nutsvoorzieningen.

met dien verstande dat:

f. onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater 
begrepen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 6 m bedragen;
b. de bouwhoogte van de lichtmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen en 

carports, mag niet meer dan 3 m bedragen.
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Artikel 4  Verkeer - Verblijf

 

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden;
b. pleinen en parkeerterreinen;
c. groen- en speelvoorzieningen en water;
d. fiets- en voetpaden;
e. openbare nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

f. in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermbeplanting, 
voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes en dergelijke, zijn begrepen;

g. de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling of aanleg van 
verkeers(veiligheids)voorzieningen zoals een rotonde, niet voorziet in een wijziging van het aantal 
rijbanen;

h. onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater 
begrepen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van wegen en openbare nutsvoorzieningen gelden de 
volgende regels:

a. de inhoud per gebouw mag niet meer dan 40 m³ bedragen, dan wel de bestaande inhoud, indien 
deze meer bedraagt;

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van de bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte van de lichtmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;
c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 6 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen het gebruik van de gronden en 
bouwwerken voor het stallen / parkeren van voertuigen ten dienste van voertuig-intensieve bedrijven, 
zoals garagebedrijven en taxibedrijven, handel/reparatie van auto’s; motorfietsen, 
benzineservicestations, vervoersbedrijven, verhuur/verkoop van transportmiddelen, waaronder wordt 
begrepen het stallen / parkeren van voertuigen van personeel.
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Artikel 5  Wonen - Aaneen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Aaneen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in twee aaneen gebouwde woningen met bijbehorende tuinen, erven en terreinen;
b. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit in hoofdgebouwen;
c. bed en breakfast in hoofdgebouwen;
d. water.

5.2  Bouwregels

5.2.1  algemeen gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal woningen per bouwvlak bedragen, met 

dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste dat 
aantal woningen per bouwvlak mag worden gebouwd;

c. van een bouwperceel mag niet meer dan 60% worden bebouwd, met dien verstande dat de 
bebouwingsoppervlakte per bouwperceel ten hoogste 350 m² bedraagt.

5.2.2  hoofdgebouwen

Voor de bouw van hoofdgebouwen geldt dat:

a. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer dan respectievelijk 7 m en 11 m 
bedragen;

b. de afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt:
1. bij dubbele woningen minimaal 2,5 m aan één zijde, met dien verstande, dat die   

afstand minimaal 0 m mag bedragen, mits 3 m achter de voorgevel en/of het verlengde daarvan 
en met een maximale goothoogte van 3,5 m wordt gebouwd;

c. overkappingen binnen het hoofdgebouw mogen op niet minder  dan 3 m achter (het verlengde van) 
de voorgevel van het  hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat plat afgedekte 
overkappingen op niet minder dan 1 m achter de voorgevel mogen worden gebouwd;

d. enig punt van de voorgevel van de hoofdgebouwen dient in of maximaal 3 m achter de naar de weg 
gekeerde bebouwingsgrens te worden gebouwd, met dien verstande dat dit niet geldt voor 
straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

e. de afstand tussen voorgevel en achtergevel van een hoofdgebouw en daarvan onderdeel uitmakende 
aan- of uitbouwen bedraagt niet meer dan 15 m;

5.2.3  bijgebouwen

Voor de bouw van bijgebouwen geldt dat:

a. deze bouwwerken niet minder dan 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het  
hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. dat dit niet geldt voor straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

b. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
c. de bouwhoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen.
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5.2.4  overkappingen

Voor de bouw van overkappingen voor zover niet behorend tot het hoofdgebouw geldt dat:

a. a. deze bouwwerken niet minder dan 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het 
hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. plat afgedekte overkappingen op niet minder dan 1 m achter de voorgevel mogen worden 

gebouwd;
2. dat dit niet geldt voor straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

b. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte inclusief bijgebouwen niet meer dan 75 m² mag bedragen, dan wel een 

groter oppervlak tot maximaal 10% van het bouwperceel;

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen niet meer dan 50 m2 mag 
bedragen.

5.2.5  uitbouw zoals een erker, toegangspartij, luifel of balkon

In afwijking van het gestelde onder 5.2.1 mag een uitbouw aan het hoofdgebouw, zoals een erker, 
toegangspartij, luifel of balkon ook buiten het bouwvlak worden gebouwd tot maximaal 1,5 m daarbuiten, 
met dien verstande dat:

a. de afstand van enig deel van de uitbouw ten minste 2,5 m uit de naar de weg gekeerde 
perceelsgrenzen bedraagt;

b. de hoogte niet meer mag zijn dan 25 cm boven de eerste verdiepingsvloer;
c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt voor hoekpercelen dat de hoogte van een uitbouw zoals 

een erker, toegangspartij, luifel of balkon dezelfde hoogte mag bedragen als de maximale 
goothoogte van het hoofdgebouw, zoals bepaald in 5.2.2 onder a;

d. de uitstraling van deze uitbouw overwegend transparant is in de zin dat ten minste 50% van de gevel 
uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat;

5.2.6  bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,    
gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter 
ten hoogste 2 m, met dien verstande dat voor hoeksituaties gericht op de openbare weg of openbaar 
groen geldt dat 3 m achter het verlengde van de voorgevel van de woning de bouwhoogte ten 
hoogste 2 m bedraagt en daarvoor ten hoogste 1 m;

b. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m 

bedragen. 

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 
van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de verschijningsvorm van karakteristieke panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

nadere eisen stellen aan:

1. de plaats en de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken;
2. de plaats en oriëntatie van gebouwen in die zin dat voorgevel van hoofdgebouwen in de naar de weg 

gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd;
3. de plaats van bijgebouwen die zijn gelegen binnen een afstand van 3 m uit de    

perceelgrens;
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4. de grootte en inhoud van de zelfstandige woonruimte noodzakelijk vanuit een oogpunt van de 
mantelzorg.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen de vestiging van bijzondere 
woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in samenhang met gezamenlijke 
voorzieningen.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4 ten behoeve 
van de vestiging van bijzondere woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in 
samenhang met gezamenlijke voorzieningen, mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
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Artikel 6  Wonen - Vrijstaand

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in vrijstaande woningen met bijbehorende tuinen, erven en terreinen;
b. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit in hoofdgebouwen;
c. bed en breakfast in hoofdgebouwen;
d. water.

6.2  Bouwregels

6.2.1  algemeen gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal woningen per bouwvlak bedragen, met 

uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', 
waarvoor geldt dat maximaal dat aangegeven maximum aantal hoofdgebouwen mag worden 
gebouwd;

c. van een bouwperceel mag niet meer dan 60% worden bebouwd, met dien verstande dat de 
bebouwingsoppervlakte per bouwperceel ten hoogste 350 m² bedraagt.

6.2.2  hoofdgebouwen

Voor de bouw van hoofdgebouwen geldt dat:

a. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer dan respectievelijk 7 m en 11 m 
bedragen;

b. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 2,5 m, 
met dien verstande dat aan één zijde die afstand minimaal 0 m mag bedragen, mits:
1. op minimaal 3 m achter de voorste voorgevel en/of het verlengde van de voorste voorgevel wordt  

gebouwd;
2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,5 m;

c. overkappingen binnen het hoofdgebouw mogen op niet minder dan 3 m achter (het verlengde van) de 
voorste voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat plat afgedekte 
overkappingen op niet minder dan 1 m achter de voorste voorgevel mogen worden gebouwd;

d. enig punt van de voorste voorgevel van de hoofdgebouwen dient in of maximaal 3 m achter de naar 
de weg gekeerde bebouwingsgrens te worden gebouwd, met dien verstande dat dit niet geldt voor 
straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

e. de afstand tussen de voorste voorgevel en de achterste achtergevel van een hoofdgebouw en 
daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouwen bedraagt niet meer dan 18 m.

6.2.3  bijgebouwen

Voor de bouw van bijgebouwen geldt dat:

a. deze bouwwerken niet minder dan 3 m achter (het verlengde van) de voorste voorgevel van het 
hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. dat dit niet geldt voor straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

b. de goothoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
c. de bouwhoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen, dan wel een groter oppervlak tot 

maximaal 10% van het bouwperceel.
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6.2.4  overkappingen

Voor de bouw van overkappingen voor zover niet behorend tot het hoofdgebouw geldt dat:

e. a. deze bouwwerken niet minder dan 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het 
hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. plat afgedekte overkappingen op niet minder dan 1 m achter de voorgevel mogen worden 

gebouwd;
2. dat dit niet geldt voor straatdelen met een omgekeerde voor- / achterkant orïentatie;

a. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
b. de gezamenlijke oppervlakte inclusief bijgebouwen niet meer dan 75 m² mag bedragen, dan wel een 

groter oppervlak tot maximaal 10% van het bouwperceel;

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen niet meer dan 50 m2 mag 
bedragen.

6.2.5  uitbouw zoals een erker, toegangspartij, luifel of balkon

In afwijking van het gestelde onder 6.2.1 mag een uitbouw aan het hoofdgebouw, zoals een erker, 
toegangspartij, luifel of balkon ook buiten het bouwvlak worden gebouwd tot maximaal 1,5 m daarbuiten 
en met dien verstande dat:

a. de afstand van enig deel van de uitbouw ten minste 2,5 m uit de naar de weg gekeerde 
perceelsgrenzen bedraagt;

b. de hoogte niet meer mag zijn dan 25 cm boven de eerste verdiepingsvloer;
c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt voor hoekpercelen dat de hoogte van een uitbouw zoals 

een erker, toegangspartij, luifel of balkon dezelfde hoogte mag bedragen als de maximale 
goothoogte van het hoofdgebouw, zoals bepaald in 6.2.2 onder a;

d. de uitstraling van deze uitbouw overwegend transparant is in de zin dat ten minste 50% van de gevel 
uit glas of andere doorzichtige materialen bestaat.

6.2.6  bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,  gelden de volgende 
regels:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen voor de voorste voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m en 
daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat voor hoeksituaties gericht op de openbare weg 
of openbaar groen geldt dat 3 m achter het verlengde van de voorste voorgevel van de woning de 
bouwhoogte ten hoogste 2 m bedraagt en daarvoor ten hoogste 1 m

b. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m 

bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 
van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de verschijningsvorm van karakteristieke panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

nadere eisen stellen aan:

1. de plaats en de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken; 
2. de plaats en oriëntatie van gebouwen in die zin dat de voorste voorgevel van hoofdgebouwen in de 

naar de weg gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd;
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3. de plaats van bijgebouwen die zijn gelegen binnen een afstand van 3 m uit de    
perceelsgrens;

4. de grootte en inhoud van de zelfstandige woonruimte noodzakelijk vanuit een oogpunt van de 
mantelzorg.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen de vestiging van bijzondere 
woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in samenhang met gezamenlijke 
voorzieningen.

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.4 ten behoeve 
van de vestiging van bijzondere woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in 
samenhang met gezamenlijke voorzieningen, mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Algemeen

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval begrepen:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en/of opslagplaats van aan het  gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. het gebruik of het laten gebruiken van gronden als stalling- en/of opslagplaats van een of meer aan 
het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig 
gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik of onderhoud;

c. het gebruik van gronden en bebouwing als of ten behoeve van een seksinrichting of prostitutiebedrijf.

8.2  Wonen - Aaneen, Wonen - Vrijstaand

Onder strijdig gebruik met de bestemming Wonen - Aaneen en Wonen - Vrijstaand wordt begrepen het 
gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw ten behoeve van aan huis verbonden beroeps- en 
bedrijfsactiviteiten;

b. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als zelfstandige woonruimte.

8.2.1  Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van een aan huis verbonden beroeps- of 
bedrijfsactiviteit

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels voor het gebruik van een 
(vrijstaand) bijgebouw ten behoeve van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit voorzover de 
woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en geen ernstige hinder of afbreuk aan het 
woonmilieu wordt gedaan. Dit betekent dat:

a. de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair moet blijven;
b. aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep uitsluitend inpandig mogen worden 

verricht;
c. maximaal 35% van de brutovloeroppervlakte van hoofd- en bijgebouwen mag worden gebruikt voor de 

aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep met een maximum van 75 m²;
d. degene die de gebruiker is van de woning ook degene moet zijn die het aan huis verbonden beroep 

uitoefent;
e. de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua aard, omvang en intensiteit verenigbaar moet zijn 

met het karakter van de omringende woonomgeving;
f. bedrijfsactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan indien deze voorkomen in of gelijk zijn te stellen met 

de categorieën 1 en 2 zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven;
g. behoudens verkoop van ter plaatse vervaardigde goederen in direct verband met het aan huis 

verbonden beroep, geen detailhandel mag plaatsvinden;
h. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter 

plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat dient te worden geparkeerd op eigen 
terrein.

8.2.2  Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels voor het gebruik van een 
(vrijstaand) bijgebouw als zelfstandige woonruimte, mits:

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg en de noodzaak van 
tijdelijke bewoning uit het oogpunt van mantelzorg (middels een schriftelijke verklaring van de 
behandelend huisarts of specialist) wordt aangetoond;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van 
omwonenden en (agrarische) bedrijven;
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c. de zelfstandige woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast, 
waarbij nadere eisen met betrekking tot de grootte en inhoud van de bewoning kunnen worden 
gesteld;

d. het bijgebouw is gelegen op een maximale afstand van 25 m van het hoofdgebouw;
e. het gebruik van bewoning ten behoeve van mantelzorg er niet toe leidt dat extra 

ontsluitingsmogelijkheden op de openbare weg worden aangelegd;
f. sprake is van ruime (hoek)kavels van ten minste 350 m² die qua bereikbaarheid en veiligheid al goed 

zijn ontsloten en voldoende ruimte bieden voor een vrijstaand bijgebouw;
g. in het hoofdgebouw geen zelfstandige woonruimte voor mantelzorg is gerealiseerd. 

De omgevingsvergunning, verleend op grond van artikel 8.2.2, kan worden ingetrokken, indien de bij het 
verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer 
aanwezig is.
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  Vrijwaringszone - molenbiotoop

9.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ´Vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden behalve voor de daar 
geldende bestemmingen, mede aangewezen voor:

a. het behoud en herstel van een goede windvang van een molen;
b. het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn 

waarde als landschapsbepalend element.

9.1.2  Bouwregels

Op de in 9.1.1 bedoelde gronden mag de bouwhoogte van bouwwerken die worden verleend met een 
omgevingsvergunning in afwijking van hetgeen elders in de planregels is bepaald, niet meer bedragen 
dan:

a. bij een afstand tot 100 m van de molen: 5 m;
b. bij een afstand tussen 100 en 200 m van de molen: 7 m;
c. bij een afstand tussen 200 en 300 m van de molen: 9 m;
d. bij een afstand tussen 300 en 400 m van de molen: 11 m;

met dien verstande dat:

1. bestaande gebouwen mogen worden herbouwd tot dezelfde bouwhoogte;
2. bebouwing met een grotere hoogte waarbij het een bouwwerk betreft, dat gezien vanuit de molen 

aan de achterzijde van bestaande bouwwerken wordt opgericht, en waarbij aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. de hoogte en breedte blijft binnen de contouren (hoogte, breedte) van de bouwwerken 

waarachter deze wordt opgericht;
b. het bouwwerk wordt aan een bestaand bouwwerk gebouwd dan wel vrijstaand opgericht binnen 

een afstand van ten hoogste 10 m uit bestaande bouwwerken; 
c. het vloeroppervlak van krachtens deze bepaling opgerichte bouwwerken mag in totaal niet meer 

bedragen dan 10% van de bouwwerken waarachter wordt gebouwd; 
d. het oprichten van een bouwwerk is uitsluitend toegestaan, voor zover dit mogelijk is op basis 

van de overige voor deze bestemming geldende bestemming.

9.1.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.2 ten behoeve van 
het bouwen overeenkomstig de betreffende andere bestemming van deze gronden, mits:

a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en herstel van een goede 
windvang van een molen; 

b. ter zake daarvan vooraf advies bij de molenbeheerder is ingewonnen.

9.1.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruiken of laten 
gebruiken van de gronden ten behoeve van bomen en beplanting met een hoogte van meer dan:

a. bij een afstand tot 100 m van de molen: 5 m;
b. bij een afstand tussen 100 en 200 m van de molen: 7 m;
c. bij een afstand tussen 200 en 300 m van de molen: 9 m;
d. bij een afstand tussen 300 en 400 m van de molen: 11 m;

met dien verstande dat bestaande gebruik is toegestaan, indien het betreft bestaand gebruik met een 
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grotere hoogte.

9.1.5  Afwijken van de gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde onder lid 9.1.4 is een gebruik als bedoeld in dat lid toegestaan, mits:

a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en herstel van een goede 
windvang van een molen;

b. ter zake daarvan vooraf advies bij de molenbeheerder is ingewonnen.

 

Regels (concept)  21



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken, zoals kunstwerken, 
nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, wachthuisjes, telefooncellen, bewaarplaatsen van 
huisvuilcontainers, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet 
meer dan 30 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen; 

b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bouw- en aanduidingsgrenzen, mits 
die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;

c. ten behoeve van het aanbouwen van bijgebouwen aan één zijde van een hoofdgebouw, mits deze 
niet rechtstreeks met elkaar in verbinding staat;

d. van de bestemmingen 'Wonen - Aaneen',en 'Wonen - Vrijstaand', waarbij het mogelijk is om bij 
nieuwbouw van hoofdgebouw(en) gebruik te maken van één van deze bestemmingen, mits het 
aantal woningen niet meer bedraagt dan is toegestaan;

e. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m.

10.2  Afwegingskader

De onder 10.1 bedoelde omgevingsvergunningen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de stedenbouwkundige structuur;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
d. de verkeersveiligheid;
e. de fysieke veiligheid.
f. landschappelijke en natuurlijke waarden;
g. de milieusituatie;
h. de externe veiligheid.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen inzake de ligging van 
bestemmingsgrenzen, mits die wijziging ten opzichte van de bestaande bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 5 m bedragen. Aan het wijzigingsplan mogen dubbelbestemmingen, bouwvlakken, maatvoeringen 
en gebieds- bouw- en functieaanduidingen worden toegevoegd.

11.2  Afwegingskader

De onder 11.1 bedoelde wijzigingsplannen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de stedenbouwkundige structuur;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
d. de verkeersveiligheid;
e. de fysieke veiligheid.
f. landschappelijke en natuurlijke waarden;
g. de milieusituatie;
h. de externe veiligheid.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Afstemmingsregel welstand

Voorzover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:

a. de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte;
b. de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden voor het realiseren van gebouwen, is deze ruimte tevens 
bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a van de Woningwet 
aangegeven welstandscriteria, mits:

1. de goot- en bouwhoogte van gebouwen met niet meer dan 15% afwijken van de   
toegestane goot- en bouwhoogte;

2. de binnen de regels te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  Overgangsbepaling

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

13.1.2  Afwijk ing

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1.1 een 
omgevingsvergunning verlenen van voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 13.1.1 met maximaal 10%.

13.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Artikel 13.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  Overgangsbepaling

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

13.2.3  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

13.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Artikel 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Regels (concept)  25



 bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling RV-terrein

 

Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, herontwikkeling 
RV-terrein'.
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Bijlage 1  Staat van bedrijven
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SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 
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1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

203, 204, 205 162 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 
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2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           
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281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 
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35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 
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5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 

5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

5157.2/3 4677 1 
- overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN           

527 952  
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 
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6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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