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AANMELDFORMULIER KAVEL LOSPLAATS MAARHEEZE
Vooraf thuis in te vullen
De ondergetekende(n):
1. Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………….
Soort en nummer legitimatiebewijs: …………………………………………………....
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………..
e-mailadres: ………………………………………………………………………………….
burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………
2. Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………….
Soort en nummer legitimatiebewijs: …………………………………………………....
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………..
e-mailadres: ………………………………………………………………………………….
burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………
meldt/melden zich middels dit formulier aan voor de loting van een perceel grond gelegen aan
de Losplaats (ongenummerd) te Maarheeze, met een oppervlakte van 1.091 m2 voor een
koopsom van € 225.000,-- (zegge: tweehonderdvijfentwintigduizend euro) vrij op naam.
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend met bijlagen* uiterlijk op 15 april 2020
om 16:00 uur te worden ingediend op het kantoor van notariskantoor notariaat op de Laak aan
‘t Inne 2 te Budel (6021 DA). De aanmelder wordt aldaar in de gelegenheid gesteld om het
aanmeldformulier in een verzegelde bus te deponeren.
De loting vindt (onder voorbehoud) plaats tijdens een voor een ieder toegankelijke openbare
zitting op donderdag 16 april 2020 om 15:00 uur op het gemeentehuis aan het Capucijnerplein
1, 6021 CA te Budel.
De notaris verricht de trekking. De notaris zal alle aanmeldingsformulieren trekken.
De notaris noemt duidelijk verstaanbaar de naam van de gegadigde die op het getrokken
aanmeldformulier staat vermeld.
Indien er slechts één gegadigde is voor de kavel dan vindt automatisch toewijzing plaats aan
deze gegadigde.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulieren met alle bijlagen worden
geaccepteerd.
Dit aanmeldformulier is persoonsgebonden.
Aanmeldformulieren die niet tijdig zijn ingediend, niet volledig zijn ingevuld en/of ondertekend
of zonder bijlage(n), zijn ongeldig en doen niet mee met de loting.

Een toetsing in het kader van de Wet Bibob maakt onderdeel uit van de verkoopprocedure.
Ondergetekende verklaart de mogelijkheid te hebben gehad om de optie- en
koopovereenkomst, het beeld kwaliteitsplan, de bodemonderzoeken, de toelichting en regels
van het bestemmingsplan en de Beleidsregel Bibob 2017 in te zien en van de inhoud kennis te
hebben kunnen nemen. Koop en verkoop van de grond vindt plaats onder de in deze stukken
genoemde voorwaarden en bedingen.
Alle stukken zijn vanaf 11 maart 2020 beschikbaar op de website van Cranendonck Makelaars
te Maarheeze: www.cranendonckmakelaars.nl. Of telefonisch aan te vragen bij het kantoor van
Cranendonck Makelaars via telefoonnummer 0495-588888.
Plaats: ……………………………………….. datum:……………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….

* Bij dit aanmeldformulier dient een kopie paspoort of ID te worden gevoegd:
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Inschrijven
tot 15 april
Loting
op 16 april
• Zon georiënteerd kavel van 1091 m²
• Bouwrijp perceel
• Royaal bouwblok: 16 x 15,7 meter
Koopsom €225.000,- vrij op naam

REALISEER JULLIE DROOMWONING
AAN DE LOSPLAATS IN MAARHEEZE!

Meer informatie vindt u op de website van Cranendonck Makelaars.

www.cranendonckmakelaars.nl

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: JLOO
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 januari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

TE KOOP

Losplaats ong.
Maarheeze

Royaal bouwperceel
Ruim bouwblok
Vrije ligging
Perceel:

1.091 m²

Koopsom: € 225.000,- v.o.n.

Tip van de verkoper:

“Zelf bouwen? Laat uw droom
in vervulling gaan op dit mooie
perceel! ”

De Losplaats is gelegen aan de buitenring van de Bruine Akkers, evenwijdig aan het spoor op loopafstand van de sportvelden en
natuurgebied “De Pan”. De straat is lommerrijk en alleen vanuit de Bruine Akkers met voertuigen te bereiken. Via het fiets/wandelpad aan de Spoorstraat is de Stationsstraat te bereiken.
Het perceel meet 1.091 m² en is zon georiënteerd. Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woonhuis met een
toegestane goot- en nokhoogte van 7 resp. 10 meter. Het bouwblok is royaal en meet circa 16 *15,70 meter. De koper heeft een vrije
keuze in bouwstijl, architect en aannemer.
In deze brochure vindt u bestemmingsplaninformatie zoals de bebouwingsvoorschriften en het bouwblok, enkele
bebouwingssuggesties en de kadastrale kaart. Alle overige informatie, zoals de optie- en verkoopprocedure,
bestemmingsplaninformatie en bodeminformatie zijn beschikbaar op onze website www.cranendonckmakelaars.nl.
Een loting is onderdeel van de verkoopprocedure. Inschrijven kan tot 15 april 2020 bij Notariaat Op de Laak in Budel, loting
vindt plaats op 16 april 2020 op het notariskantoor.

Algemeen
De ligging van de Losplaats is mooi vrij, direct achter de meest recente gebouwde vrijstaande woningen in de
Bruine Akkers. Op het perceel rust een woonbestemming. Het bouwblok is gunstig gesitueerd, royaal en zon
georiënteerd. Het bouwblok is circa 16 meter diep en 15,70 meter breed. De drie bomen op de rand van het
perceel zijn zogenoemde waardevolle bomen en mogen niet worden gekapt.
Op de volgende pagina’s zijn ter inspiratie twee bebouwingsvoorbeelden opgenomen. Bij deze verbeeldingen is
rekening gehouden met het bouwblok, de bomen en de bepalingen in het geldende bestemmingsplan.

De Losplaats is een
lommerrijk pad gelegen aan
de rand van de jonge wijk
“Bruine Akkers”.
Voorzieningen zoals de
winkelstraat, scholen en
zorgvoorzieningen zijn
binnen een tiental
wandelminuten te bereiken.
Ook het treinstation, de
sportvelden, uitvalswegen
en natuurgebied “De Pan’
bevinden zich in de directe
omgeving.

Bebouwingssuggesties

Bebouwingssuggesties

Bestemmingsplan - kaart

Bestemmingsplan - regels
19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
∙ wonen;
∙ aan huis verbonden beroepen;
∙ ter plaatse van de aanduiding:
∙ 'garage': garageboxen;
∙ 'kantoor': een kantoor;
∙ 'detailhandel': detailhandel;
∙ 'horeca': een afhaalrestaurant;
∙ specifieke vorm van maatschappelijk - dierenpension': een dierenpension;
∙ specifieke vorm van waarde - monument rijk' en 'specifieke vorm van waarde - monument gemeente': het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische
waarden en het stedenbouwkundig beeld.
met de daarbij behorende
∙ erven en terreinen; ∙ verkeer- en parkeervoorzieningen; ∙ groenvoorzieningen; ∙ voorzieningen van algemeen nut; ∙ water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
∙ het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;

∙ het hoofdgebouw mag uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, waarbij geldt dat:
o vrijstaande, twee-aaneengebouwde geschakelde en aaneengebouwde woningen zijn toegestaan;
o ter plaats van de aanduiding 'gestapeld' gestapelde woningen zijn toegestaan;
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning' uitsluitend patiowoningen zijn toegestaan.
∙ de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;

∙ ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – patiowoning' mag het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer bedragen dan 85% tenzij ter plaatse van
de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een afwijkend bebouwingspercentage is aangegeven;
∙ ter plaatse van de aanduiding 'maximum breedte' mag het hoofdgebouw niet breder zijn dan is aangeduid.

Bestemmingsplan - regels
19.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
∙ aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
∙ aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 1,00 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
∙ de totale oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag per woning niet meer bedragen dan:
o 75 m²: bij een perceelsgrootte tot 500 m²;
o 100 m²: bij een perceelsgrootte vanaf 500 m² tot 2.000 m²;
o 120 m²: bij een perceelsgrootte vanaf 2.000 m²;
o 150 m2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte';
o met dien verstande dat het bebouwingspercentage van de gronden gelegen achter het bouwvlak, maximaal 50% mag bedragen.
∙ de goothoogte bedraagt maximaal 3,25 meter;
∙ de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,00 meter;
∙ ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn uitsluitend garageboxen toegelaten met dien verstande dat: o de maximale bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,25 meter;
o de maximale oppervlakte per garagebox niet meer bedraagt dan 25 m2;
∙ de afstand tussen een bijgebouw en het hoofdgebouw mag ter plaatse van percelen grenzend aan het buitengebied, niet meer bedragen dan 10,00 meter;
∙ bij vrijstaande woningen dient één der zijstroken vrij te blijven van bebouwing tot de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 25,00 meter achter de voorgevellijn, tenzij de
bestaande afstand tot de zijdelingse perceelgrens minder dan 3,00 meter bedraagt. Indien de bestaande afstand minder bedraagt dan de genoemde 25,00 meter en 3,00
meter, geldt deze afstand als minimale afstand;
∙ overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
o de overkapping moet worden gebouwd in of achter de voorgevellijn;
o voor zover de overkapping een carport betreft, mag deze aan een derde zijde aan een carport of de zijgevel van een gebouw op het belendende perceel worden gebouwd;
o de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, met een maximum van 3,25 meter.
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
∙ de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 2,00 meter;
∙ de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 1,00 meter;
∙ de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00 meter;
19.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.1 sub a. voor de verbouw van een ter plaatse als
‘specifieke bouwaanduiding - woonboerderij’ aangeduide bebouwing tot meerdere woningen of wooneenheden, met dien verstande dat:
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- de breedte van een woning/wooneenheid niet minder dan 5,00 meter bedraagt en de inhoud niet minder dan 250 m³;
- onderdelen van woningen/wooneenheden en/of bijgebouwen mogen worden gebouwd, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:
o achter de oorspronkelijke achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw moet een aaneengesloten open ruimte aanwezig zijn van ten minste 30 m² groot en ten minste 5,00
meter diep;
o het bebouwingspercentage achter de achtergevelrooilijn mag niet meer dan 40 bedragen.
- het karakter van het boerderijtype behouden dient te blijven;
- er geen sprake mag zijn van milieu hygiënische belemmeringen;
- de splitsing past binnen het geldende woningbouwcontingent.
19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Aan-huis-verbonden-beroep
Aan-huis-verbonden-beroepen zijn toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
- de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m2;
- detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met het aan huis verbonden beroep;
- de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
19.4.2 Monumenten
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - monument rijk' en 'specifieke vorm van waarde - monument gemeente' staat bij het gebruik van de gronden en
het gebouw de bescherming van de cultuurhistorische waarden voorop en zijn de bepalingen van de Monumentenwet 1988 dan wel de gemeentelijke
monumentenverordening van toepassing.
19.4.3 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:
- het gebruik van gronden en bouwwerken voor lichte bedrijvigheid.
19.5 Afwijken van de gebruiksregels
19.5.1 Lichte bedrijvigheid
Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.4.3 voor het toestaan van lichte bedrijvigheid in of bij een
woning, met dien verstande dat:
- de omvang van de activiteit niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m2;
- de woonfunctie de hoofdfunctie blijft;
- het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen
onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
- detailhandel alleen plaatsvindt ondergeschikt aan en in direct verband met de lichte bedrijvigheid;
- uitsluitend lichte bedrijvigheid in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals bij deze regels is gevoegd of daarmee naar aard en invloed op de omgeving
gelijk te stellen bedrijvigheid is toegestaan;
- de activiteit milieu hygiënisch inpasbaar dient te zijn in de woonomgeving;
- de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
Aan de vermelde afmetingen kunnen
geen rechten worden ontleend.

KADASTER

Deze kaart is niet op schaal.

Welkom bij
Cranendonck
Makelaars in
Maarheeze
Cranendonck Makelaars heeft
alles in huis voor de verkoop
van uw woning.
Natasha Kolsteren-Leereveld
heeft als ervaren NVMmakelaar in Maarheeze de
focus continu op uw belangen
gericht.
Samen met kandidaat
makelaar Mariëlle Swinkels
onderscheidt zij zich sinds
2007 door een verfrissende
en professionele werkwijze.
Uw makelaar in Maarheeze
en omgeving voor verkoop,
aankoop, taxaties en verhuur.

• Actief verkoopteam
• 30 jaar ervaring
• Persoonlijke benadering, 100% ontzorgen
• De mooiste woningpresentaties
• Uw woning dag & nacht in the picture

Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 9,2

Zaaknummer: ………………

OPTIEOVEREENKOMST
de ondergetekenden,
de Gemeente Cranendonck, gevestigd aan het Capucijnerplein 1, 6021 CA te Budel, ten deze
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
F.A.P. van Kessel, in zijn hoedanigheid als burgemeester;
hierna te noemen: ‘de gemeente’
en
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Nummer legitimatiebewijs:
hierna te noemen “optant”
hierna gezamenlijk aangeduid als “partijen”;
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Onderwerp en optietermijn
a.
De gemeente verleent aan optant een optie op een perceel grond, ter grootte van 1.091
m2, gelegen aan de Losplaats (ongenummerd) te Maarheeze, kadastraal bekend
gemeente Maarheeze sectie A nummer 5006, zoals is aangegeven op de bij deze
overeenkomst behorende en als zodanig door partijen gewaarmerkte tekening d.d. 22
januari 2020.
b.
De optie geldt voor de duur van drie maanden en gaat in op ……………..…2020 (de dag
na het opsturen van de overeenkomst). Binnen deze termijn is géén optievergoeding
verschuldigd. De optant dient deze overeenkomst binnen veertien dagen na toezending
ondertekend te retourneren aan de gemeente. Indien de overeenkomst niet tijdig
ondertekend retour is ontvangen komt geen optieovereenkomst tot stand.
c.
Gedurende de optietermijn is de optant gerechtigd het perceel genoemd in lid a van dit
artikel te kopen van de gemeente met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd
in deze overeenkomst.
Artikel 2 - Verlenging optietermijn
a.
De optietermijn kan uitsluitend verlengd worden na een schriftelijk verzoek daartoe van
de optant. Een dergelijk verzoek dient tenminste twee weken voor het verstrijken van de
in artikel 1 lid b genoemde termijn door de gemeente te zijn ontvangen.
b.
De optietermijn kan maximaal eenmaal voor de duur van drie maanden verlengd
worden.
c.
Indien de gemeente besluit tot verlenging van de optietermijn, zal dit door de gemeente
schriftelijk worden bevestigd aan de optant, voor het verstrijken van de in artikel 1 lid b
genoemde termijn.

Paraaf gemeente:

- 1 -Paraaf optant:

Artikel 3 - Gebruik door Gemeente
Gedurende de optietermijn zal de gemeente het in artikel 1 lid a genoemde perceel niet aan
derden in optie geven of verkopen.
Artikel 4 - Gebruik door optant
Gedurende de optietermijn is het de optant niet toegestaan het in artikel 1 lid a genoemde
perceel grond, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gemeente in gebruik te nemen of aan een derde te geven.
Artikel 5 - Vergoeding
a.
De optant is aan de gemeente ter zake van deze optieovereenkomst een vergoeding
verschuldigd als volgt.
1. Voor de in artikel 1 lid b genoemde termijn van 3 maanden: is de optant géén
vergoeding verschuldigd;
2. voor de verlenging van de optietermijn (maand 4 tot en met 6) is optant een
vergoeding van € 500,-- verschuldigd.
b.
De optievergoeding als genoemd in lid a, punt 2 dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan De optant zal hiervoor een factuur ontvangen, die voor het ingaan van de
betreffende optietermijn dient te zijn voldaan.
c.
Bij gebreke van tijdige betaling is de optant zonder ingebrekestelling in verzuim,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 83 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Over de
periode vanaf de overeengekomen datum van betaling tot aan de daadwerkelijke datum
van betaling, is een boeterente gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties
verschuldigd.
d.
Indien optant besluit gedurende de optietermijn tot koop van het perceel over gaat, zal
hem de in lid a van dit artikel genoemde betaalde vergoeding volledig worden verrekend
met de koopsom.
Indien niet, of niet binnen de optietermijn tot koop wordt overgegaan bestaat geen recht
op restitutie.
Artikel 6 - Verwerving
Indien de optant gedurende de optietermijn het in artikel 1 lid a genoemde perceel grond koopt
zal hiervoor een koopsom gelden van € 225.000,- vrij op naam (zegge:
tweehonderdvijfentwintigduizend euro, vrij op naam). Op de koopovereenkomst zullen de
voorwaarden van toepassing zijn, zoals die gelden ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. In de bij deze optie gevoegde modelovereenkomst zijn de huidige voorwaarden
opgenomen.
Artikel 7 - Ontbindende voorwaarden
De gemeente behoudt zich het recht voor deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden:
indien de op basis van artikel 5 lid a verschuldigde optievergoeding niet vóór het ingaan
van de betreffende optietermijn is bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente;
indien de boeterente niet wordt betaald;
in geval van faillissement, surséance van betaling van de optant of wanneer anderszins
duidelijk is geworden dat de optant niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst voldoet.
In deze gevallen bestaat een geen recht op restitutie van een eventueel eerder door de optant
betaalde optievergoeding. De optant krijgt gedurende de eerste 6 volgende maanden geen
nieuwe optie toegekend.

Paraaf gemeente:

- 2 -Paraaf optant:

Artikel 8 – Wet Bibob
1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck van
toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart optant kennis te hebben
genomen van deze beleidsregel.
2. Indien optant gebruik maakt van een verlenging van de optietermijn als bedoeld in artikel 2
van deze overeenkomst, zal een BIBOB-toets worden uitgevoerd. Aan deze toets zijn voor de
optant geen kosten verbonden.
3. De gemeente kan de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden
of beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder
daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:
a. Er sprake is van een ernstig gevaar, of tenminste een mindere mate van gevaar dat de
vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
b. Er sprake is van een ernstig gevaar, of tenminste een mindere mate van gevaar dat in of
met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede
strafbare feiten zullen worden gepleegd;
c. Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen
vermoeden dat optant in relatie staat tot strafbare feiten;
d. Er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen
vermoeden dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is
gepleegd;
e. Optant heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op grond van
artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden, of
f. Optant heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld
op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te
beantwoorden.
4. De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan tot
en feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden hebben in
deze overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.
5. De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in
artikel 9, derde lid Wet Bibob, om advies vragen.
Artikel 9 - Verbod tot overdracht
Het is de optant niet toegestaan, behoudens toestemming van de gemeente, rechten en
verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien te verhandelen of over te dragen,
daaronder begrepen de inbreng bij fusie, joint-ventures, vennootschappen etc.
Indien de optant in strijd met het vorenstaande handelt wordt de optie geacht te zijn ontbonden.
Artikel 10 - Slotbepalingen
a.
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
b.
De bij deze overeenkomst behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen vormen een
integraal onderdeel van deze overeenkomst. Elke verwijzing zal tevens een verwijzing
inhouden naar deze bijlagen en omgekeerd.
Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te:
…………………… d.d. …………………..

Cranendonck d.d. ……………………….……,

De optant,

Gemeente Cranendonck,
Burgemeester,

Paraaf gemeente:
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……………………..

dhr. F.A.P. van Kessel

Bijlagen:
1. Tekening d.d. 22 januari 2020
2. Modelovereenkomst
3. Beleidsregel Bibob 2017
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Zaaknummer:
KOOPOVEREENKOMST
Kavel Losplaats
De ondergetekenden:
de Gemeente Cranendonck, gevestigd aan het Capucijnerplein 1, 6021 CA te Budel, ten deze
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.A.P. van
Kessel, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
22 oktober 2019,
hierna te noemen: ‘gemeente’ of ‘verkoper’;
en
de heer ……., geboren te ……….. op ……….., ……………..nummer ………;
mevrouw ……………., geboren te ……………. op ……………. ,
……………. nummer…………….;
beiden wonende te …….., ……………. (invullen burgerlijke staat),
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: ‘koper’;
1.
2.

overwegende:
dat het bestemmingsplan “Kom Maarheeze” is vastgesteld op 25 juni 2013 en in werking is
getreden, hierna te noemen ‘bestemmingsplan’;
dat koper bekend is met de inhoud van het bestemmingsplan;
dat krachtens artikel 160 van de Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders van
Cranendonck bevoegd is tot het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen;
verklaren te zijn overeengekomen dat:
koper van de gemeente koopt gelijk de gemeente aan koper verkoopt en aan hem in volle en vrije
eigendom overdraagt de volgende onroerende zaak:
een perceel bouwgrond, gelegen in het bestemmingsplan ‘Kom Maarheeze’, plaatselijk bekend als
Losplaats (ongenummerd) te Maarheeze, kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie A nummer
5006, ter grootte van 1.091 m², zoals aangeduid op de aan deze overeenkomst gehechte tekening,
gedateerd 22 januari 2020 (bijlage 1), hierna te noemen ‘het verkochte’.
Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden en bedingen:
Artikel 1. Koopsom
a. De koopsom van het verkochte bedraagt € 225.000,- inclusief de verschuldigde wettelijke
omzetbelasting, zijnde 21% conform de bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968.
b. De notariële kosten ter zake van deze overeenkomst en de kosten wegens de levering van en
overdracht van het verkochte - voor zover betrekking hebbend op de gebruikelijke
werkzaamheden – zijn voor rekening van verkoper.
Artikel 2. Gebruik
Het verkochte mag enkel en alleen gebruikt worden voor de bouw van een woning volgens het door
koper in te dienen bouwplan.
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Artikel 3. Lasten en plichten
Voor zover de gemeente bekend rusten er op het verkochte geen lasten uit hoofde van
erfdienstbaarheden als dienend erf dan wel andere beperkte (zakelijke) rechten dan wel
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, beschikkingen op grond van de Wet Bodembescherming
en overige lasten en beperkingen kenbaar uit openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3
Burgerlijk Wetboek, behoudens de lasten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst.
Artikel 4. Ondertekening
1. Indien deze overeenkomst niet uiterlijk op …………. (NB 4 weken na opsturen overeenkomst)
door koper is ondertekend en geretourneerd aan de gemeente, is de gemeente weer gerechtigd
geheel naar eigen inzicht over het verkochte te beschikken.
2. In het geval zoals omschreven in lid 1 kan koper geen recht doen gelden op vergoeding van op
enigerlei wijze gemaakte kosten. Ook een mogelijke aanspraak op schadevergoeding van de zijde
van koper wegens het niet doorgaan van de overeenkomst wordt uitgesloten.
Artikel 5. Staat van overdracht
1. Koper wordt geacht het verkochte volkomen te kennen en heeft nimmer aanspraak op vergoeding
van schade wegens verkeerde of onvolledige opgave van grootte, vorm, bestemming, belending of
wegens andere redenen.
2. De gemeente staat er voor in dat zij bevoegd is het eigendomsrecht over te dragen.
3. Het verkochte wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, vrij van hypothecaire
inschrijvingen en van beslagen, doch overigens met alle daaraan verbonden lasten en
belastingen.
4. Het risico van het verkochte komt voor rekening van de koper vanaf datum van de juridische
levering.
5. De gemeente staat ervoor in, dat het verkochte bij levering de eigenschappen heeft die koper
mocht verwachten, nodig voor normaal gebruik als bouwterrein voor het bouwen van een woning,
conform het vastgestelde bestemmingsplan, en waarvan koper de aanwezigheid niet hoefde te
betwijfelen.
Artikel 6. Overdracht
1 De eigendomsoverdracht dient uiterlijk plaats te vinden 10 weken na het onherroepelijk worden
van de omgevingsvergunning met betrekking tot het verkochte.
2 In bijzondere gevallen, ter harer beoordeling, kan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Cranendonck, zo nodig onder bepaalde voorwaarden, de termijn genoemd in
het vorige lid, op gemotiveerd verzoek van koper, met een door de gemeente te bepalen tijd
verlengen.
3 De akte wordt verleden ten overstaan van notaris op de Laak in Budel, dan wel zijn
plaatsvervanger.
4 Koper kan de grond in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom volledig is betaald
en de akte van eigendomsoverdracht is verleden.
Artikel 7. Betaling koopsom en omzetbelasting
1. Uiterlijk één dag voor de datum van notariële overdracht, dient de volledige koopsom van
€ 225.000,- zoals genoemd in artikel 1, te zijn voldaan aan de notaris.
2. Indien de koopsom niet op de in lid 1 van dit artikel gestelde dag is ontvangen, zal koper de
gemeente de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn over de gehele koopsom.
De rente is opeisbaar tegelijk met de betaling van het verschuldigde bedrag bij het ondertekenen
van de akte van levering.
Artikel 8. Lasten en belastingen
1. Alle kosten en belastingen met betrekking tot de eigendomsoverdracht en de feitelijke levering van
het verkochte, inclusief de verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van verkoper.
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2. De grond- en alle andere lasten en belastingen, hieronder mede begrepen de op het verkochte
rustende waterschapslasten, die van het verkochte worden geheven, komen met ingang van de
datum waarop de notariële akte van eigendomsoverdracht verlijdt voor rekening van koper.
Artikel 9. Bebouwing en bouwplicht
1. Koper verplicht zich om onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico uiterlijk
binnen 6 weken na het ondertekenen van deze koopovereenkomst een ontvankelijke aanvraag
om een omgevingsvergunning bij de gemeente in te dienen.
2. Binnen twee jaar na datum van eigendomsoverdracht moet de op het verkochte te stichten
bebouwing voltooid en in gebruik genomen zijn. Indien daartoe naar redelijkheid aanleiding
bestaat, kan deze termijn onder voorwaarden door burgemeester en wethouders worden verlengd.
3. Zolang niet is voldaan aan het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel, mag koper het verkochte
niet zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden, met
zakelijke rechten bezwaren, verhuren of verpachten, met uitzondering van het vestigen van het
recht van hypotheek ter voldoening van de koopsom van het verkochte aan de gemeente en ten
behoeve van het realiseren van bebouwing op het verkochte. Aan de toestemming kunnen
voorwaarden worden verbonden.
4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing in geval van verkoop krachtens artikel 268 e.v. Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek of krachtens rechterlijk bevel.
Artikel 10. Hoofdelijke verbondenheid
Indien in de koopovereenkomst meer dan één natuurlijke persoon als koper van de gemeente staat
genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die
uit de koopovereenkomst voortvloeien.
Artikel 11. Faillissement en beslag
1. Bij faillissement of surséance van betaling of aanvraag daartoe of aanvraag tot schuldsanering van
koper, en in alle andere gevallen waarin hij het vrije beheer over een of meer van zijn goederen
verliest, alsmede bij zijn overlijden, voor het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, dient
koper hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen middels aangetekend schrijven met bewijs
van ontvangst en is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Burgemeester en wethouders
berichten koper hiervan zo spoedig mogelijk.
2. Indien levering reeds heeft plaatsgevonden is koper verplicht het verkochte onverwijld weer in de
macht van de gemeente terug te brengen, voor zover mogelijk in de staat waarin dit zich bevond
ten tijde van de levering.
3. De reeds betaalde koopsom of een gedeelte hiervan zal zonder rentevergoeding worden
gerestitueerd voor zover deze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst
te boven gaat.
Artikel 12. Milieukundig onderzoek
1. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen in de uit te geven grond is voor de locatie aan de Losplaats - Spoorstraat te
Maarheeze een verkennend bodemonderzoek, rapportnummer 3070R019, datum 21 juni 2019,
verricht.
2. Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de conclusies en aanbevelingen van dit rapport
(bijlage 2).
3. De gemeente verklaart derhalve, dat er op grond van bovenstaande onderzoek en het
voorafgaand gebruik van de bouwgrond (voor zover dat aan haar bekend is) geen reden is om aan
te nemen dat zich in de bouwgrond onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige
maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid, of die anderszins
onaanvaardbaar zijn. De gemeente verklaart dat op deze locatie op basis van het bovenstaande
bodemonderzoek is aangetoond dat de milieu hygiënische bodemkwaliteit geen belemmering
vormt voor de functie “wonen”.
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4.

5.
6.

Ten aanzien van het gebruik van (freatisch) grondwater dient wel rekening te worden gehouden
met enkele gebruiksbeperkingen. Om enig risico uit te sluiten wordt geadviseerd en opgemerkt dat
koper niet zelf het grondwater mag oppompen om het te gebruiken voor onder andere
consumptieve doeleinden en dergelijke, het drenken van dieren of het besproeien van
consumptiegewassen. Een en ander conform het grondwaterplan van adviesbureau ABdK De
Kempen, vastgesteld in juni 2013 nummer 3101082.
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd om elders te worden toegepast gelden de regels van
het Besluit bodemkwaliteit.
Op basis van het bovenstaande zal het verkochte kunnen worden gebruikt voor de bouw van een
woning overeenkomstig het bestemmingsplan.

Artikel 13. Verontreiniging
1. Koper heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien hij voor de datum van
juridische levering, andere dan in het in voornoemde artikel 12 van deze overeenkomst genoemde
bodemonderzoek geconstateerde zaken, in het verkochte voor het milieu gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt dat deze al aanwezig waren op het
tijdstip van ondertekenen van de koopovereenkomst en dat deze van zodanige aard zijn, dat van
koper niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, het verkochte aanvaardt.
2. Een recht op ontbinding bestaat niet indien de redelijkheid en billijkheid zich wegens de geringe
ernst van de verontreiniging verzetten tegen ontbinding en / of indien de gemeente alsnog haar, uit
de verkoopovereenkomst voortvloeiende, verplichting nakomt en zich (in geval van meer ernstige
verontreiniging) verplicht om op haar kosten passende maatregelen te nemen tot opheffing van de
verontreiniging c.q. de schadelijke gevolgen daarvan.
3. Het vorenstaande laat onverlet het recht op schadevergoeding van de wederpartij indien en voor
zover daarvoor wettelijke of contractuele gronden aanwezig zijn.
Artikel 14. Riolering
1. Het afvalwater van de woning kan worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Koper
verplicht zich in de woning ontspanningsleidingen aan te brengen in verband met ontluchting van
de openbare riolering. Bijlage 3 geeft een nadere toelichting.
2. Koper verplicht zich er voor zorg te dragen dat het hemelwater van bij de woning behorende
verhardingen (daken, opritten en eventuele overige verhardingen), via een door en voor rekening
van koper aan te leggen voorziening infiltreert op de bij de woningen behorende grond. De
infiltratievoorziening dient binnen de perceelsgrens te worden aangelegd boven de gemiddeld
hoogste grondwaterstand. De infiltratievoorziening dient te worden gedimensioneerd op basis van
40 liter/m2 verhard oppervlak. Als voorbeeld: voor een woning met een verhard oppervlak
(dakvlakken en particuliere erf verhardingen zoals opritten en achtertuinverhardingen) van 150 m2
betekent dit een inhoud van 6m3. Met nadruk wordt gesteld dat ook de erf verhardingen naar de
infiltratievoorzieningen moeten afwateren. De infiltratievoorziening dient te worden voorzien van
een noodoverloop die niet boven het bouwpeil wordt aangelegd. De infiltratievoorziening mag
worden uitgerust met een overloop naar de straat mits eerst de inhoud van de infiltratievoorziening
is benut. De gemeente Cranendonck zal de aanvraag omgevingsvergunning op basis van het
vorenstaande controleren.
3. Koper dient zelf zorg te dragen voor de aanleg en instandhouding van het particuliere
hemelwaterafvoer systeem (o.a. samenstel van afvoerleidingen, goten en infiltratievoorziening).
De door koper te realiseren hemelwaterafvoer behoeft de goedkeuring van de gemeente.
4. Koper verplicht zich ter voldoening aan de eisen in de Europese Kaderrichtlijn Water er voor zorg
te dragen dat bij de bouw van de woningen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
bij eventuele bouw van extra bouwwerken in de toekomst en bij eventuele verbouw van deze
bouwwerken in de toekomst geen uitlogende stoffen te gebruiken die met hemelwater en/of
grondwater
in aanraking kunnen komen, zoals zink, lood en koper, tenzij deze zodanig zijn behandeld dat
uitloging wordt voorkomen.
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Artikel 15. Afwerking
De koper verplicht zich na oplevering van de woning de bij de woning behorende grond geëgaliseerd
af te werken op een zodanige hoogte dat geen wateroverlast naar de woning (inclusief bijgebouw(en))
en/of aangrenzende gronden c.q. bebouwingen van derden kan ontstaan. De koper dient hiertoe
binnen één maand na oplevering van de woning een schriftelijke verklaring aan de gemeente, team
Vergunningen, te overleggen dat is voldaan aan hetgeen in deze bepaling is gesteld.
Artikel 16. Parkeerplaatsen op eigen terrein
De koper verbindt zich tegenover verkoper om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning, op
eigen terrein en voor zijn rekening twee van de openbare weg af met een auto toegankelijke
parkeerplaatsen voor een auto aan te leggen en als zodanig in stand te houden.
Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of instandhouden van bedoelde
parkeerplaatsen is koper aan de gemeente een boete verschuldigd van € 100,-- voor elke dag dat de
koper in gebreke is.
Artikel 17. Inrit en uitwegvergunning
Het verkochte zal worden ontsloten met één in/uitrit naar de openbare weg. De gemeente legt deze
inrit voor haar rekening aan voor zover deze op openbaar gebied is gelegen. Koper is verantwoordelijk
voor het (tijdig) aanvragen van de hiervoor noodzakelijke vergunning.
Artikel 18. Gedoogplicht
1. De koper moet gedogen, dat op, aan of boven het verkochte zoveel en zodanige (lantaarn-)palen,
kabels, leidingen, draden en andere voorwerpen, het betreft hier geen limitatieve opsomming,
worden aangebracht, onderhouden en vervangen als burgemeester en wethouders met het oog
op openbare voorzieningen wenselijk achten, zonder dat de gemeente gehouden is tot het
betalen van enige vergoeding inzake het gedogen.
2. Alvorens te beslissen omtrent de plaats waar en de wijze waarop die voorwerpen worden
aangebracht, alsmede de vergoeding van eventueel in verband daarmee veroorzaakte schade,
vindt vanwege de gemeente overleg met de koper plaats.
3. Indien hiertoe een recht van opstal of erfdienstbaarheid dient te worden gevestigd, zal koper op
eerste verzoek van verkoper hieraan medewerking verlenen.
Artikel 19. Kettingbeding
1. Koper is verplicht bij elke vervreemding of vestiging van een zakelijk recht, waardoor het gebruik
van het geheel of een gedeelte van het verkochte door anderen wordt verkregen, ten aanzien van
het verkochte en de daarop te stichten opstallen, het bepaalde in de artikelen 9, 12 lid 4 en 14 t/m
18 en het onderhavige artikel 19 aan elke opvolgende verkrijger of zakelijk gerechtigde op te
leggen en diens aanvaarding ten behoeve van de gemeente aan te nemen als een kettingbeding.
2. Indien koper niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, verbeurt koper een direct opeisbare
boete van € 50.000,00 aan de gemeente, met de bevoegdheid voor de gemeente om daarnaast
nakoming en/of vergoeding van de eventuele meer geleden schade te vorderen.
Artikel 20. Ontbinding
1. Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg of op grond van het in
vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde, conform artikel 24, draagt iedere partij zijn
eigen kosten van de ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden.
2. Ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 zijn geen van de partijen gerechtigd of gehouden tot
enige schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door een der
partijen, komen bovenbedoelde kosten voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de
toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
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Artikel 21. Nakoming
1. Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de afspraken voortvloeiende uit de
onderhavige koopovereenkomst en de bijbehorende bijlagen door een der partijen, zal betreffende
partij gedurende maximaal één maand, nadat zij schriftelijk is gewezen op de tekortkoming, de
gelegenheid worden geboden alsnog de verplichtingen na te komen.
2. Indien een der partijen, na in gebreke te zijn gesteld conform het eerste lid, nalatig blijft in de
nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan deze overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden.
3. In de gevallen zoals omschreven in leden 1 en 2 zal de nalatige partij ten behoeve van de
wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete, per
geval, van 10% van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op verdere
schadevergoeding, vergoeding van kosten van verhaal danwel volledige nakoming te vorderen.
Artikel 22. Bijlagen
Koper verklaart de bijlagen (1 t/m 4) te hebben ontvangen en met de inhoud bekend te zijn.
Artikel 23. Geschillenregeling en rechtskeuze
1. Alle geschillen die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aard
en omvang dan ook, daaronder mede begrepen die, welke door slechts één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter
tenzij partijen ter zake van die geschillen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting
overeenkomen.
2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 24. Wet Bibob
1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck van toepassing.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart koper kennis te hebben genomen van deze
beleidsregel.
2. Voor ondertekening van deze overeenkomst, zal een Bibob-toets worden uitgevoerd. Aan deze
toets zijn voor koper geen kosten verbonden.
3. De gemeente kan de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden of
beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een
termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:
a. Er sprake is van een ernstig gevaar, of tenminste een mindere mate van gevaar dat de
vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
b. Er sprake is van een ernstig gevaar, of tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met
de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten
zullen worden gepleegd;
c. Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden
dat koper in relatie staat tot strafbare feiten;
d. Er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden
dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;
e. Koper heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op grond van artikel
30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden, of
f. Koper heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond
van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden.
4. De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan tot en feiten
en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden hebben in deze
overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.
5. De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel 9,
derde lid Wet Bibob, om advies vragen.
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Artikel 25. Ontbindende voorwaarden
Deze overeenkomst zal, mits met inachtneming van het navolgende, ontbonden (kunnen) worden in
elk van de volgende gevallen:
1. als koper niet binnen 4 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning een
toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldleningen ter financiering van
het registergoed tot een totale hoofdsom van ten minste € 500.000,00 onder de bij de grote
geldverstrekkende instellingen normaal geldende voorwaarden en bepalingen, en - indien van
toepassing - onder de voorwaarden en bepalingen van de Nationale Hypotheek Garantie.
Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten en kan op deze
ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door aan de gemeente/verkoper ten minste één
schriftelijke afwijzing over te leggen. Het voorbehoud van de Nationale Hypotheek Garantie is
WEL/NIET van toepassing.
Het beroep op de ontbindende voorwaarde moet geschieden door middel van een aangetekende
brief met bericht "handtekening retour".
Deze mededeling dient schriftelijk en gedocumenteerd uiterlijk binnen acht dagen na de voor de
desbetreffende voorwaarde in dit lid genoemde datum in het bezit te zijn van de gemeente.
2. als de uitkomst van de Bibob-toets als bedoeld in artikel 24 van deze koopovereenkomst negatief
is.
Het beroep van de gemeente op de ontbindende voorwaarde dient schriftelijk aan de koper te
worden medegedeeld.
3. Door een tijdig beroep van koper op een van de onder lid 1 of 2 genoemde ontbindende
voorwaarden, zal de overeenkomst tussen koper en verkoper van rechtswege ontbonden zijn.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Cranendonck op …………………..

Koper,

Gemeente Cranendonck,
Burgemeester,

…………………….

………………………….

……………………..

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Paraaf koper

Verkooptekening d.d. 22 januari 2020
Analyseresultaten en toetsing, en conclusies en aanbevelingen verkennend
bodemonderzoek
Waterafvoer
Beleidsregel Bibob 2017

Paraaf Gemeente Cranendonck

Bijlage 3

Afvalwater
Het afvalwatervan de woningen dient te worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel
waarbij het nodig is voldoende aandacht te even aan de ontluchting van het rioolstelsel in verband
met d waterdrukken die tijdens neerslag in het rioolstelsel kunnen optreden.
In Nederland is ontluchting van het openbare rioolstelsel meestal geregeld via ontspanningsl idin en
in de binn n riol ring van huizen en gebouwen, De zogenaamde primaire ontspanning. Hierbij wordt
een standleiding die in verbinding staat met de binnen riolering tot net boven het dak
doorgetrokken. Door de op n verbinding met d atmosfeer komt bu tenlucht in de binnen riolering
waardoor grot drukverschillen in het systeem worden voorkomen (bijvoorbeeld borrelende
toiletten). Alle te bou en woningen dienen te worden voorzien van ontspanningsl idin n zodat
optredende luchtdrukverschillen in het rioolstelsel tijdens neerslag effectief kunnen worden
vereffend.

Grondwater in de Kempen
Actieplan cadmium en zink

Definitief, vastgesteld in juni 2013
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0

SAMENVATTING

1. Aanleiding
Binnen de Kempen worden overheden, burgers en bedrijfsleven regelmatig geconfronteerd met
gehalten zware metalen (vooral cadmium en zink) in het grondwater die (ver) boven de geldende
kwaliteitsnormen liggen. Zodra deze kwaliteitsnormen worden overschreden ontstaan in de
praktijk vragen over de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan in termen van onderzoek
en/of sanering. De verhoogde gehalten in het grondwater vinden hun oorzaak in de historische
belasting van de bodem door de voormalige zinkindustrie in de (grens)regio in combinatie met de
regionale bodemopbouw en – samenstelling (de arme zandgrond). Een traditionele aanpak om
tot een kwaliteitsverbetering van het grondwater te komen (door saneren) is blijkens eerdere
studies niet haalbaar. De omvang van het gebied is zo groot, dat actieve sanering leidt tot een
buitenproportionele technische en financiële inspanning, waarbij schade aan natuur en milieu niet
te voorkomen is. De risico’s van de grondwaterverontreiniging voor volksgezondheid en milieu
zijn echter beperkt en goed beheersbaar. Er dient voor de komende decennia wel rekening te
worden gehouden met overschrijdingen van de geldende kwaliteitsnormen in diverse
oppervlaktewateren.
In de Stuurgroep vergadering van februari 2010 heeft de Stuurgroep ABdK besloten dat ABdK
geen maatregelen neemt om het verontreinigde grondwater actief te saneren, maar zich zal
richten op de aanpak van de bron van de grondwaterverontreiniging, namelijk de verwijdering van
zinkassen. Ook is besloten het beheer van de grondwaterverontreiniging vast te leggen in een
grondwaterplan.
In het voorliggende plan is het beheer van het grondwater uitgewerkt voor het gebied de
Kempen.

2. Inhoud Plan “Grondwater in de Kempen”
Het grondwaterplan spitst zich toe op de historische en diffuse grondwaterverontreiniging die een
bovenlokaal karakter heeft. Het plan geeft een onderbouwing van de horizontale (13 gemeenten)
en verticale (maximaal 35 m diep) begrenzing van het gebied waarop de historische en diffuse
invloed nog merkbaar is. Het plan geldt alleen voor de stoffen cadmium en zink. De overige
zware metalen kennen geen regionale verhoogde waarden ten gevolge van de aanwezigheid van
de voormalige zinkfabrieken. Het plan geeft aan en motiveert:
• Wanneer verder onderzoek naar verontreinigd grondwater en eventuele sanering
noodzakelijk is; Welke eindconcentraties bij een eventuele sanering moeten worden
nagestreefd;
• Welke risico’s er aan het gebruik van het grondwater kunnen kleven en hoe deze risico’s
beheerd kunnen worden;
• Hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn en worden verdeeld over de verschillende
overheidsorganisaties.
De landelijke normstelling van streef- en interventiewaarden is ontwikkeld voor puntverontreinigingen in een relatief schoon gebied. De normstelling houdt daarmee onvoldoende rekening met
grootschalige diffuse grondwaterverontreinigingen als in de Kempen. Daar komt bij dat de
interventiewaarde, de waarde waarboven maatregelen moeten worden overwogen, slechts in
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indirecte zin afhankelijk gesteld van risico’s voor volksgezondheid en milieu. Dit heeft er toe
geleid dat voor de Kempen is gekeken naar een andere normstelling, waarbij sterker wordt
gekeken naar risico’s en waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat er sprake is verhoogde
concentraties in een groot gebied.
In plaats van de huidige streef- en interventiewaarden wordt in dit plan uitgegaan van
gebiedswaarden voor het grondwater. Daar waar de grondwaterverontreiniging (met zink en
cadmium) niet door zinkassen wordt veroorzaakt, dus bij specifieke puntbronnen als, wordt de
gebiedswaarde gehanteerd als terugsaneerwaarde in het kader van de Wet bodembescherming.
Tabel 1. Gebiedswaarden per gemeente
Gemeente
Cranendonck
(Brabantse gemeenten)
Bergeijk, Bladel, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende, Someren, Asten en
Waalre

cadmium (µg/l)
6,0

zink (µg/l)
2000

3,0

800

(Limburgse gemeenten)
Leudal, Nederweert en Weert

Deze waarden vervangen de huidige streef- en interventiewaarden zoals die gebruikt worden bij
de beoordeling van bodemonderzoeken- en saneringen en bij de beoordeling van
bouwaanvragen. Momenteel hanteert het bevoegd gezag nog de streef- en interventiewaarden.
Bij overschrijding wordt echter vaak geen actie vereist onder de legitieme motivatie van de
verhoogde achtergrondgehalten in de Kempen. Het instellen van de gebiedswaarden uniformeert
het handelen van de verschillende bevoegde gezagen en legt er daar een gebiedsgerichte,
duidelijke en traceerbare grondslag onder.
Het plan geeft een overzicht van alle mogelijke risico’s die kunnen ontstaan door het
verontreinigd grondwater. Bekeken is of er specifieke functies zijn die al dan niet bedreigd
(kunnen) worden door deze historische en diffuse grondwaterverontreiniging. Uit dit plan, en de
daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, blijkt dat er geen risico’s zijn voor verspreiding
dieper dan 35 m, er geen risico’s zijn voor de openbare drinkwatervoorziening, de realisatie van
Natura 2000 doelstellingen of voor beregening door de landbouwsector.
Het gebruik van het ondiepe grondwater voor veedrenking, besproeiing van gewassen of voor
drinkwater (“eigen pomp in de tuin”) kan in de regio wel tot risico’s leiden. Door goede voorlichting
en het bieden van mogelijke alternatieven om kwalitatief goed water te gebruiken zijn deze
risico’s echter afdoende te beheersen.
Mede door de historische bodembelasting worden in diverse oppervlaktewateren in de regio de
geldenden kwaliteitsnormen overschreden voor met name zink. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan
hoe rekening kan worden gehouden met de grondwaterkwaliteit bij ingrepen in en rond het
oppervlaktewater.
Op gebiedsniveau vindt monitoring plaats om de grondwaterkwaliteit in het oog te houden. Dit
gebeurt al sinds 2007 aan de randen en in het gebied zelf, op plaatsen waar dit vanuit de
hydrologische situatie en het gevoelige landgebruik het meest relevant is.
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Het verbeteren van de grondwaterkwaliteit gebeurt door het verwijderen van de bronnen
(zinkassen) binnen het gebied voorzover ze als bron te herkennen zijn. Het gaat daarbij alleen
om de verwijdering van de bronzone niet om de verwijding van de grondwaterverontreiniging.
Het veelvuldig gebruik van verontreinigd grondwater als drinkwater kan leiden tot risico’s voor de
burgers in het gebied. De kans daarop is echter zeer gering omdat de meeste burgers geen of
maar zeer beperkt grondwater gebruiken als drinkwater of voor besproeiing van moes- of
volkstuin. Aangezien de grondwaterverontreiniging in het gebied zeer heterogeen aanwezig is
(verschilt van plaats tot plaats) en deze ook in de tijd en van nature, sterk kan variëren, is het
advies om geen grondwater te gebruiken als drinkwater, voor veedrenking en/of besproeiing van
moes- of volkstuinen. Voor alle situaties wordt het gebruik van leidingwater aangeraden.

3. Tot standkoming plan
Dit plan is tot stand gekomen door een begeleidingscommissie waarin medewerkers zitting
hadden van de provincies Limburg en Noord-Brabant, de waterschappen Peel en Maasvallei, Aa
en Maas en De Dommel, en de gemeenten Cranendonck en Weert. Tevens is het plan
besproken met de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Waterleiding Maatschappij Limburg.
Het plan is ambtelijk ter commentaar voorgelegd aan de bodemspecialisten van de inliggende
gemeenten.

4. Acties volgend op dit plan
Partijen dienen binnen hun eigen besluitvormingsproces de volgende acties te nemen:
Partij
Provincie

a.
b.
c.
d.

Actie
Door Gedeputeerde Staten de gebiedswaarden te laten vaststellen zodat deze
gebruikt kunnen worden binnen het werkingsgebied van de Wet bodembescherming.
Overleg te voeren over de overdracht van het grondwatermeetnet van ABdK.
Besluiten of en hoe het grondwaterplan in het stroomgebiedbeheerplan (KRW) wordt
meegenomen.
Opnemen van de conclusies van dit plan in de gebiedsdossiers voor de grondwaterwingebieden in Luijksgestel, Heel en Beegden.

Waterschap

a. Op projectbasis opstellen van een monitoringsplan bij beekherstel en/of
natuurontwikkeling waarbij de mogelijke effecten van maatregelen op de
verspreiding van cadmium en zink worden beschreven.
b. Verzorgen van voorlichting aan partijen over gebruik van het grondwater.

Gemeente

a. In het gemeentelijk bodembeheerplan vastleggen van de gebiedswaarden voor
cadmium en zink, zodat deze waarden gebruikt kunnen worden voor de
vergunningverlening in het kader van de Wabo.
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1

WAAROM EEN GRONDWATERPLAN VOOR DE KEMPEN?

1.1

Achtergrond van de problematiek

Binnen de Kempen worden overheid, burgers en bedrijfsleven regelmatig geconfronteerd met
gehalten zware metalen in het grondwater die (ver) boven de geldende kwaliteitsnormen liggen.
Zodra deze kwaliteitsnormen in het grondwater worden overschreden, ontstaan in de praktijk
vragen over de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan in termen van onderzoek en/of
sanering. De verhoogde gehalten in het grondwater vinden hun oorzaak in de (historische)
aanwezigheid van de zinkerts verwerkende industrie in het grensgebied met Vlaanderen in
combinatie met de aanwezige bodemopbouw en –samenstelling (arme zandgrond). Overheid,
bedrijfsleven en burgers ontwikkelen in toenemende maten activiteiten in de ondergrond, waarbij
grondwater wordt opgepompt, gebruikt of verplaatst. Om die reden wordt een heldere visie met
uitwerkingsplan op de wijze waarop met dit grondwater moet worden omgegaan steeds
belangrijker.
In 1997 heeft de Technische Commissie Bodem (TCB) al het volgende advies gegeven: “de
grondwaterverontreiniging in de Kempen vraagt om een bredere aanpak die gericht is op de
beheersing van het probleem op lange termijn. In een dergelijke aanpak zou de grondwaterverontreiniging en de mogelijke toename hiervan als een min of meer vast gegeven moeten
worden beschouwd. De aanpak richt zich dan vooral op het beperken van de gevolgen van de
verontreiniging, waarbij uiteraard ook de (soms beperkte) mogelijkheden om verdere
verontreiniging en verspreiding van verontreinigd grondwater te voorkomen, worden benut”
(TCB, 1997).
Een traditionele aanpak om tot een kwaliteitsverbetering van het grondwater te komen (door
saneren) is voor een groot gebied als de Kempen niet haalbaar. De omvang van het gebied is zo
groot, dat actieve sanering leidt tot een buitenproportionele technische en financiële inspanning,
waarbij schade aan natuur en milieu niet te voorkomen is. De risico’s van de grondwaterverontreiniging daarentegen zijn echter beperkt en goed beheersbaar.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen risico’s zijn voor verspreiding dieper dan 35 m, er geen
risico’s zijn voor de openbare drinkwatervoorziening, de realisatie van Natura 2000 doelstellingen
of voor beregening door de landbouwsector.
Het gebruik van het ondiepe grondwater voor veedrenking, besproeiing van gewassen of voor
drinkwater (“eigen pomp in de tuin”) kan in de regio wel tot risico’s leiden. Door goede voorlichting
en het bieden van mogelijke alternatieven om kwalitatief goed water te gebruiken zijn deze
risico’s echter afdoende te beheersen. In bijlage 5 is een beschrijving opgenomen van de
mogelijke risico’s en de gebruikelijke normeringen.
De aanpak en het beheer van het grondwater in de Kempen staat niet los van de maatregelen en
effecten binnen de andere thema’s binnen de Kempen (zoals zinkassen, waterbodems en
natuur), zoals uitgewerkt in de diverse Meerjarenprogramma’s van ABdK. In het Meerjarenprogramma 2010-2014 is voor het thema grondwater opgenomen dat zal worden aangegeven
hoe het grondwaterbeheer in de Kempen het beste kan worden vormgegeven. In voorliggend
plan is dit grondwaterbeheer uitgewerkt. De in dit plan geformuleerde aanpak is een integrale
aanpak, waarbij rekening is gehouden met de maatregelen en effecten binnen de andere thema’s
zoals genoemd in de Meerjarenprogramma’s. Dit alles binnen de randvoorwaarden die het
gebied stelt, zoals ook verwoord door de TCB in 1997.
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1.2

De huidige praktijk en de aanleiding voor dit plan

Het saneren van diffuus verontreinigd grondwater in De Kempen komt in de huidige praktijk
nauwelijks voor, omdat het als niet kosteneffectief wordt gezien. Echter, deze pragmatische
benadering wordt nu nog onvoldoende gesteund door een plan dat daarvoor de technische en
beleidsmatige basis biedt. Het voorliggende grondwaterplan heeft tot doel om wel deze basis te
geven en tevens handvatten te geven aan overheden om op een uniforme manier met de
problematiek om te gaan.

1.3

Doelstelling en introductie gebiedswaarden

Doelstelling van dit plan is het beschrijven van een kader waarmee de verschillende betrokken
partijen op een pragmatische en verantwoorde wijze kunnen omgaan met het diffuus
verontreinigde grondwater in de Kempen. Daarbij wordt voor het grondwaterbeheer in de
Kempen uitgegaan van de volgende strategische doelen:
1. Bescherming van het grondwater daar waar het gevoelige grondwaterfuncties betreft en
er negatieve effecten optreden.
2. Benutten van het grondwater voor het gewenste gebruik en het voorkomen van mogelijke
risico’s voor volksgezondheid en milieu.
3. Verbetering van de kwaliteit van het grondwater binnen het gedefinieerde gebied. Hierbij
ligt het blikveld op de (zeer) lange termijn (>> 30 jaar).
Een belangrijk element in dit plan zijn de geïntroduceerde gebiedswaarden voor het (ondiepe)
grondwater. Deze waarden zijn voor enkele gebiedsspecifieke stoffen een verbijzondering van de
landelijk geldende normen uit de Wet bodembescherming. Deze waarden kunnen ook als
referentie worden gebruikt bij het verlenen van bouwvergunningen en bij vergunningen voor lozen
van (verontreinigd) grondwater.

1.4

Landelijke ontwikkeling op het gebied van grondwaterbeheer

Voor de Kempen wordt een aanpak nagestreefd met betrokkenheid van alle waterbeheerders en
overheden, waarbij activiteiten in het grondwater op elkaar worden afgestemd. Hiermee kent de
aanpak in de Kempen parallellen met landelijk in ontwikkeling zijnde beleid. Na grondige analyse
en overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in september 2011 bleek, dat de
gewenste aanpak in de Kempen niet goed past binnen het nieuwe instrument “gebiedsgericht
grondwaterbeheer” (zie ook bijlage 3). Dit instrument is gericht op de aanpak van alle
grondwaterverontreinigingen in een gebied en het maken van afspraken over de aanpak, de
verantwoordelijkheden en de financiering ervan. Het voorliggende plan sluit daar niet op aan.
Daarom is er voor gekozen om het grondwaterplan de Kempen niet aan dit nieuwe (Wbb)instrument te koppelen, maar om de juridische verankering in de vorm van beleidsregels vast te
leggen bij de betrokken provincies en waterschappen. De gemeenten kunnen de doorwerking
van de gebiedswaarden voor het grondwater vastleggen in hun gemeentelijke bodembeheerplan.
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1.5

Vaststelling plan en gebiedswaarden

Vaststelling plan
Het voorliggende plan bevat de hoofdpunten van de voorgestelde gebiedsaanpak van het
verontreinigde grondwater in een afgebakend gebied van ABdK. De aanpak heeft als
consequentie dat nog gedurende lange tijd rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van metalen in het grondwatersysteem. Een kwaliteitsverbetering van het
grondwater wordt pas op (zeer) lange termijn gerealiseerd door (huidige en) toekomstige
bronverwijdering (verwijdering van de zinkassen en met grond verontreinigde zinkassen) op basis
van maatschappelijk initiatief.
Het grondwaterplan zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep ABdK met het verzoek om
akkoord te gaan met de in dit plan beschreven aanpak. De formele doorwerking zal per
overheidsorgaan separaat moeten worden geregeld.
Een belangrijk onderdeel van dit grondwaterplan zijn de gebiedswaarden voor enkele stoffen in
het ondiepe grondwater. De verschillende betrokken overheden dienen deze gebiedswaarden
apart vast te stellen. De gebiedswaarden kunnen worden gebruikt bij het afgeven van
vergunningen waarbij verontreinigd grondwater een rol speelt.

1.6

Wat staat er niet in het grondwaterplan?

Kern van het plan is dat voor het grondwater (tot 35 m-mv) gebiedswaarden worden vastgesteld
voor de stoffen cadmium en zink. Een aantal zaken valt buiten dit plan:
Er wordt geen unieke beheerder of coördinator voor het grondwaterbeheer aangewezen.
Binnen het integrale plan kan worden volstaan met sectorale invulling van taken.
Het regelen van de afkoop van de verontreiniging is geen kwestie omdat het niet gaat om
aparte gevallen van bodemverontreiniging.
De aanpak van andere grondwaterverontreinigingen dan cadmium en zink vallen buiten het
plan.
De aanpak van verontreinigingen van puntbronnen met cadmium of zink vallen buiten het
plan.

1.7

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van bestaand beleid op Europees, landelijk en regionaal niveau
en de wijze waarop het voorliggende plan past binnen deze kaders. In hoofdstuk 3 worden de
drie hoofddoelstellingen van dit plan beschreven: het beschermen, benutten en beheren van het
grondwater. Hoofdstuk 4 onderbouwt waarom is gekozen voor twee stoffen (cadmium en zink) en
een afgebakend gebied van 13 gemeentes. Tevens worden in dit hoofdstuk de gebiedswaarden
geïntroduceerd. Hoofdstuk 5 geeft de praktische uitwerking per onderwerp. Daarbij is telkens
weergegeven welke partijen bij dit onderwerp betrokken zijn en welke acties van hen worden
verwacht. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht op welke wijze er wordt gemonitord en geëvalueerd. In
hoofdstuk 7 worden de consequenties van het plan per overheidsorgaan en de financiën op een
rij gezet. Het plan sluit af met een actieprogramma (hoofdstuk 8) per overheidsorgaan.
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2

ACHTERGRONDEN BIJ HET GRONDWATERPLAN

2.1

Europees kader: KRW en GWR

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) en de Grondwaterrichtlijn (GWR,
2006/118/EG) stellen eisen aan de grondwaterkwaliteit. Samengevat vereisen deze richtlijnen:
1. De goede toestand van de grondwaterlichamen, zowel kwantiteit als een goede
chemische kwaliteit, te behouden of te halen, uiterlijk in 2015.
2. Te voorkomen dat stijgende trends in concentraties verontreinigende stoffen plaatsvinden
in het grondwaterlichaam.
3. Inbreng van verontreinigende stoffen te beperken of te voorkomen. Dit betreft onder
andere inbreng van verontreiniging op lokale schaal.
De Europese wetgeving wordt via de Waterwet verankerd in de Nederlandse wetgeving.
Onderstaande tekst en interpretatie van de KRW en GWR is ontleend aan de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel tot vervanging van de Wbb (I en M, 2011).
Het huidige bodemsaneringsbeleid is op zichzelf toereikend om te voldoen aan de vereisten van
de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. De gebiedsgerichte aanpak draagt in algemene
zin bij aan de realisatie van de doelstellingen van de GWR.
Ingevolge artikel 5, vijfde lid, van de GWR moeten maatregelen worden genomen om de
verspreiding van verontreinigende stoffen via het grondwater te voorkomen. De bedoeling hiervan
is de algemene toestand van het grondwaterlichaam te beschermen. Daarbij gaat het om alle
´aangetroffen verontreinigende stoffen´. Voorkomen moet worden dat deze stoffen een ´risico
vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu´. Bovendien moet volgens artikel 5 worden
gemonitord. Monitoring is een belangrijk onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak.
Artikel 6, eerste lid, van de GWR verbiedt het inbrengen van verontreinigende stoffen in het
grondwater. Het verschil met artikel 5 is dat de stoffen zich, in de situaties waarin artikel 6 van
toepassing is, nog niet in het grondwater bevinden, terwijl het in artikel 5 gaat om situaties waarin
de verontreiniging het grondwater al heeft bereikt en zich via het grondwater kan verspreiden. Dit
blijkt uit een door de Europese Commissie opgestelde richtsnoer voor de interpretatie en
toepassing van de grondwaterrichtlijn. Artikel 6 heeft ook betrekking op historische
verontreiniging die in het grondwater kan terechtkomen.1
De bedoeling van artikel 6 is het voorkomen van ‘verslechtering’ van de kwaliteit van het
grondwater. Niet elke molecule van een verontreinigende stof die in het grondwater terechtkomt,
is echter aan te merken als een verontreiniging.2 De richtsnoer spreekt van een ‘significante
toename van de concentratie van een verontreinigende stof in het grondwater’. Enige toename
van de concentraties boven het natuurlijke achtergrondniveau van de stof in het grondwater kan
worden toegestaan.3
Artikel 6 geldt ook indien het grondwater al verontreinigd is geraakt, in die zin dat ook dan het
inbrengen van nieuwe verontreiniging in het grondwater moet worden voorkomen. Door
1

CIS Guidance Document No. 17 on preventing or limiting direct and indirect inputs in the context of the Groundwater Directive

2006/118/EG, o.a. p. 21. Zie ook de voorbeelden op p. 38, onder 6.
2

Guidance No. 17, p. 11.

3

Guidance No. 17, p. 15/16. Zie ook p. 33. Hier wordt opgemerkt dat, bij wijze van de minimis voorziening, verwaarloosbare

lozingen van verontreinigende stoffen in het grondwater zijn toegestaan.
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saneringsmaatregelen, afbraak en verspreiding moet dan geleidelijk een verbetering van de
grondwaterkwaliteit worden bereikt. Deze verbetering zou teniet worden gedaan indien nieuwe
verontreiniging zou worden toegestaan.4
De gebiedsgerichte aanpak zoals in dit plan beschreven sluit aan bij de eisen van de GWR
doordat enerzijds, in overeenstemming met artikel 5, de verspreiding wordt tegengegaan én
gemonitord, maar anderzijds, in overeenstemming met artikel 6 van de richtlijn, ook de aanpak
van de bron een essentieel onderdeel van de aanpak is5.
Momenteel lopen er op landelijk niveau nog discussies over de betekenis van de implementatie
van de Europese Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn in relatie tot het Nederlands
bodemsaneringsbeleid.

2.2

Landelijk kader: Wet bodembescherming en Waterwet

Kaderstellend voor het grondwater zijn de Wet bodembescherming en de Waterwet.
Vanuit de Waterwet stelt het Rijk de landelijke kaders vast mede op basis van Europese regels.
De provincie stelt de kaders voor het regionale waterbeheer en voor grondwater. De
waterschappen hebben de zorg voor het regionale waterbeheer inclusief het grondwater en de
zuivering van stedelijk afvalwater. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer en
hebben onder andere de zorgplicht voor het grondwater in het stedelijk gebied.
Vanuit de Wet bodembescherming ligt de bevoegd gezag taak bij de provincies en de grotere
gemeenten.
Vanuit bovenstaande wetgeving is het grondwaterkwaliteitsbeheer een gedeelde
verantwoordelijkheid van de verschillende overheden.

2.3

Regionaal kader: Provinciale plannen, Besluitvorming Stuurgroep ABdK

De provincie Limburg heeft haar waterbeleid vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan,
waarin het waterplan integraal is opgenomen. Daarnaast heeft de provincie Limburg haar
Bodembeleid vastgelegd in het Beleidskader Bodem.
De provincie Noord–Brabant heeft haar waterbeleid vastgelegd in het Provinciaal Waterplan
2010-2014. De provincie Noord-Brabant heeft geen apart beleidskader voor bodem vastgesteld.
In 1997 kwam de TCB met de conclusie “dat preventie en sanering in de sfeer van het gangbare
bodembeschermingsbeleid uitgesloten is in de Kempen. De grondwaterverontreiniging en de
toename hiervan moet min of meer als een vast gegeven worden beschouwd”.
In navolging op het TCB advies heeft veel onderzoek plaats gevonden om de grondwaterbewegingen en transport in beeld te brengen. Vanaf 2002 tot en met 2009 is veel onderzoek
gedaan om inzicht het krijgen in het hele (grondwater)systeem. Deze gegevens zijn samengevat
in de rapportage “Samenvattend beeld onderzoek grondwater, ABdK 2002-2009”. Deze
rapportage is in februari 2010 door de Stuurgroep ABdK vastgesteld, waarbij de Stuurgroep heeft
besloten dat:

4

Guidance No. 18, p. 8.

5

Er is echter nog discussie over de uitzonderingsstatus van grondwaterverontreinigingen binnen de KRW en de GWR
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1. er voldoende kennis aanwezig is over het grondwatersysteem en de historische
verontreiniging met metalen in de Kempen om op verantwoorde wijze besluiten te kunnen
nemen over oplossingsrichtingen en een strategie van aanpak.
2. ABdK geen maatregelen neemt om het verontreinigd grondwater actief te saneren gelet op
de technische en financiële complicaties, de beperkte risico’s en het aanwezige alternatief
van gebiedsgericht beheer van het verontreinigde grondwater
3. het beheer van het verontreinigd grondwater in de Kempen zal worden vastgelegd in een
grondwaterplan.
Het voorliggende plan is de uitwerking van punt 3.
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3

UITWERKING DOELSTELLINGEN GRONDWATERPLAN DE KEMPEN

In lijn met het gestelde in paragraaf 1.3 bestaan de doelen van het grondwaterplan uit:
1. het beschermen van het grondwater in het gebied waarop dit plan betrekking heeft (zie
hoofdstuk 4);
2. het optimaal kunnen benutten van het grondwater in het gebied en het voorkomen van
risico’s;
3. het beheren en verbeteren van de grondwaterkwaliteit.
Bovenstaande doelstellingen volgen uit de Wet bodembescherming, de Waterwet en de
Handreiking Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (VROM, 2010). Tevens is aansluiting gezocht bij
het Provinciaal Waterplan van de provincie Noord-Brabant en het Provinciaal Omgevingsplan van
de provincie Limburg.
Afbakening diepte
Ondiep grondwater in dit plan is het grondwater in de bovenste 35 meter. Er is gekozen
voor een grens van 35 meter omdat uit modelstudies blijkt, dat de historische
verontreiniging van zware metalen niet dieper zal komen, ook niet op zeer lange termijn
(honderden jaren). Op dit moment worden op een diepte > 15 m-mv nog nauwelijks
overschrijdingen aangetroffen (TNO 2006, 2009).

3.1

Beschermen van het grondwater

Het grondwater wordt beschermd zodat risico’s voor mens en omgeving minimaal zijn. Bij het
beschermen ligt de focus op de kwaliteit van het diepere grondwater (dieper dan 35 m-mv) en op
gevoelige gebieden met een bijzondere status ten aanzien van de grondwaterkwaliteit.
Diepe grondwater
Het diepe grondwater (dieper dan 35 m-mv) is van goede kwaliteit en moet zo blijven.
Op dit moment worden op een diepte van meer dan 15 m-mv nog nauwelijks overschrijdingen
van de interventiewaarde aangetroffen. Door natuurlijke vastlegging van metalen in de
ondergrond zal de historische verontreiniging niet dieper dan 35-mv verspreiden. Voor het diepe
grondwater hoeven daarom geen actieve maatregelen te worden genomen. Wel vindt er
monitoring plaats om de modeluitkomsten te verifiëren in de praktijk.
Grondwaterbeschermingsgebieden
Binnen het plangebied de Kempen liggen twee grondwaterbeschermingsgebieden met
wingebieden, namelijk in Budel en Luijksgestel. Deze winningen moeten ook in de toekomst
schoon water kunnen blijven onttrekken.
In de gemeente Leudal liggen de grondwaterbeschermingsgebieden van Heel en Beegden. De
bijbehorende wingebieden liggen echter in de gemeente Maasgouw, buiten het beïnvloede
gebied en daarmee buiten het plangebied
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Natura-2000
De Natura-2000 gebieden binnen het plangebied zijn ‘Leenderbos’, ‘Groote Heide & De
Plateaux', ‘Strabrechtse Heide & Beuven', 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven', 'Sarsven
en De Banen’ en de 'Groote Peel’. Voor deze gebieden zijn nog geen negatieve effecten
waargenomen ten gevolge van verhoogde zware metaalgehalten in het grondwater. Door
autonome ontwikkelingen en/of ingrepen in de waterhuishouding mogen geen onaanvaardbare
risico’s optreden voor de natuur.
Oppervlaktewater
Binnen het gebied de Kempen liggen diverse beken waarbij de zware metaalgehalten (met name
zink) boven de geldende kwaliteitsnormen liggen. Deze verhoogde waarden zijn mede
veroorzaakt door de hoge historische bodembelasting en daarmee samenhangend de verhoogde
waarden in het grondwater in deze regio.
Afstromend (regen)water en in mindere mate opkwellend grondwater veroorzaakt in sommige
beken verhoogde concentraties. Berekeningen met grond- en oppervlaktewatermodellen geven
aan dat dit, afhankelijk van de lokale situatie, nog enkele decennia zal voortduren. De diffuse
belasting van het gehele oppervlaktewatersysteem is echter nauwelijks effectief te beïnvloeden
door het nemen van maatregelen. Dat kan alleen in specifieke locale situaties.
Vooral de concentraties aan zink in het oppervlaktewater overschrijden met regelmaat de
milieukwaliteitsnormen. Berekeningen met risicomodellen geven aan dat dit leidt tot ecologische
risico's. Het overschrijden van de normen heeft voor zover bekend echter nergens aantoonbaar
geleid tot duidelijke achteruitgang van natuurwaarden in of langs het oppervlaktewater. Wel kan
dit er toe leiden dat KRW-doelen voor de chemische waterkwaliteit niet tijdig worden bereikt. De
eerder genoemde grond- en oppervlaktewaterberekeningen geven echter voldoende
argumentatie om zo nodig in 2021 doelverlaging aan te vragen.

Dit plan geeft in hoofdlijnen aan hoe rekening kan worden gehouden met de grondwaterkwaliteit
bij ingrepen in of rond het oppervlaktewater.

3.2

Benutten van het grondwater

Uitgangspunt van het grondwaterplan is dat de aanwezige grondwaterkwaliteit op gebiedsniveau
niet verslechterd (stand-still principe), waarbij een eventuele lokale ‘kwaliteitsteruggang’
acceptabel is binnen het gebied. Goede en juiste voorlichting aan gebruikers zorgt voor een veilig
gebruik van het grondwater. De risico’s die in deze paragraaf worden genoemd, zijn verder
toegelicht in bijlage 5.
Veilig drinkwater
Consumptie van drinkwater mag niet leiden tot risico’s voor de mens. Daarnaast mag de kwaliteit
van het grondwater uit bestaande winningen niet leiden tot extra zuiveringsinspanningen bij de
drinkwaterbereiding. De onttrekkingen van de drinkwaterbedrijven zitten voldoende diep om te
garanderen dat (ook in de toekomst) geen verhoogde concentraties in het onttrokken water
aanwezig zijn.
Gebruik van grondwater uit eigen putten voor drinkwater is niet geregistreerd. De kans dat dit
leidt tot een te hoge belasting aan zware metalen is echter beperkt (zie bijlage 5). Het gebruik
van grondwater uit eigen putten als drinkwater wordt ontraden.
- Grondwater in De Kempen, definitief plan, vastgesteld in juni 2013 -8-

Gebruik van ondiep grondwater in de landbouw voor veedrenking
De landbouwsector is voor veedrenking vaak afhankelijk van ondiep onttrokken grondwater. In de
bovenste meters van het grondwater komen verhoogde concentraties metalen voor. Te veel
inname van zink en cadmium kan leiden tot problemen op het vlak van diergezondheid. Risico’s
voor de volkgezondheid zijn niet aan de orde. Door het geven van een goede voorlichting en het
bieden van mogelijkheden om kwalitatief goed water te gebruiken ten behoeve van veedrenking
kunnen risico’s voldoende worden beheerst.
Gebruik van grondwater in de landbouw voor beregening
De landbouwsector gebruikt grote hoeveelheden grondwater voor het beregenen van de velden.
Het grondwater wordt onttrokken op diverse dieptes. Slechts een kleine deel (< 10%) onttrekt
grondwater uit ondiepe putten. (< 20 m-mv). Uit het onderzoek van TNO blijkt, dat op een diepte
van meer dan 15 m-mv nog nauwelijks overschrijdingen van de interventiewaarde worden
aangetroffen. In individuele gevallen zal mogelijk sprake zijn van gehalten in het grondwater
boven de interventiewaarden. Echter door de grote hoeveelheid water die in korte tijd wordt
onttrokken bij beregening, vindt snel zeer sterke verdunning plaats waardoor het onwaarschijnlijk
is dat de gehalten in het sproeiwater boven de (hoge) norm voor sproeiwater uitkomen.
Bodemenergiesystemen (waaronder WKO)
Bij bodemenergiesystemen wordt het grondwater gebruikt voor warmte / koude opslag. Hierbij is
altijd sprake van grondwaterstroming en daarmee verspreiding van verontreiniging. Binnen de
kaders van dit plan is deze verspreiding bij aanleg van WKO systemen acceptabel.

3.3

Beheren en verbeteren van de grondwaterkwaliteit

Beheren van het grondwater
Het beheren blijft beperkt tot het monitoren van de aanwezige grondwaterkwaliteit. Het monitoren
is gericht op de controle van het aanwezige beeld over de grondwaterkwaliteit. Dit gebeurt aan de
randen en binnen het gebied waar dit vanuit de hydrologische situatie en het meest gevoelige
landgebruik het meest relevant is.
Verbeteren van de grondwaterkwaliteit
Het verbeteren van de grondwaterkwaliteit gebeurt door bronnen van verontreinigingen binnen
het beheergebied aan te pakken. Het gaat dan om:
• Het verwijderen van zinkassen;
• Het verwijderen van niet zinkasgerelateerde verontreinigingen, mits dat binnen het
reguliere Wbb kader door het bevoegd gezag noodzakelijk wordt geacht.
Daarnaast wordt de grondwaterkwaliteit verbeterd door samenloop met het bestaande of
geplande gebruik van het grondwater. Een voorbeeld zijn onttrekkingen, die ook een bijdrage
leveren aan een kwaliteitsverbetering van het grondwater.
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4

GEBIEDSAFBAKENING EN GEBIEDSWAARDEN

4.1
Gebiedsafbakening
Het grondwaterbeheer heeft betrekking op de gemeenten weergeven in figuur 4.1. Dit zijn:
- de acht gemeenten (Bergeijk, Cranendonck, Valkenswaard, Heeze-Leende, Someren,
Asten, Nederweert en Weert) waar cadmium en/of zink in duidelijk verhoogde
concentraties in het grondwater voorkomt. Binnen deze gemeenten ligt de 90percentielwaarde6 voor zink boven of rond de interventiewaarde én ligt meer dan 50%
van het oppervlak van de gemeente binnen het diffuus verontreinigd gebied.
- De vijf gemeenten (Bladel, Eersel, Veldhoven, Waalre en Leudal) die gedeeltelijk (< 50%
van het oppervlak) binnen het diffuus beïnvloede gebied liggen.
Met diffuus verontreinigd wordt bedoeld een verontreiniging voornamelijk veroorzaakt door
bodembelasting via de lucht. Er is gekozen voor het volgen van de gemeentegrenzen op basis
van technische en praktische argumenten. De argumentatie voor de gekozen begrenzing wordt
gegeven in bijlage 1. Het plan heeft alleen betrekking op het Nederlandse grondgebied.

Figuur 4.1 Begrenzing van het gebied voor dit grondwaterplan

6

De 90-percentielwaarde is een veel gebruikte methode om een achtergrondwaarde in het grondwater vast te stellen.

Bijvoorbeeld de achtergrondwaarden voor het grondwater in de KRW zijn in het Europese BRIDGE project ook op basis van de
90-percentiel bepaald.
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4.2

Stofafbakening

De aanpak zoals die in het grondwaterplan is opgenomen, geldt alleen voor zink en cadmium. Dit
zijn de twee belangrijkste stoffen die de voormalige zinkfabrieken in het milieu hebben gebracht
(via de lucht of via de afvalstof zinkassen). Deze twee metalen kunnen ook door landbouw,
verkeer of andere metaalverwerkende industrie in het milieu terecht zijn gekomen. Onderscheid
maken naar de mogelijke oorzaken van verhoogde zware metaalgehalten in de Kempen is echter
vaak niet mogelijk. Daarom wordt in het grondwaterplan geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende oorzaken van de zware metaalverontreiniging in het ondiep grondwater.
De metalen koper, lood en arseen komen niet structureel verhoogd voor in de Kempen. De
gehalten liggen in het algemeen onder de zogenaamde tussenwaarde. Deze stoffen maken
daarom geen onderdeel uit van dit grondwaterplan.
Nikkel komt in diverse gemeenten wel boven de tussenwaarde en soms zelfs boven de
interventiewaarde voor. In de laatste meetronde (2009) van het grondwatermeetnet wordt in 6%
van de peilbuizen de interventiewaarde voor nikkel overschreden. Uit het Stromon onderzoek
(TNO 2008) is gebleken dat twee processen de afgelopen decennia hoge nikkelconcentraties in
grond- en oppervlaktewater hebben veroorzaakt. Dit zijn (1) verdringing van nikkel van het
adsorptie complex door kationen zoals kalium en calcium (zoutschok-effect) en (2) het oplossen
van nikkelhoudende pyriet door reactie met nitraat (pyriet-effect). De verspreiding van nikkel in
het grondwater is daarom ruimtelijk niet gecorreleerd aan de atmosferische depositie veroorzaakt
door de zinkindustrie. Daarom valt nikkel buiten de omvang van dit plan.
Andere elementen zoals cobalt, molybdeen en chroom komen niet in verhoogde concentraties
voor in zinkassen en het grondwatermeetnet van de Kempen. Daarom vallen deze metalen ook
buiten het grondwaterplan.

4.3

Waarom gebiedswaarden?

De landelijke normstelling van streef- en interventiewaarden is ontwikkeld voor
puntverontreinigingen in een relatief schoon gebied. De interventiewaarde, de waarde waarboven
maatregelen moeten worden overwogen, is slechts in indirecte zin afhankelijk gesteld van risico’s
voor volksgezondheid en milieu. De normstelling houdt daarmee onvoldoende rekening met
grootschalige diffuse grondwaterverontreinigingen als in de Kempen. Dit heeft er toe geleid dat
voor de Kempen is gekeken naar een andere normstelling, waarbij sterker wordt gekeken naar
risico’s en waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat er sprake is verhoogde concentraties
in een groot gebied.
In plaats van de huidige streef- en interventiewaarden wordt in dit plan uitgegaan van gebiedswaarden voor het grondwater.
Gebiedswaarden zijn bedoeld als aandachtswaarde om bij het aantreffen ervan tot vervolgonderzoek over te gaan. Tevens fungeren de gebiedswaarden als terugsaneerwaarde voor
situaties waarbij tot sanering moet worden overgegaan (zie paragraaf 5.2). Vergunningen voor
een bouwaanvraag kunnen in beginsel gehonoreerd worden als het grondwater niet tot boven de
gebiedswaarden is verontreinigd.
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De gebiedswaarden kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de saneringsnoodzaak.
Indien gehalten in het grondwater worden veroorzaakt door een lokale bron (niet zijnde
zinkassen) dan gelden deze gebiedswaarden als triggerwaarde op basis waarvan
vervolgonderzoek moet worden gestart. Tevens kunnen deze gebiedswaarden worden
gehanteerd als terugsaneerwaarde, aangezien een verdere kwaliteitsverbetering binnen het
gebied niet doelmatig en ook niet kosteneffectief is.

4.4

De gebiedswaarden voor ondiep grondwater in de Kempen

In tabel 4.1 zijn de gebiedswaarden opgenomen. De waarden zijn gebaseerd op de 90-percentiel
van de gemeten concentraties zink en cadmium in het ondiepe grondwater, zoals opgenomen in
de gemeentelijke Bodem Informatie Systemen uit 2007. De berekende percentielwaarden zijn
opgenomen in bijlage 1, tabel 1. De gebiedswaarden voor zink en cadmium gelden uitsluitend
voor het gebied weergegeven op figuur 4.1.
Tabel 4.1:

Gebiedswaarden per gemeente

Cadmium (µg/l)

Zink (µg/l)

Cranendonck
Bergeijk, Bladel, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard,
Heeze-Leende, Someren, Asten, Waalre, Leudal
Nederweert en Weert

6,0
3,0

2000
800

Grenswaarde voor gebruik als sproeiwater*
Grenswaarde voor gebruik als drinkwater*

10
5

2000
3000

Interventiewaarde
* zie ook bijlage 4.

6,0

800

Voor het gebied Cranendonck geldt dat de gebiedswaarde voor cadmium op het niveau van de
interventiewaarde ligt en voor zink ruim er boven. Voor de overige gemeenten ligt de
gebiedswaarde voor cadmium op het niveau van de huidige tussenwaarde en voor zink op het
niveau van de interventiewaarde. Het hanteren van deze verhoogde waarden geeft geen risico’s
voor de mens. De achtergronden van de afleiding van de gebiedswaarden zijn opgenomen in
bijlage 1.
Vanuit hun bevoegdheid conform de Wet bodembescherming leggen de provincies de
gebiedwaarden vast ter vervanging van de tussenwaarde als aandachtwaarde voor nader
onderzoek. Deze hogere waarden zijn afgestemd op de gebiedskwaliteit en dienen ter
voorkoming van ondoelmatig onderzoek. De provincies leggen de gebiedswaarden eveneens
vast als terugsaneerwaarde voor specifieke situaties. Deze waarden liggen op de
interventiewaarde, met uitzondering van zink in Cranendonck .
De gemeenten leggen de gebiedswaarden vast in het gemeentelijk bodembeheerplan en de
doorwerking daarvan voor de vergunningverlening conform de Wabo.
De gebiedswaarden hebben voor de waterschappen geen wijzigingen voor de
vergunningverlening tot gevolg.
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5

UITWERKING PER ONDERWERP

In deze paragraaf wordt per type gebruik nader in gegaan op de beperkingen in gebruik en de
kansen van een integrale aanpak.

5.1

Algemeen kader

In figuur 5.1 wordt in een overzicht weergegeven hoe overheden in aanraking kunnen komen met
verontreinigd grondwater en wat het grondwaterplan daarover zegt.
Aanleiding: aantreffen grondwaterverontreinigingen

Waterschappen

Provincie

KWO en diepe
onttrekkingen

Grondwater
onttrekking

Verontreinigd
grondwater

Gemeentes

Lozing op
riool

Bouw
vergunning

Bij natuur
ontwikkeling

nee
ja

Geen
belemmering

Meer
verspreiding
door ingreep?

Bron aanwezig?

nee
ja

ja

ja

Geen
belemmering
(in overleg)

Overschrijding

Meer risico’s
voor ecologie?

gebiedswaarde?

nee

ja

nee

nee
Bron aanwezig?
Actie: zie uitwerking
plan

Door zinkassen?

ja

ja
ja

nee

nee

Door zinkassen?

ja
Alleen zinkassen
verwijderen

Legenda:

Gevalsbenadering en
beperkt terugsaneren
obv gebiedswaarde

Onderwerp

Alleen zinkassen
verwijderen

Geen belemmering

Onderzoeksvraag

Geen actie nodig

nee
Gevalsbenadering en
beperkt terugsaneren
obv gebiedswaarde

Actie nodig

Figuur 5.1 Stroomschema voor omgang met verontreinigd grondwater

In figuur 5.1 zijn van links naar rechts drie hoofdrichtingen te onderscheiden per
hoofdverantwoordelijke:
- De provincie krijgt te maken met een nieuw kader voor de Wbb met gebiedswaarden ter
vervanging van de traditionele tussenwaarden en/of interventiewaarde voor het
grondwatersaneringsbeleid (zie paragraaf 5.2). Het plan heeft geen effect op het beleid
van diepe onttrekkingen of WKO systemen (par. 5.3).
- Waterschappen krijgen te maken met ingrepen in het grondwater in geval van
onttrekkingen, beekherstel en natuurherstel (peilopzet). In dit plan worden handvatten
gegeven hoe hier mee om te gaan. De uitwerking is beschreven in par. 5.4 tot en met 5.7.
- Gemeenten krijgen te maken met omgevings(bouw)vergunningen volgens de
omgevingswet/Wabo. Gemeenten kunnen de gebiedswaarden gebruiken als
toetsingsmiddel in plaats van de streef- en interventiewaarde (zie par. 5.8).
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5.2

Grondwatersaneringen (provincie)

Bestaande wettelijke context
Een normenkader voor bodemkwaliteit is vastgesteld binnen de Wet bodembescherming (Wbb).
Deze wet gaat uit van een gevals- en clusteraanpak. Voor de aanwezige bodemverontreiniging in
de Kempen is in het verleden (2005) al gekozen voor een gescheiden aanpak van bronlocaties
en de aanwezige grondwaterverontreiniging. Via de in het Besluit uniforme saneringen (BUS)
beschreven categorie ‘de Kempen’ worden de bronlocaties in de bovengrond aangepakt. Het
voorliggende grondwaterplan beschrijft een integrale benadering voor het beheer van de diffuse
grondwaterverontreiniging. De provincie Limburg heeft het bodembeleid voor de Kempen
aangepast en dit vastgelegd in het Beleidskader Bodem 2010 (paragraaf 3.1.7) en de
Handreiking Ruimtelijke Ontwikkelingen Limburg, deel 2 (blz. 42-43). De provincie Noord-Brabant
heeft nog geen aangepast beleid.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
Aangezien voor de diffuse zware metalen verontreiniging van de Kempen een traditionele
saneringsaanpak technisch en financieel niet haalbaar is en maatschappelijk ook minder
gewenst, is in dit grondwaterplan een alternatief kader geschetst, dat aansluit bij de huidige
praktijk. Hierbij wordt uitgegaan van een onderscheid in de aanpak van de zinkassen, overige
bronnen van zware metalen en locaties waar geen bronzone aanwezig is.
Geen bronzone aanwezig
Het is mogelijk dat een grondwaterverontreiniging wordt aangetroffen boven de gebiedswaarde,
zonder dat een duidelijke bronzone van verontreiniging in het grondwater aanwezig is. In dat
geval wordt geen verdere actie ondernomen.
Zinkassen
Grondwaterverontreinigingen hoofdzakelijk veroorzaakt door zinkassen worden niet gesaneerd.
De aanpak is gericht op het zoveel mogelijk verwijderen van de bron in de bovengrond zelf.
Sanering is alleen noodzakelijk indien er humane of ecologische risico’s zijn.
Verspreidingsrisico’s worden binnen het grondwaterplan niet meer gezien als reden tot sanering
van een grondwaterverontreiniging. Bij het saneren van de bron in de bovengrond gelden de
volgende doelstellingen:
• Voor de zinkassen in wegen is de doelstelling het verwijderen van de zinkassen, waarbij
een maximale vrachtverwijdering wordt nagestreefd tegen zo beperkt mogelijke kosten.
• Voor zinkassen in tuinen is de doelstelling om zinkassen en de door zinkassen
beïnvloede bodems te verwijderen tot de in het kader van BUS vastgestelde
gebiedsspecifieke terugsaneerwaarde (verhoogde referentiewaarde) voor (moes)tuinen.
• Voor de overige functies (zoals parken) gelden de landelijke bodem-functiewaarden als
kwaliteitsdoelstelling.
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Overige bronnen van zware metalen
Indien de grondwaterverontreiniging van zink en/of cadmium niet door zinkassen is veroorzaakt,
wordt een nadere analyse gemaakt van de oorzaken en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de
vraag of de concentraties zich boven de verhoogde gebiedswaarden bevinden wordt een aanpak
uitgewerkt conform tabel 5.1. De veroorzaker blijft nog steeds aansprakelijk voor het verwijderen
van de bron van verontreiniging. Het enige verschil met het bestaande beleid is, dat niet hoeft te
worden gesaneerd tot een waarde beneden de gebiedswaarden.
Tabel 5.1

Samenvatting van de beslisregels voor grondwatersaneringen

Oorzaak

Aanpak bron

Aanpak grondwater bij gehalten
boven of onder de gebiedswaarde
Boven

Beneden

Alleen door diffuse belasting
Afkomstig uit zinkassen (en
deels diffuus)

Geen actie
Verwijderen zinkassen

Geen actie
Geen actie

Geen actie
Geen actie

Afkomstig uit andere
bron(nen)

Bron verwijderen

Sanering tot
gebiedswaarde*

Geen actie

* Als er geen noodzaak bestaat om met spoed te saneren of de sanering is niet doelmatig, dan zullen
gehalten boven de gebiedswaarde worden geaccepteerd (ook de verspreiding daarvan).

Betrokken partijen
Voor de Wbb zijn de provincies bevoegd gezag.
Te nemen acties
In plaats van de nu geldende Wbb normen voor cadmium en zink worden nieuwe
gebiedswaarden door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg vastgelegd. Dit wordt
gedaan in de vorm van beleidsregels met een onderverdeling in waarden per gemeente.

5.3

Bodemenergiesystemen (provincie)

Bestaande wettelijke context
De provincies zijn in het kader van de Waterwet verantwoordelijk voor de onttrekkingsvergunning
(voor de zogenoemde open systemen) van de Warmte Koude Opslag (WKO) systemen. Binnen
de waterwet vallen de WKO systemen onder de term bodemenergiesystemen. In geval ook water
wordt geloosd (bijvoorbeeld bij onderhoud van de putten), is een aanvullende vergunning nodig.
De provincie geeft een vergunning voor lozing op open water af met het waterschap als adviseur
(Waterwet) en de gemeente geeft een vergunning af voor lozing op het riool (Wet Milieubeheer).

- Grondwater in De Kempen, definitief plan, vastgesteld in juni 2013 - 15 -

Uitleg WKO systemen
Er zijn diverse systemen in omloop. De ene onttrekken in de zomer grondwater uit een koude bel voor de koeling
van gebouwen of installaties. Het opgewarmde water wordt geïnfiltreerd in de warme bel die zich op enige
afstand bevindt van de koude bel in het watervoerende pakket. In de winter werkt dit systeem omgekeerd. Het
merendeel van de systemen werkt met twee bronnen (doubletten). Er zijn ook systemen die gebruik maken van
dezelfde put voor onttrekking en infiltratie (de zogenaamde monobronnen). De koude en warme voorraad worden
hierbij niet op enige afstand naast elkaar, maar boven elkaar opgeslagen. In de winter wordt dan kouder water
geïnfiltreerd en in de zomer warmer water.
Uit berekeningen blijkt dat deze open-systemen een verwaarloosbare invloed hebben op de verspreiding van
metalen in het ondiep grondwater (Royal Haskoning 2009a). Omdat grondwater wordt opgepompt en ook weer
wordt teruggevoerd spreekt men van een "open WKO-systeem".
Daarnaast bestaan ook gesloten systemen. Daarbij wordt de warmte of de koude van het grondwater
overgenomen door een vloeistof in een buis die in de bodem wordt gebracht. Hiermee is er in feite geen contact
tussen grondwater en de gebruikte vloeistof in het systeem. Gesloten systemen vallen niet onder de Waterwet.

Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
Dit beheerplan stelt geen aanvullende kaders voor bodemenergiesystemen. Initiatiefnemers van
bodemenergiesystemen moeten tijdens de planning en aanleg van een systeem rekening houden
met (eventueel) aanwezige bodemverontreinigingen. De provincie Noord-Brabant stimuleert een
gecombineerde aanpak van de aanleg van WKO systemen met de beheersing of sanering van
grondwaterverontreinigingen (zie Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015). In het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg is geen specifiek beleid opgenomen in relatie tot
bodemverontreiniging en bodemenergiesystemen.
Betrokken partijen
De provincie is bevoegd gezag bij open energiesystemen. Voor gesloten systemen is geen
vergunning nodig. Indien gewenst kunnen initiatiefnemers er voor kiezen om voor een gebied
waarin meerdere bodemenergiesystemen zijn voorzien, een zogenaamd masterplan op te stellen.
In het masterplan kan de vergunningsvoorbereiding van de voorgenomen
bodemenergiesystemen eventueel door de gemeente plaatsvinden.
Te nemen acties
Geen.

5.4

Bronneringen/bouwputten (waterschap en gemeente)

Bestaande wettelijke context
Met de invoering van de Waterwet zijn de waterschappen verantwoordelijk voor alle
onttrekkingen voor het in den droge kunnen uitvoeren van werkzaamheden of het saneren van
verontreinigd grondwater. Bij de onttrekkingen ten behoeve van bemalingen en
grondwatersaneringen gaat het vooral om de wijze waarop wordt omgegaan met het onttrokken
grondwater. Waterschap Aa en Maas en De Dommel hanteren als beleidsregel dat bij saneringen
en bemalingen van meer dan 500.000 m3 op jaarbasis al het onttrokken grondwater opnieuw in
de bodem moet worden gebracht (herinfiltratie).
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Bij bemalingen van 200.000 – 500.000 m3 op jaarbasis geldt dat minimaal 50% moet worden
geïnfiltreerd. Waterschap Peel en Maasvallei stimuleert ook het infiltreren, maar heeft hiervoor
geen beleidsregels opgesteld. De meeste bronneringen vallen onder het Besluit lozingen buiten
inrichtingen (Blbi). Lozingen in het vuilwaterriool zijn in principe niet toegestaan. In gevallen
waarin lozing in de bodem of op oppervlaktewater niet mogelijk is, betekent dit dat de gemeente
in een maatwerkvoorschrift moet beargumenteren waarom de lozing op het vuilwaterriool moet
plaatsvinden en niet geïnfiltreerd kan worden of op oppervlaktewater kan worden geloosd; dit is
geregeld in het Barim (Activiteitenbesluit) en het Blbi. Het waterschap heeft een adviserende rol
bij de vergunningverlening. Waterschappen adviseren om grote volumes relatief schoon water bij
voorkeur niet op het riool te lozen, omdat de efficiëntie van de RWZI dan afneemt. De RWZI haalt
gedeeltelijk de zware metalen uit het influent. Er zijn geen vergunningsvoorschriften ten aanzien
van zware metalen.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
Verdere verspreiding van verontreinigingen tussen verschillende waterlagen moet worden
voorkomen. Daarom is het in beginsel niet toegestaan om water te infiltreren van een ondiepe
laag naar een diepere laag. Infiltratie van bronneringswater dient zoveel mogelijk in dezelfde laag
plaats te vinden als waaruit het onttrokken is. Er is in dit geval geen sprake van achteruitgang van
de grondwaterkwaliteit. Zuivering is dan niet nodig. Indien er toch verontreinigd bronneringswater
moet worden geloosd, omdat infiltratie niet mogelijk of niet wenselijk is, moet dit plaatsvinden op
het riool of oppervlaktewater. Aan de lozing op het riool worden geen aanvullende zuiveringseisen gesteld. Het waterschap zal eerder een positief advies geven bij hogere concentraties
metalen dan bij lagere concentraties metalen. Bij directe lozing op het oppervlaktewater moeten
de concentraties voldoen aan de geldende normen, zoals geregeld in het Besluit lozingen buiten
inrichtingen (Blbi). Bij gehalten boven deze norm is vooraf aanvullende zuivering noodzakelijk.
Betrokken partijen
Betrokken partijen zijn de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Peel & Maasvallei.
Daarnaast is de gemeente bevoegd gezag voor de Wet Milieubeheer (Wm), indien de onttrekking
als een inrichting wordt gezien die onder het Barim, Activiteitenbesluit valt7.
Te nemen acties
Geen, omdat de lozing nu niet wordt beperkt door lozingseisen. De waterschappen houden hun
huidige adviserende taak per individueel geval.

5.5

Veedrenking en beregening (waterschap)

Bestaande wettelijke context
Door de landbouw wordt grondwater onttrokken voor beregening en voor het watergebruik van de
agrarische bedrijven zelf (onder andere spoelwater en veedrenking).
Met de invoering van de Waterwet zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de
vergunningverlening van alle grondwateronttrekkingen (waaronder beregening), met uitzondering
van de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen waarbij meer van 150.000
m3/jaar wordt onttrokken en bodemenergiesystemen.

7

Een locatie waar een ontwatering, bodemsanering of proefbronnering plaatsvindt, kan als een inrichting worden gezien als er

gebruik wordt gemaakt van een pomp met een elektromotorisch vermogen van minimaal 1,5 kilowatt, die er langer dan een half
jaar staat.

- Grondwater in De Kempen, definitief plan, vastgesteld in juni 2013 - 17 -

Door de waterschappen wordt een stand-still beleid gehanteerd. Dit betekent dat in principe geen
nieuwe vergunningen voor beregening worden verleend.
Noord-Brabant
Binnen het Waterschap Aa en Maas en De Dommel is bepaald dat een vergunning niet is vereist
ten aanzien van:
•
inrichtingen waarvan de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt van 10
m3 per uur, voor zo ver deze inrichtingen zijn gelegen buiten de beschermde gebieden
grondwater en de onttrekkingsput niet dieper is dan 30 m-mv;
•
veedrenkingsputten, voor zover de put niet dieper is dan 30 m-mv en
•
noodvoorzieningen, voor zover de put niet dieper is dan 30 m-mv.
Onttrekkingen voor veedrenking zijn meestal kleiner dan 10 m³ per uur en/of ondieper dan 30
meter en zijn daarom niet vergunningsplichtig. Daarom kunnen aan deze onttrekkingen geen
aanvullende eisen worden gesteld.
Indien een veedrenkingsput meer onttrekt dan 10 m3 per uur of dieper is dan 30 m-mv, is hiervoor
een vergunning vereist. Bij vervanging van een dergelijke onttrekkingsput geldt het beleid dat de
nieuwe put niet dieper mag zijn dan 30 meter.
Bestaande onttrekkingen voor beregening mogen worden vervangen binnen 50 meter van de
ingemeten locatie. De nieuwe put dient van dezelfde diepte of ondieper te zijn, maar mag niet
dieper zijn dan 80 meter. Indien dat in het belang is van een goede waterhuishouding kunnen
aanvullende eisen worden gesteld en kan een nieuwe maximale diepte worden voorgeschreven.
Maatwerkoplossingen zijn daarbij mogelijk, mits goed gemotiveerd. Waterschappen zijn bezig om
binnen het huidige beleid nader te bezien of bijstelling gewenst is.

Limburg
Binnen het Waterschap Peel en Maasvallei is geen onttrekkingsvergunning vereist voor
• veedrenking, mits niet mechanisch aangedreven;
• noodvoorzieningen en
• onttrekkingen waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur en voor
zover deze zijn gelegen:
a. buiten bufferzones verdroogde gebieden, of;
b. binnen de Roerdalslenk en voor zover de onttrekking
niet plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei.
Bestaande onttrekkingen voor beregening, gelegen in gebieden aangewezen als bufferzones
verdroogde natuurgebieden, mogen worden gewijzigd mits de pompcapaciteit niet wordt
uitgebreid en de afstand van de locatie van de onttrekkingsput tot het natuurgebied niet afneemt.
Bestaande onttrekkingen voor beregening buiten bovenstaand bedoelde gebieden mogen
worden gewijzigd, mits de pompcapaciteit en het aantal onttrekkingsputten niet toeneemt.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
Agrariërs die veedrenkingsputten hebben in afgelegen gebieden waarvoor geen alternatief
bestaat voor de watervoorzieningen, krijgen van ABdK de mogelijkheid om een nieuwe put te
(laten) slaan tot maximaal 30 meter diep. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden aan boeren in
de kerngemeenten Bergeijk, Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Weert, en
uitsluitend in het geval het grondwater in de oude put niet geschikt is voor veedrenking.
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ABdK heeft deze mogelijkheid in 2005 opgenomen in een folder over teeltadviezen voor
agrariërs. Tot op heden is hiervan (nog) geen gebruik gemaakt. Agrariërs hebben tot en met 2014
de mogelijkheid om van dit aanbod gebruik te maken. Na 2014 vervalt het aanbod.
Betrokken partijen
Betrokken partijen zijn de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Peel & Maasvallei.
Te nemen acties
Besluit van de Brabantse waterschappen inzake het toestaan van het maken van een
vervangende put dieper dan de originele put, maar niet dieper dan 30 meter. In het huidige
Brabantse beleid is dit niet toegestaan. Binnen het Limburgse waterschap geldt dit diepte
criterium niet en behoeft het beleid daarmee ook geen aanpassing.

5.6

Overige grondwateronttrekkingen voor drinkwater en industrie
(provincie en waterschap)

Bestaande wettelijke context
Met de inwerkingtreding van de Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor industriële
grondwateronttrekkingen kleiner dan of gelijk aan 150.000 m3 op jaarbasis. De provincie blijft
verantwoordelijk voor de onttrekkingen groter dan 150.000 m3 op jaarbasis en de
drinkwateronttrekkingen. Bij de aanvraag van een vergunning moeten de grondwaterkwaliteit en
de effecten van de waterwinning op de waterkwaliteit in beeld worden gebracht.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
Grondwateronttrekkingen voor drinkwatervoorziening en industrie vinden op grote diepte plaats
(dieper dan 35 - 40 m-mv). Hierdoor zijn deze waterwinningen niet beïnvloed door de diffuse
grondwaterverontreiniging in de Kempen. Ook in de toekomst zijn deze winningen niet bedreigd.
Er zijn daarom geen maatregelen nodig in dit kader.
Betrokken partijen
Betrokken partijen zijn de Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Peel & Maasvallei (voor
de onttrekkingen < 150.000 m3/jaar) en de provincies Noord-Brabant en Limburg (voor
onttrekkingen > 150.000 m3/jaar) en het drinkwaterbedrijf Brabant Water en het Limburgse
drinkwaterbedrijf WML en industriële onttrekkers. Voor onttrekkingen groter dan 150.000 m3/jaar
zijn de waterschappen ook betrokken als dit water wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Te nemen acties
De provincies nemen de conclusies uit dit plan over in de gebiedsdossiers voor de
(grond)waterwingebieden in Luijksgestel, Heel en Beegden. Dit wordt afgestemd met de
waterbedrijven. Voor het waterwingebied in Budel is dit niet meer voorzien, omdat deze winning
op korte termijn naar 200 m-mv zal worden verdiept. Er zijn geen veranderingen in beleid nodig
omdat de onttrekkingen niet bedreigd worden door de diffuse grondwaterverontreiniging met
metalen in de Kempen.
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5.7

Natuur- en beekherstel en verdrogingsbestrijding (provincie en
waterschappen)

Bestaande wettelijke context
De provincie heeft de kaders voor peilbeheer opgesteld. Daarin is weinig aandacht voor de
grondwaterkwaliteit. Daarnaast worden diverse inrichtingsplannen uitgevoerd die invulling geven
aan provinciaal beleid en waarvoor de provincie subsidies verleent. Het waterschap is
verantwoordelijk voor het vaststellen van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime
(GGOR). Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor het realiseren van diverse
inrichtingsprojecten zoals verdrogingsbestrijding, beekherstel, ecologische verbindingszones en
waterberging. In veel van deze projecten zijn maatregelen opgenomen die leiden tot andere
grond- en oppervlaktewaterstanden. In de KRW stroomgebiedbeheerplan Maas zijn de
beekherstelprojecten opgenomen, gericht op het bereiken van een goede toestand van de beken.
Kennis over risico’s in de bodem is beperkt bekend. Wat het effect is van verhoogde waarden in
het grondwater op natuurontwikkeling is niet bekend.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
De risico’s voor natuur met een grondwaterkwaliteit boven de interventiewaarde lijken beperkt te
zijn (Royal Haskoning 2009b) ondanks dat de (chemische) bodemkwaliteit in natuurgebieden
soms als verontreinigd moet worden beschouwd. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen gevonden
van onacceptabele ecologische negatieve effecten in de natuur.
Beekherstelprojecten kunnen invloed hebben op de grondwaterstanden in de omringende
percelen. Door het veranderen van oppervlakte- of grondwaterstanden kunnen metalen meer of
minder worden gemobiliseerd. Bij het opstellen van natuurinrichtingsplannen en
beekherstelprojecten dienen de waterbeheerders zich bewust te zijn van de mogelijke invloed
van de veranderingen in het grondwater op de oppervlaktewaterkwaliteit. Een monitoringsplan,
gericht op de mogelijke effecten van de ingreep, kan dan worden gebruikt in de afweging of de
ingreep negatieve effecten heeft op het bereiken van de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit, en
of aanvullende maatregelen nodig of gewenst zijn om de effecten van de ingreep op te heffen.
Welke maatregelen kunnen/moeten worden genomen is maatwerk per project of gebied.
Daarvoor kunnen geen algemene kaders worden opgesteld. Een dergelijk monitoringsplan dient
vooral te worden gericht op mogelijke significante negatieve effecten die optreden of mogelijk
gaan optreden.
Betrokken partijen
Betrokken partijen zijn de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Peel & Maasvallei (voor
de reguliere inrichtingsplannen), de provincies Noord-Brabant en Limburg (voor grotere
inrichtingsplannen en N-2000 beheerplannen) en terreinbeherende instanties.
Te nemen acties
Bij geplande ingrepen die vooral vanuit waterkwantiteitsvraagstukken worden geïnitieerd (zoals
voor GGOR, beekherstelprojecten en de Natura-2000 beheerplannen), dient aandacht te worden
geschonken aan de (grond)waterkwaliteiteffecten van de ingreep. Monitoring van de effecten op
de (grond)waterkwaliteit zou daarom standaard moeten worden meegenomen bij dit soort
ingrepen. Het monitoringsplan per natuur- of beekherstelgebied wordt zo ingericht, dat mogelijke
negatieve effecten van verhoogde metalen gehalten kunnen worden gevolgd en onderkend. In
het plan kunnen effectieve en betaalbare maatregelen worden voorgesteld om de negatieve
effecten te verminderen of tegen te gaan. Voor kwetsbare natuurgebieden wordt voorgesteld om
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pas actieve ingrepen te plannen als er daadwerkelijke negatieve effecten zijn waargenomen in
verband met hoge metaalgehalten in het ondiepe grondwater.
Per beektraject betreft het maatwerk, omdat de lokale omstandigheden per beektraject en de
natuurdoeltypen van elkaar verschillen. Van belang daarbij is onderscheid te maken in beken
waarop geen lozingen plaatsvinden en beken waarop wel lozingen plaatsvinden (via een fabriek
en/of een waterzuivering). Afhankelijk van de aanwezigheid van deze bronnen speelt de kwaliteit
van grondwater een meer of minder belangrijke rol in de belasting van het betreffende
oppervlaktelichaam (Werkgroep water BeNeKempen 2008). In voorkomende situaties dient op
basis van onderstaand stappenplan een beeld te worden gegeven van het beeksysteem:
- beschrijven van het huidige watersysteem met een stoffenbalans (onderscheid in toevoer
vanuit externe bronnen, oppervlaktewater en grondwater), de rol van de waterbodem en
de concentraties van de metalen in het grondwater per diepteniveau;
- beschrijven van de huidige natuurwaarden en de gewenste natuurwaarden (doeltypen);
- benoemen van de maatregelen die worden genomen ter versterking van de
natuurwaarden;
- uitvoeren van een analyse van de effecten van maatregelen op de natuurwaarden.
Mogelijke effecten zijn meer uitspoeling van metalen en het afzetten van extra vervuild
slib in het beekdal;
- maken van een integrale afweging tussen alle positieve en negatieve effecten van de
veranderingen in waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Bovenstaand stappenplan levert een gedegen afweging van de te nemen maatregelen om de
toevoer van metalen naar beeksystemen te verminderen, inclusief kosten en te verwachten
effecten. Deze uitwerking is een verantwoordelijkheid voor de waterschappen. Uitgangspunt is
dat de ecologie geen schade ondervindt ten gevolge van de grondwaterkwaliteit. Wanneer de
maatregelen en dus ook kosten disproportioneel groot worden om de goede toestand te bereiken,
kan doelverlaging voor de oppervlaktewateren worden aangevraagd. De provincies zijn in dit
geval verantwoordelijk voor de onderbouwing van de doelverlaging ten behoeve van het 2e KRW
Stroomgebiedsbeheerplan voor de Maas.

5.8

Omgevings(bouw)vergunningen (gemeenten)

Bestaande wettelijke context
Voor elke omgevingsvergunning voor bouwen voor een gebouw met permanente bewoning met
een oppervlakte groter dan 50 m2 dient volgens de Wabo in beginsel een bodemonderzoek te
worden uitgevoerd conform NEN 5740 (onderzoeksplicht). Onderdeel van dit bodemonderzoek is
het doen van één of meerdere grondwaterbemonsteringen en –analyses. In artikel 6.2c, lid 2
Wabo is geregeld dat de omgevingsvergunning niet eerder in werking treedt dan nadat is voldaan
aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorwaarden van de Wet bodembescherming.
Als uit één of meerdere grondwateranalyses blijkt dat sprake is van overschrijding van de
interventiewaarde van één of meerdere zware metalen, bestaat de kans dat er conform de Wbb
sprake is van ernstige grondwaterverontreiniging (volume van meer dan 100 m3 aan grondwater
met overschrijding interventiewaarde). In dat geval kan worden onderzocht of de verontreiniging
deel uitmaakt van een grotere (diffuse) verontreiniging. Dit onderzoek vraagt om het plaatsen van
extra peilbuizen in de omgeving van de bouwlocatie. Als hieruit blijkt dat er sprake is van een
diffuse verontreiniging, dan kunnen de bouwactiviteiten starten.
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In Limburg hoeft geen aanvullend grondwateronderzoek gedaan te worden in het kader van de
Wabo als blijkt dat de grondwaterverontreiniging met zware metalen van diffuse oorsprong is. Dit
is vastgelegd in het Beleidskader Bodem 2010. Binnen de provincie Noord-Brabant is daarvoor
geen beleid vastgesteld.
Gebiedsaanpak in het grondwaterplan
De aanpak wordt gebaseerd op de bestaande aanpak in de provincie Limburg (Provincie
Limburg, 2008). Toetsing vindt plaats aan de hand van de gebiedswaarden per gemeente. Indien
uit de toetsing blijkt dat de concentraties metalen in het grondwater boven de gebiedswaarden
liggen, wordt eerst bekeken of de verontreiniging van diffuse oorsprong is. Als dit het geval is,
hoeft verder geen actie te worden ondernomen. Als er wel een bron is met uitzondering van
zinkassen, worden de volgende stappen doorlopen:
- uitvoeren van een bodemonderzoek inclusief een grondwateronderzoek. In dat geval
wordt er een aanvullend onderzoek verricht om de omvang van de
grondwaterverontreiniging in te kaderen, rekening houdend met de vastgestelde
gebiedswaarden in het plan. Voor de sanering kunnen de gebiedswaarden ook als
uitgangspunt worden gebruikt.
- toetsen of het om een functie gaat, waarbij contact met grondwater niet voorkomt
(kantoren, bedrijven, meergezinswoningen). Is dit het geval dan kan de vergunning
worden verleend;
Indien er geen sprake is van een puntbron en er geen risico’s zijn voor de toekomstige bewoners,
kan de omgevingsvergunning worden afgegeven.
Indien voor de bouw grondwater moet worden onttrokken, geldt de aanpak zoals in paragraaf 5.4
is beschreven.
Betrokken partijen
Alle betrokken gemeenten.
Te nemen acties
Gemeenten maken in hun gemeentelijk bodembeheerplan een verwijzing naar het
grondwaterplan de Kempen. De gebiedswaarde wordt overgenomen in het gemeentelijk
bodembeheerplan. Bij de toetsing van een Wbb geval of een omgevingsvergunning wordt
getoetst aan de gebiedswaarden.
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6

MONITORING, EVALUATIE EN BIJSTURING

Huidig meetnet
Het beheer van het grondwatermeetnet is afgestemd op de verspreiding van het grondwater. De
verspreiding wordt gevolgd met een aanvullend meetnet op het reguliere grondwatermeetnet van
de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dit aanvullende meetnet bestaat in totaal uit 80
peilbuizen (TNO/Grontmij, 2006) tot op een diepte van 35 m beneden maaiveld. Het meetnet is
ingericht aan de hand van gebiedstypen. Hierbij is onderscheid gemaakt in:
• landgebruik (landbouw of natuur);
• hydrologische situatie (infiltratie, intermediair of kwel).
Doel van het meetnet
Doel van het meetnet is om te toetsen of de inzichten opgedaan in modelberekeningen en
eerdere studies in overeenstemming zijn met de praktijk.
Bij het ontwerp (TNO/Grontmij, 2006) van het meetnet zijn de volgende doelstellingen gehanteerd
waaraan het meetnet moet voldoen:
1.
Het inventariseren van de kwaliteit (chemische samenstelling) van het grondwater in
relatie met de (regionale) grondwatersystemen.
2.
Het verschaffen van informatie die nodig is voor een verantwoord kwalitatief beheer
van de bodem met hierin het grondwater.
3.
Het onderkennen van trendmatige kwaliteitsveranderingen in het grondwater. Het
bewaken van de kwaliteit van het grondwater, onderkenning van het verloop van de
kwaliteitsbeïnvloeding en de snelheid waarmee bepaalde vormen van verontreiniging
in het compartiment bodem (grondwater) worden verplaatst.
4.
Het laten aansluiten van het meetnet en meetprogramma bij de geplande monitoring
voor de Kaderrichtlijn Water, rekening houdend met de grondwaterrichtlijn.
5.
De resultaten moeten geschikt zijn voor validatie voor modelresultaten en informatie
opleveren om toekomstige maatregelen te kunnen doorrekenen.
Het meetnet heeft niet ten doel om de gebiedsgrenzen te bewaken, maar om de effecten van
eventuele toekomstige maatregelen te kunnen verifiëren. Dit kan door modelberekeningen te
vergelijken met metingen.
Relatie KRW
Ten behoeve van de rapportage in de stroomgebiedsbeheerplannen is voor de KRW een apart
monitoringsprogramma gedefinieerd. Dit meetprogramma maakt gebruik van de
waarnemingslocaties uit het Landelijk en Provinciaal Meetnet grondwater. Bezien moet worden of
gegevens uit het meetnet van ABdK kunnen/moeten worden meegenomen in het
monitoringsprogramma. Een en ander is afhankelijk van de wenselijkheid om de Kempen als
uitzondering te benoemen in relatie tot de KRW.
Evaluatie meetnet
Het meetnet wordt gebruikt om te toetsen of de verspreiding voldoet aan de eerder gemaakte
voorspellingen. Er wordt gecontroleerd of:
- de verontreiniging zich naar de diepte verspreidt en of
- de verontreiniging in omvang toeneemt (vanwege natuurlijke bodemprocessen).
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Op basis van de uitkomsten van de (toekomstige) monitoring kunnen de volgende aanpassingen
worden gedaan:
- extra monitoring en/of berekeningen;
- aanpassing van het grondwaterplan. Op voorhand is moeilijk precies te omschrijven op
welke punten het plan wordt aangepast. Mogelijkheden zijn:
o strengere gebruiksregels (bij beregening, woningbouw, etc);
o aanpassing van de hoogte van de gebiedswaarden en of
o uitbreiding van het gebied waarop het plan betrekking heeft.
Betrokken partijen
De provincies Noord-Brabant en Limburg, als verantwoordelijken voor het (toekomstig) beheer
van het grondwatermeetnet van de Kempen en voor het opstellen van de grondwatermaatregelen
in het Stroomgebiedsbeheerplan Maas.
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7

ORGANISATIE EN CONSEQUENTIES

7.1

Huidige rollen en verantwoordelijkheden

Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet per 22 december 2009 is een aantal verantwoordelijkheden in het waterbeheer gewijzigd, waaronder de overdracht van (een deel van) het
grondwaterbeheer en van het waterbodembeheer van provincies naar waterschappen. Ten
aanzien van de verantwoordelijkheid voor grondwaterkwaliteit bestaat er onduidelijkheid.
Grondwaterkwaliteitsbeheer heeft raakvlakken met oppervlaktewaterbeheer en grondwaterstanden (waterschapstaak), maar ook met bodembeheer (provinciale taak). De wetgeving op dit
punt is versnipperd. Op basis van de doelstellingen van de Waterwet en de overige wettelijke
instrumenten is er geen harde conclusie te trekken over de verantwoordelijkheid voor
grondwaterkwaliteit. Door het SKB is in dit verband in 2012 het rapport ‘Juridische helderheid in
het grondwaterbeheer’ opgesteld.
Uitgangspunt voor dit grondwaterplan is dat de huidige rollen en verantwoordelijkheden
ongewijzigd blijven (tabel 7.1 en 7.2). De provincies hebben de rol van strategisch
grondwaterbeheerder, de waterschappen en gemeentes zijn operationeel grondwaterbeheerder.
In dit plan wordt dit nader uitgewerkt voor de specifieke Kempische situatie.
Tabel 7.1

Primaire verantwoordelijkheden grondwaterbeheer per overheid

Provincie
• Onttrekkingen ten behoeve van
drinkwatervoorziening, WKO en
industriële onttrekkingen >
3
150.000 m /jaar
• Bevoegd gezag bodemsanering
• Beheerplannen N-2000
• Rapportage doelen KRW

Waterschap
• Onttrekkingen < 150.000 m3/jaar
• Vergunningverlening kleine
onttrekkingen
• Vergunning voor lozing
verontreinigd water op
oppervlaktewater
• Inrichtingsplannen
natuurgebieden

Gemeente
• Wabo vergunning
• Vergunning voor lozing
verontreinigd water op riool
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Tabel 7.2

Verantwoordelijkheden per thema binnen grondwaterbeheer

Activiteiten (en
bijbehorende wet)
Operationeel
grondwaterbeheer
(Waterwet)

Saneren grondwater (Wbb)

Lozen van onttrokken
grondwater op riool
(Waterwet en Wm)
Monitoring/meetnetten
Bouwen
(Omgevingsvergunning/
Wabo en Keur)
Peilbeheer en
inrichtingsprojecten
(Nationaal Bestuursakkoord
Water)
N2000 (Flora en Faunawet)
EU KRW
(Besluit Kwaliteitseisen en
Monitoring Water)

8

Provincie

Waterschap

Gemeente

• Openbare
drinkwatervoorziening
• industriële
onttrekkingen
>150.000 per jaar
• WKO

• Industriële onttrekkingen
<= 150.000 m3 per jaar
• Grondwatersaneringen
en bemalingen
• Landbouwkundige
beregeningen
• Onttrekkingen voor
grondwatersanering en
bemaling
• Onttrekking tbv
grondwatersanering

• Nvt

• Adviseur

• Bevoegd gezag ikv
Wm
• Beheerder riolering

• Grondwater 10-25 m
beneden maaiveld
• Nvt

• Monitoring op
projectbasis
• Vergunningen bij
handeling in het
watersysteem

• Nvt

• Kaderstellend

• Uitvoerend

• Nvt

• Opstellen
beheerplannen
• Grondwater

• Nvt

• Nvt

• Oppervlaktewater

• Nvt

• Alle gevallen behalve
gelegen op
grondgebied van
rechtstreekse
gemeenten
• Geen

• Geen8

• Omgevingsvergunning

De gemeenten Eindhoven en Helmond zijn bevoegd gezag voor de Wbb. Deze gemeenten vallen buiten de werking van dit

grondwaterbeheerplan (zie paragraaf 4.1).
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7.2

Rolverdeling in de praktijk

De huidige taakverdeling, zoals beschreven in paragraaf 7.1, verandert door dit plan niet. In het
grondwaterplan worden de taken als volgt verder uitgewerkt:
Rijk
Provincie

Stelt algemene kaders voor het grondwaterbeleid
Algemene regisseur van het grondwaterplan De Kempen
Opsteller 2e SGBP
Opsteller van een structuurvisie voor de ondergrond
Bevoegd gezag voor de Wbb
Verantwoordelijk voor de grotere onttrekkingen
Verantwoordelijk voor de kleinere onttrekkingen
Uitvoerder van water- en natuurprojecten
Vergunningverlener Omgevingsvergunning-Wabo
Lokale regisseur van de ondergrond (bestemmingsplan)

Waterschap
Gemeenten

Uitgangspunt van het plan is dat door alle betrokken overheden wordt samengewerkt bij het
grondwaterbeheer in de Kempen. De doorwerking van de acties die in dit plan zijn benoemd,
worden door elke overheid afzonderlijk opgepakt voor interne besluitvorming.

7.3
Financiële consequenties
Dit plan heeft een beperkt aantal financiële consequenties (tabel 7.3). Alleen bij beek- en
natuurherstel is sprake van beperkte extra kosten door het doen van onderzoek bij
peilwijzigingen. De jaarlijkse kosten voor monitoring worden voortgezet.
Tabel 7.3

Samenvatting van de financiële consequenties

Verandering

Consequentie

Bevoegd
gezag

Financieel
gevolg

Grondwatersaneringen

Voorliggend plan biedt de basis
om af te zien van onnodig
onderzoek en sanering
Geen
Beleidsregels. Beperkte
aanpassing van huidige praktijk
Na 2014 eigen
verantwoordelijkheid agrariër
Geen maatregelen
Bij herinrichting beken rekening
houden met historisch belasting
vanuit grondwater.
Voorliggend plan biedt de basis
om af te zien onnodig onderzoek
en sanering
Meetnet beheren en uitvoeren en
rapporteren van metingen

Provincies

Geen*

Provincies
Waterschappen

Geen
Geen

Waterschappen

Geen

Provincies

Geen

Waterschappen/
Provincies

Beperkt

Gemeentes

Geen*

Provincies

€ 25.000 /jr
(huidige kosten)

WKO
Bronneringen
veedrenking/beregening
Overige onttrekkingen
Natuurherstel

Bouwvergunningen

Monitoring

* In de praktijk blijken provincies en gemeentes (situatie 2011) nauwelijks extra geld te besteden aan grondwatersaneringen of
grondwateronderzoek. Er wordt al rekening gehouden met de specifieke problematiek van de diffuse verontreinigingen in De
Kempen. Het voorliggende plan biedt daarom een goed officieel kader voor de huidige praktijk.
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7.4

Evaluatie van het Grondwaterplan

Op basis van praktijkervaringen en wensen kan het plan eventueel worden bijgesteld in 2014. Dit
is op tijd om het plan, indien wenselijk, als KRW maatregel in het 2e Stroomgebiedsbeheerplan
(SGBP) voor het Maasstroomgebied op te nemen. Meetresultaten, nieuwe kennis uit onderzoek
en de genomen maatregelen worden op een rij gezet en tegen het licht gehouden. Maatregelen
en het grondwaterplan kunnen worden aangepast aan:
- geconstateerde verandering in verspreiding naar de diepte;
- nieuw inzicht in verspreidingsgedrag per gebiedstype;
- nieuw inzicht in de kosteneffectiviteit van de maatregelen;
- nieuw inzicht in de risico’s;
- nieuw inzicht in de noodzakelijke KRW opgave.
De planning voor het komend jaar (2014) is als volgt; Vastleggen doorwerking grondwaterplan
door betrokken overheden.

7.5

Voorlichting gebruik grondwater

Voorlichting over de gebruiksmogelijkheden en mogelijke beperkingen maken onderdeel uit van
het grondwaterbeheer in de Kempen. Uitgangspunt daarbij is dat die overheid die een bepaalde
taak uitvoert binnen het grondwaterbeheer in de Kempen, ook de verantwoordelijkheid heeft om
partijen te informeren over de gebruiksmogelijkheden en mogelijke beperkingen in het gebruik.
Dit laatste geldt voor grondwater dat ondiep (< 15 m-mv) wordt onttrokken en wordt gebruikt als
drinkwater voor menselijke consumptie en bij veedrenking. Aangezien de waterschappen de
primaire taak en verantwoordelijkheid hebben rond kleine onttrekkingen en het ondiepe
grondwaterbeheer, ligt het in de reden om de algemene voorlichting over het gebruik van het
ondiepe grondwater binnen de Kempen bij de waterschappen te leggen. Dit plan geeft niet aan
hoe de voorlichting precies vorm moet krijgen. Het ligt echter voor de hand de lijn te hanteren die
tot nu toe is aangehouden. Momenteel wordt er voor gezorgd dat geïnteresseerde burgers en
partijen op eenvoudige wijze adequate informatie kunnen verkrijgen. Alleen in bijzondere situaties
worden specifieke doelgroepen benaderd met informatiemateriaal.

7.6

Situatie na 2014

Na 2014 zal de projectorganisatie ABdK worden opgeheven. Vooralsnog gaat ABdK er van uit
dat het beheer van het grondwatermeetnet na 2014 door de provincies wordt overgenomen.
Als uitwerking wordt gegeven aan de aspecten zoals die in dit plan zijn beschreven, dan wordt
het beheer van het grondwater op een zorgvuldige wijze geborgd. Belangrijk onderdeel van het
beheer is daarbij kennisuitwisseling en -overdracht na 2014 via goede voorlichting.
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8

ACTIELIJST

In hoofdstuk 5 is uiteengezet welke acties nodig zijn om een uniforme aanpak van het grondwater
in de Kempen te borgen. Zowel van provincies, waterschappen als gemeenten wordt actie
verlangd om het beheer in de praktijk te kunnen vormgeven. In tabel 8.1 zijn de acties per partij
samengevat.
Tabel 8.1

Samenvatting van uit te voeren acties per verantwoordelijke met de maximale termijn van
uitvoering

Actie
Verantwoordelijk
De nieuwe gebiedswaarden worden door
Provincies
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en
Limburg vastgelegd.
Overname uitvoering monitoring grondwatermeetnet
Provincies
ABdK
Opstellen van een monitoringsplan voor N-2000
Provincies/
gebieden rekening houdend met effecten van
Waterschappen*
maatregelen op de verspreiding van cadmium en
zink.
Opstellen van een monitoringsplan voor beekherstel/
Waterschappen
natuurgebieden rekening houdend met effecten van
maatregelen op de verspreiding van cadmium en
zink.
Beargumenteren of en waarom de Kempen als
Provincies
uitzondering in de KRW wordt opgenomen als
grootschalig verontreinigd gebied. Onderdeel is een
beschrijving van de monitoring.
Optioneel: maken van een technische onderbouwing
Waterschappen
om het aanvragen van KRW doelverlaging voor
oppervlaktewateren te onderbouwen in het 2e
Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas door de
provincies.
De Brabantse Waterschappen bieden de
Waterschappen
mogelijkheid om een veedrenkingsput te herplaatsen
op een grotere diepte dan de bestaande diepte van
de put tot een maximale diepte van 30 m, indien het
onttrokken grondwater niet voldoet aan de norm voor
veedrenking voor de stoffen cadmium en zink
In het gemeentelijk bodembeheerplan wordt de
Gemeenten
mogelijkheid opgenomen om te toetsen aan de
gebiedswaarden bij vergunningverlening.
Opnemen conclusies van dit plan in de
Provincies
gebiedsdossiers voor de grondwaterwingebieden in
Luijksgestel, Heel en Beegden
* verantwoordelijkheidsverdeling is momenteel nog niet helder
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Termijn
2014

2014
2014

2014

2014

2014

2014

2014
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Bijlage 1

Toelichting op keuze voor gebiedsafbakening en
gebiedswaarden

1. Te hanteren gebiedswaarde(n)
In figuur 1 is de uitspoeling voor zink weergegeven zoals berekend door het BeNeKempen
grondwatermodel. Dit model is gevoed met gegevens over historische emissies uit de
Nederlandse en Vlaamse fabrieken. Op basis van die gegevens is de belasting van de bodem,
door atmosferische depositie, en daarmee voor het grondwater berekend voor het hele gebied in
Nederland en Vlaanderen (TNO/Vito, 2008). De hoogste concentraties in Nederland komen voor
in het gebied rond Budel (Cranendonck) waar de Nederlandse zinkfabriek is gevestigd. Ook
vanuit de Vlaamse fabrieken (Maatheide en Overpelt) is atmosferische depositie op Nederlandse
grond terecht gekomen. Het gebied rond Bergeijk en Valkenswaard heeft hier het meeste mee te
maken. Op grotere afstand van deze bronnen neemt de invloed van atmosferische depositie
duidelijk af. In totaal is een gebied van een omvang van ongeveer 30 x 30 km beïnvloed.

Figuur 1 Concentraties zink die uitspoelen uit de onverzadigde zone voor de periode 20052010.
Naast deze berekende depositiegegevens zijn ook meetgegevens verzameld uit de regio. Deze
getallen zijn ontleend uit de bodeminformatiesystemen van de diverse gemeenten, waarin
gegevens zijn opgenomen zoals die zijn verzameld en bewerkt sinds 2000 uit diverse
bodemonderzoeken. Deze gegevens staan weergegeven in tabel 1. Zowel de berekende als
gemeten waarden geven duidelijk een beïnvloeding van het ondiepe grondwater weer van
gemeenten in het grensgebied met Vlaanderen in de regio de Kempen.
Als indicatie voor de waarden die in het gebied worden aangetroffen is in tabel 1 aangegeven wat
de 90-percentielwaarde is per gemeente. Deze waarde is bepaald op basis van alle
meetwaarden zoals deze door de gemeenten zijn verzameld sinds 2000. Het aantal
meetwaarden verschilt per gemeente van enkele honderden tot enkele duidenden gegevens.
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Tabel 1: Gebiedswaarden (90-percentielwaarden) voor zware metalen in het ondiepe
grondwater, gespecificeerd per gemeente in het projectgebied de Kempen. Waarden die
boven de interventiewaarde liggen zijn in vet weergegeven.
Gemeente

Zink
(µg/l)
750
1050
690
2140
790
590
280
690
1200
290
430
400
630
880
470
660
530
800
870
270
390
250
760

Asten
Bergeijk
Bladel
Cranendonck
Deurne
Eersel
Eindhoven
Gemert-Bakel
Heeze-Leende
Helmond
Hilvarenbeek
Horst aan de Maas
Nederweert
Nuenen
Oirschot
Oisterwijk
Reusel-De Mierden
Someren
Valkenswaard
Veghel
Veldhoven
Vught
Weert
Streefwaarde ondiep grondwater
Interventiewaarde ondiep grondwater

65
800

Cadmium
(µg/l)
2,0
5,5
2,2
10,0
3,1
2,5
1,3
1,9
4,3
1,0
1,4
2,0
2,1
2,2
1,5
2,0
2,1
3,0
3,3
0,7
1,6
0,8
2,9
0,4
6,0

Een 90–percentielwaarde wordt veelvuldig gebruikt binnen de Nederlandse en Europese
normgeving voor het aangeven van (verhoogde) achtergrondwaarden. Deze waarde is een
wetenschappelijk geaccepteerde norm. Ondanks dat een 90-percentielwaarde gevoelig is voor
hogere meetwaarden, geeft het hoge aantal waarnemingen per gemeenten en daarmee ook het
totaal aantal waarnemingen een goede indicatie van de regionale gehalten in het ondiepe
grondwater.
In figuur 2 zijn de gegevens uit tabel 1 op kaart gezet voor zink. De kleur van de betreffende
gemeente correspondeert met de classificatie van de berekende 90-percentielwaarde voor die
gemeente, getoetst aan de gangbare normen, waarbij de gemeente met een 90-percentielwaarde
boven de I-waarde donkerrood zijn gekleurd. De gekleurde bolletjes geven die (samengestelde)
meetgegevens weer per gemeente, waarbij ook de kleur aangeeft welke norm is/wordt
overschreden.
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Figuur 2 Kwaliteit zink in de bovenste meters grondwater (ABdK, 2007)
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2. Keuze gebiedswaarde(n)
Voor de te hanteren gebiedswaarde is uitgegaan van de volgende varianten:
1. de gemeten verhoogde achtergrondwaarde, zoals die in tabel 1 is weergegeven als 90percentielwaarden, per gemeente of
2. een generieke waarde zoals bijvoorbeeld de interventiewaarde of
3. een combinatie van 1, voor wat betreft de gemeente Cranendonck, en 2 voor de overige
gemeenten binnen het gebied.
Gezien de hoogte van de waargenomen gehalten in de gemeente Cranendonck zal een
actiewaarde op het niveau van de interventiewaarde weinig (maatschappelijke) meerwaarde
kennen. Om deze meerwaarde ook voor de gemeente Cranendonck te kunnen realiseren, is een
hogere actiewaarde gewenst dan de interventiewaarde. Voor zink zou een actiewaarde van 2.000
ug/l daar het meeste recht aan doen. Voor cadmium is ook voor Cranendonck de interventiewaarde als actiewaarde voldoende waarborg om een maatschappelijke meerwaarde te krijgen in
de gemeente Cranendonck. Voor de overige gemeenten in het gebied geldt de interventiewaarde
voor zink en cadmium als actiewaarde.
Voordeel om de gebiedswaarde op gemeten waarde per gemeente te baseren is dat dit het
meeste recht doet aan de lokale (gemeentelijke) situatie. Nadeel is dat er binnen het gebied
verschillende waarden worden gehanteerd wat de eenduidigheid niet ten goede zal komen.
Tevens kan het vaststellen van statistische bepaalde waarde leiden tot veel discussie over de
gehanteerde methode en dataset.
Bij het hanteren van een generieke waarde of een daarvan afgeleide waarde binnen het gebied
worden deze problemen voorkomen.
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3. Keuze voor een gebiedsafbakening
Voor de begrenzing van het gebied kunnen diverse uitgangpunten worden gehanteerd:
1. Hydrologie gebied op basis van diverse stroomgebieden;
2. Functies voor het gebruik/benutten van het grondwater waaronder WKO’s;
3. Hydrologische gebiedsindeling op basis voor gebieden gevoelig voor uitspoeling
zoals ook gebruikt als onderbouwing voor het grondwatermeetnet en
4. Organisatorische/bestuurlijke aspecten.
Binnen het gebied kan aanvullend op basis van de berekende historische belasting en de
waargenomen grondwatergegevens onderscheid gemaakt worden in meer of minder belaste
gemeenten zoals in figuur 2 is weergegeven.
Gebiedsafbakening op basis van hydrologische systeemgrenzen (stroomgebieden)
In figuur 3 zijn de belangrijkste beeksystemen weergegeven. Op de kaarten zijn de
intrekgebieden van de beken weergegeven. Binnen deze gebieden zullen de waterdeeltjes dus
uiteindelijk in het betreffende beeksysteem naar boven komen. De witte gebieden op de kaart zijn
regionale infiltratiegebieden (Leenderbos bijvoorbeeld) en de infiltratiegebieden voor
drinkwateronttrekkingen, als zodanig komen waterdeeltjes uit deze gebieden niet in een beek
terecht.

Figuur 3 Belangrijkste beeksystemen in de Kempen
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In de beekdalen kan het grondwater binnen enkele jaren weer aan de oppervlakte komen; op de
hogere zandgronden kan dit honderden tot duizenden jaren duren. Cadmium en zink verspreiden
zich veel langzamer dan het grondwater zelf. De belasting van het oppervlaktewater met
cadmium en zink vindt vooral plaats in de wintermaanden als de waterafvoer het grootst is (zie
ook de Stromon/Ibrahim studies van TNO in resp. Noord-Brabant en Limburg, 2008-2009).
De verticale snelheid van het grondwater bedraagt maximaal 2 tot 4 meter per jaar (in
infiltratiegebieden) en de horizontale snelheid is maximaal 100 meter per jaar. In de
kwelgebieden zal het water niet naar de diepte stromen, maar sneller worden afgevoerd door het
oppervlaktewater.
De mobiliteit wordt beïnvloed door verschillende processen zoals de aanwezigheid van
organische stof of klei in de bodem. De belangrijkste geochemische eigenschap is de zuurgraad.
Bij een lagere pH worden cadmium en zink meer mobiel en kunnen deze zich sneller
verspreiden. Daarom verspreiden cadmium en zink zich sneller onder natuurgebieden (met een
lagere pH) dan onder landbouwgebieden (bekalkt, met hogere pH).
Een gebiedsafbakening op basis van stroomgebieden is minder geschikt voor de Kempen omdat:
- de stroomgebieden maar een gedeelte van het gebied dekken waar sprake kan zijn van
historische diffuse grondwaterbelasting;
- de stroomgebieden veel groter zijn dan het diffuus belaste gebied. Dit geldt vooral voor
de Limburgse stroomgebieden;
- de begrenzing in het veld problematisch kan zijn;
- er geen eenduidig onderscheid te maken is in kwaliteitsklassen van stroomgebieden op
basis van de grondwaterdata.
Gebiedsafbakening op basis van functies van gebruik van het grondwater
Het grondwater wordt voor diverse doeleinden gebruikt namelijk:
a. Ten behoeve van menselijke consumptie. Er liggen twee grondwaterbeschermingsgebieden
voor drinkwateronttrekkingen (Budel en Luijksgestel) en er zijn twee industriële onttrekkingen
voor menselijke consumptie (Budels bier en Winters-Refresco). Deze winningen worden, ook
op de langere termijn, niet bedreigd door hogere gehalten zink en cadmium, omdat zink en
cadmium niet tot de onttrekkingsdiepte zullen infiltreren.
b. Ten behoeve van beregening. In het algemeen staan deze putten dieper dan 20
meter en bevatten geen verhoogde concentraties zink of cadmium.
c. Ten behoeve van veedrenking. De locaties van veedrenkingsputten zijn onbekend en
staan daarom niet op kaart. De putten staan vaak wel relatief ondiep en er wordt weinig water
onttrokken. Dit maakt dat deze onttrekkingen wel een mogelijk risico opleveren voor het vee.
Dit gebruik vormt daarom een specifiek aandachtspunt is het grondwaterbeheer.
d. Ten behoeve van bemalingen. In de stedelijke gebieden maar ook daarbuiten wordt met
regelmaat grondwater opgepompt bij bemalingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Bij
deze werkzaamheden kan worden gestuurd op de kwaliteit van het grondwater.
e. Ten behoeve van natte natuur. Deze natuurgebieden zijn afhankelijk van de aanwezigheid
van voldoende (grond)water van een voldoende kwaliteit. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de
kwaliteit van de natuur wordt bedreigd door te hoge metalengehalten.
f. Ten behoeve van Koude Warmte Opslag (KWO) systemen of andere energiesystemen. Uit
berekeningen blijkt dat deze systemen een verwaarloosbare invloed hebben op de
verplaatsing van metalen in het ondiepe grondwater (Royal Haskoning 2009). Daar waar
verplaatsing/verspreiding toch speelt, past dit binnen het totale beheerplan en hoeft daarmee
geen opstakel te zijn om KWO toe te staan binnen het gebied.
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Een gebiedsafbakening op basis van de gebruiksfuncties van het grondwater is minder geschikt
voor de Kempen, omdat de functie toekenning zeer lokaal gericht is. De problematiek van de
diffuse grondwaterverontreiniging is regionaal van aard.
De kwetsbare functie voor het gebruik van het grondwater voor veedrenking komt expliciet terug
als maatregel in het grondwaterplan.
Gebiedsafbakening op basis van de typering in gevoelige gebieden voor uitspoeling
De verspreiding wordt gevolgd met een aanvullend meetnet op het reguliere grondwatermeetnet
van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dit meetnet bestaat in totaal uit 320 peilbuizen (op
80 locaties) tot op een diepte van 35 m beneden maaiveld. Het meetnet is ingericht aan de hand
van gebiedstypen. Hierbij is onderscheid gemaakt in:
•
landgebruik (landbouw of natuur);
•
hydrologische situatie (infiltratie, intermediair of kwel).
Een gebiedsafbakening op basis van de bovenstaande gevoelige gebiedstypes is minder
geschikt voor de Kempen omdat:
- de functie toekenning zeer lokaal is en de problematiek van de diffuse
grondwaterverontreiniging regionaal van aard en
- het praktisch niet werkbaar is om de hydrologische situatie in het veld af te bakenen.
Afbakening op basis van bestuurlijke, organisatorische grenzen
De hierboven genoemde onderbouwingen zijn gebaseerd op het watersysteem of het gebruik en
de functie van het grondwater. Deze geven echter geen geschikte onderbouwing voor een
gebiedsafbakening voor de grootschalige (ondiepe) grondwaterprobleem in de Kempen.
De problematiek van de grootschalige grondwaterverontreiniging in de Kempen is gemeente- en
provincie (en zelfs land) overschrijdend. Duidelijk is wel in welke gemeenten de problematiek in
meer en in welke het in mindere mate speelt. In de afbakening van het gebied is een indeling op
basis van bestuurlijke (gemeente)grenzen daarom mogelijk beter geschikt. Een
gebiedsafbakening op basis van bestuurlijke, organisatorische grenzen heeft de volgende
voordelen:
- de gebiedsafbakening op gemeentegrenzen sluit aan bij de waargenomen en
gemodelleerde kwaliteitsgegevens in de regio en
- de bestuurlijke grenzen zijn gemakkelijk te herkennen en eenduidig te communiceren.
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4. Afweging argumenten
In onderstaande tabel zijn alle argumenten van de diverse bouwstenen nog een keer
weergegeven en is een eindoordeel gegeven.
Tabel 2. Overzicht beoordeling diverse begrenzingsmogelijkheden
Bouwsteen afbakening
Op basis van hydrologische
systeemgrenzen

Op basis van bodemfunctie
en landgebruik

Op basis van typering
gevoelige gebieden voor
uitspoeling
Op basis van bestuurlijke,
organisatorische grenzen

Mogelijkheden voor
differentiatie in gebied

Eindbeoordeling

Beoordeling / aandachtpunten
1. de stroomgebieden dekken maar
gedeeltelijk het gebied waar sprake
kan zijn van historische diffuse
grondwaterbelasting
2. stroomgebieden zijn veel groter dan
het diffuus belaste gebied. Dit geldt
vooral voor de Limburgse
stroomgebieden.
3. begrenzing in het veld kan
problematisch zijn.
4. er is niet eenduidig onderscheid te
maken in kwaliteitsklassen van
stroomgebieden op basis van de
grondwaterdata.
1. de bodemfuncties en landgebruik
zijn zeer lokaal
2. gebruiksbeperking speelt wel bij
gebruik grondwaterputten als
drinkwater voor mens en vee
1. de bodemfuncties en landgebruik
zijn zeer lokaal
1. de gebiedsafbakening op gemeente
grenzen sluit aan bij de
waargenomen en gemodelleerde
kwaliteitsgegevens in de regio;
2. De bestuurlijke grenzen zijn
gemakkelijk te herkennen en
eenduidig te communiceren;
Zie optie A,B en C in onderstaande
alinea

Resultaat
Begrenzing dekt
de problematiek
niet (te groot)

Begrenzing dekt
de problematiek
niet (te lokaal)

Begrenzing dekt
de problematiek
niet (te lokaal)
Begrenzing dekt
de problematiek

Een begrenzing op basis van bestuurlijke grenzen past het
beste binnen de problematiek
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Bijlage 2

Samenstelling Begeleidingscommissie

Organisatie
ABdK

Gemeente Weert
Gemeente Cranendonck
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas

Waterschap De Dommel
Waterschap Peel en Maasvallei
Externe deskundigen

Naam
Lous Bijl
Eric Kessels – Voorzitter- (schrijver rapport)
Henri Schouten
Hans van Kooij
Fons Hoelen
Olaf van Leeuwen
Marco Zonderland
Jan van Kleef
Marten Biet
Erik Heskes
Tim Smit
Bart Brugmans
Anne Wim Vonk
Mark van Lokven
Gabriel Zwart
Johan van der Gun (schrijver rapport)
Floris Verhagen (schrijver rapport)

De begeleidingscommissie heeft bijdragen geleverd van 2009 tot en met 2011. Ten gevolge van
de lange doorlooptijd is de samenstelling van de begeleidingscommissie soms tussentijds
gewijzigd. In deze bijlage worden alle namen genoemd van de medewerkers die een bijdrage
hebben gegeven.
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Bijlage 3

Relatie met wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak
grondwaterverontreiniging

Aan de hand van een concept van dit plan is bekeken of het plan past binnen de kaders van het
wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Wet bodembescherming, gebiedsgerichte
aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater (Tweede Kamer, 2010-2011, 32 712,
nr. 2). Op het moment dat die analyse is uitgevoerd was het wetsvoorstel nog niet behandeld
door de Tweede Kamer.
De conclusies zijn op 13 september 2011 besproken met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Op basis van de analyse en het overleg met het ministerie is ervoor gekozen om het plan
niet de status van beheerplan in de zin van het wetsvoorstel te geven. Belangrijkste argumenten
hiervoor waren:
1. Ontbreken concrete beheermaatregelen
Het wetsvoorstel gaat uit van het nemen van concrete maatregelen gericht op beheer van de
grondwaterverontreinigingen binnen een gebied. Het beheer moet zijn gericht op bescherming
van huidige en beoogde kwetsbare functies binnen het gebied en op het zoveel mogelijk
voorkomen van de risico’s dat de verontreinigingen zich buiten het gebied verspreiden. In de
Algemene maatregel van bestuur die wordt voorbereid met ondermeer inhoudsvereisten voor een
beheerplan, wordt dit nog eens benadrukt.
Het voorliggende plan bevat echter geen concrete beheermaatregelen. Weliswaar wordt de
bestaande grondwatermonitoring voortgezet en wordt ingestoken op bronverwijdering, maar het
plan omvat geen maatregelen waarin op voorhand is uitgewerkt welke acties worden
ondernomen als de monitoring resultaten geeft waarmee de doelstelling in gevaar lijkt te komen
(de bescherming van kwetsbare objecten en het voorkomen van verspreiding buiten het gebied).
2. Overnemen verantwoordelijkheid
Een beheerplan in de zin van het wetsvoorstel kan alleen worden vastgesteld door
bestuursorganen. Bij het voorliggende plan zou het meest voor de hand liggen dat dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg zouden zijn. Het wetsvoorstel verbindt
echter als automatische consequentie aan de vaststelling van het beheerplan, dat het
bestuursorgaan dat vaststelt verantwoordelijk wordt voor de grondwaterverontreiniging binnen het
gebied. Veroorzakers, eigenaren en erfpachters verliezen hun verantwoordelijkheid. Het
wetsvoorstel gaat ervan uit (hoewel niet verplicht) dat de huidige verantwoordelijken het
bestuursorgaan betalen om het beheer uit te voeren. Zij kopen hun verantwoordelijkheid als het
ware af. Het bestuursorgaan neemt de verantwoordelijkheid eeuwigdurend over. Omdat binnen
het gebied De Kempen er vrijwel geen veroorzakers of eigenaren zijn die juridisch
verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de verontreiniging, zal er ook niet worden
meebetaald. De provincies nemen dus een niet overzienbaar risico op zich door de
verantwoordelijk eeuwigdurend op zich te nemen zonder dat daar financiële middelen tegenover
staan.

3. Alleen verontreinigingen cadmium en zink
Het wetsvoorstel gaat er van uit dat een beheerplan gericht is op alle
grondwaterverontreinigingen binnen een gebied, ongeacht de oorzaak of herkomst. Dit plan richt
zich alleen op zink en cadmium omdat die stoffen gerelateerd kunnen worden aan de
zinkindustrie (depositie en toepassing zinkassen).
Het plan past daarmee niet binnen de uitgangspunten van het wetsvoorstel.
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Bijlage 4

Grenswaarden gebruik grondwater
(RIVM rapport 609023011, 2007)
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Bijlage 5

Risico’s gebruik grondwater in de Kempen.

In 2005 is door ABdK aan de medisch milieukundigen van Limburg en Noord-Brabant verzocht
een oordeel te geven over de verschillende gebruiks(on)mogelijkheden van met metalen
verontreinigd grondwater in de Kempen. Omdat het grondwater gebruikt kan worden als
sproeiwater, water om vee te denken en/of als drinkwater is de vraag gesteld of het mogelijk is
tot generieke adviezen te komen voor de verschillende gebruiksvormen van het grondwater,
zodanig dat bij gebruik geen risico’s zullen of kunnen ontstaan voor mens, dier en/of plant.
De medisch milieukundigen hebben vervolgens het RIVM gevraagd na te gaan in hoeverre voor
het grondwater kritische gehalten bekend zijn voor genoemde toepassingen.
Het advies van de MMK en RIVM (2005 en 2007) is in onderstaande tabel samengevoegd.
Tabel 1. Kritische concentraties en (voorstelde) gebiedswaarden
Stof

Drinkwater
(ug/l)

Veedrenking
(ug/l)

Sproeiwater
(ug/l)

Gebiedswaarde
(ug/l)
Overige
Cranendonck
gemeenten

Arseen
10
100
50
Cadmium
5
10
10
3
6*
Koper
2.000
50
200
Lood
10
50
17
Zink
3.000
24.000
2.000
800*
2.000
* = huidige interventiewaarden volgens Wet bodembescherming (heeft signaleringsfunctie)
De voorgestelde gebiedswaarden fungeren als attenderingswaarde. Indien gehalten in het
grondwater boven deze waarde uitkomen, dient na gegaan te worden waardoor dat komt. Bij het
overschrijden van deze waarde is er geen direct humaan risico’s bij gebruik, echter bij onbeperkt
gebruik kunnen wel risico’s ontstaan. Bij de bepaling van de hoogte van deze waarde is rekening
gehouden met a) de regionale achtergrondwaarde b) de milieukwaliteitseisen vanuit de Wet
bodembescherming en c) de risico’s bij gebruik. Deze bijlage is bedoeld om een overzicht te
geven van de risico’s van de bestaande diffuse grondwaterverontreiniging die is veroorzaakt door
de zinkproductie.
Gebruik als drinkwater.
Bij de beoordeling van de risico’s van het gebruik van grondwater voor menselijke consumptie is
uitgegaan van de Nederlandse drinkwaternormen (drinkwaterbesluit 2011) zoals die gelden voor
tap (kraan)water. Indien de drinkwaternorm wordt overschreden moet onderzoek plaatsvinden
naar de oorzaak van de overschrijding. De drinkwaternorm is dan ook een
signalering/attenderingswaarde.
De gehalten voor de stoffen cadmium, lood en zink in het ondiepe grondwater maken het ondiepe
grondwater in de Kempen ongeschikt als drinkwater. Voor de stoffen arseen en koper zijn er
geen belemmeringen bij dit gebruik.
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Om een mogelijke inschatting te kunnen maken naar het feitelijke risico’s van het gebruik van
grondwater als drinkwater dient rekening gehouden met de volgende gegevens:
a. verontreiniging van zware metalen komt alleen voor in het ondiepe grondwater (< 10 mmv);
b. de ruimtelijke verspreiding van deze verontreiniging is zeer heterogeen binnen het
gebied.
c. In Cranendonck wordt de cadmium (drinkwater)norm in het ondiepe grondwater in 20%
d. van de metingen overschreden, in (naburige) Weert 5%;
e. alle huizen zijn aangesloten op het drinkwaternet;
f. ondiep grondwater in de regio bevat veel ijzer, wat het ongeschikt maakt als drinkwater
(roest).
Het gebruik van grondwater als drinkwater leidt alleen tot risico’s als burgers én ondiep
grondwater gebruiken voor drinkwater én in een gebied liggen met verhoogde gehalten. Om
hoeveel mensen dat gaat is niet bekend. De kans dat dit voorkomt lijkt echter beperkt, omdat:
• De diffuse grondwaterverontreiniging zeer heterogeen is en alleen ondiep voorkomt;
• Alle huizen aangesloten zijn op het openbare drinkwaternet;
• Door verkleuring en troebeling door ijzer het grondwater vaak ‘vuil’ lijkt.
De kans dat, ook zonder voorlichting op dit vlak, een burger door het gebruik van grondwater als
drinkwater blootgesteld wordt aan te hoge zware metaalgehalten wordt daarom zeer gering
geacht. Dat neemt niet weg dat het verstandig is gebruik van ondiep grondwater als drinkwater te
ontraden.
Gebruik voor veedrenking
Voor de mogelijke risico’s voor het gebruik van grondwater voor veedrenking is aansluiting
gezocht bij de grenswaarden zoals die door de Gezondheidsdienst voor Dieren zijn opgesteld.
De gehalten voor de stoffen cadmium, lood en zink in het ondiepe grondwater maakt het ondiepe
grondwater in de Kempen ongeschikt voor veedrenking. Voor de stoffen arseen en koper zijn er
geen belemmeringen bij dit gebruik. Bij het overschrijden van deze normen gaat het om effecten
voor dier- welzijn.
Opname van zware metalen en vooral cadmium door runderen en ander grazend vee kan
plaatsvinden door gebruik van grondwater, aanhangende grond of via het voer. Uit verschillende
landelijke en internationale onderzoeken blijkt dat zware metalen niet in het vlees en de melk van
het vee worden aangetroffen boven de (warenwet)norm. Wel vindt accumulatie van metalen
plaats in het orgaanvlees, vooral de nieren. Bij het overschrijden van de warenwetnorm gaat het
niet direct om het overschrijden van een risico voor de volksgezondheid maar om de
economische toepasbaarheid van het product. Deze is dan niet meer verhandelbaar. In 2004
heeft de Belgische overheid om die reden besloten tot verwijdering van orgaanvlees van
runderen in heel België. Naar aanleiding van het besluit in België is door de Voedsel en Waren
Autoriteit onderzoek uitgevoerd naar de cadmiumgehalten in nieren bij runderen in Nederland. Uit
het onderzoek (2006) bleek dat in Nederland ook verhoogde cadmiumgehalten in rundernieren
zijn aangetoond. De normoverschrijding (van de warenwet) die gevonden wordt in de nieren van
vee levert echter, volgens het toenmalige ministerie van LNV, geen gevaar op voor de
volksgezondheid in de Kempen.
Voor veedrenking wordt vaak ondiep onttrokken grondwater gebruikt of oppervlaktewater.
Aangezien veedrenkingsputten niet vergunningsplichtig zijn is niet bekend hoeveel
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veedrenkingsputten er zijn. Navraag bij de ZTLO en LLTB leert dat er maar zeer beperkt gebruik
wordt gemaakt van grondwater voor veedrenking.
Agrariërs die veedrenkingsputten hebben in afgelegen gebieden waarvoor geen alternatief
bestaat voor de watervoorziening hebben de mogelijkheid via ABdK om een nieuwe put te laten
slaan indien de (water)kwaliteit van de put niet geschikt is voor veedrenking. Door ABdK is dit
met de sector gecommuniceerd door middel van een folder over teeltadviezen. Tot op heden is
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
De kans dat vee door het drinken van grondwater blootgesteld wordt aan te hoge zware
metaalgehalten wordt om bovenstaande redenen zeer gering geacht. Een risico voor de
volksgezondheid door consumptie van orgaanvlees van runderen wordt niet aanwezig geacht.
Gebruik bij besproeiing (beregening)
Wanneer grondwater als sproeiwater (irrigatie) wordt gebruikt zal dit direct op de gewassen en
op/in de bodem terechtkomen (aanrijking van de bodems).
Voor de mogelijke risico’s voor het gebruik van grondwater voor besproeiing is aansluiting
gezocht bij de attenderingswaarden van het Informatie- en KennisCentrum van het voormalige
ministerie van Landbouw. De gehanteerde waarden zijn signalerings/attenderingswaarden. Indien
deze norm wordt overschreden moet onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de
overschrijding en de mogelijk effecten. De signaalwaarden zijn gebaseerd op risico’s voor
gewassen (fytotoxiciteit) en er wordt rekening gehouden met lange termijn gezondheidseffecten
door consumptie van groeten uit eigen tuin (aanrijking van de bodem)
Metalen uit het grondwater zullen snel hechten aan bodemdeeltjes en daardoor niet meer
opgenomen worden door gewassen. Ook bij frequent besproeien van de grond in moestuinen zal
er geen aanrijking plaatsvinden van de grond tot waarden waarbij risico’s voor de
volksgezondheid kunnen optreden.
De gehalten voor de stoffen cadmium, lood en zink in het ondiepe grondwater maken het ondiepe
grondwater in de Kempen ongeschikt voor besproeiing. Voor de stoffen arseen en koper zijn er
geen belemmeringen bij dit gebruik.
Bij de gewassen kan voor zink er sprake zijn van fytotoxiciteit boven de attenderingswaarden. Dit
betekent dat de plant niet (goed) groeit of eventueel afsterft. Voor cadmium en lood kunnen er
effecten zijn voor de dieren die op grasland grazen. Zie ook gebruik bij veedrenking.
Om een mogelijke inschatting te kunnen maken naar het feitelijke risico’s van het gebruik van
grondwater voor besproeiing dient rekening gehouden met de volgende gegevens:
a. verontreiniging van zware metalen komt vrijwel alleen voor in het ondiepe grondwater (<
10 m-mv).
b. het aantal onttrekkingen voor beregening uit putten tussen de 10 en 20 m diep wordt
geschat op enkele honderden. Of er ook beregeningsputten ondieper dan 10 m zitten is
onbekend. De watervoerende capaciteit van grondwaterputten minder dan 10 meter diep.
c. is (zeer) beperkt, tevens komt regelmatig roest vorming waardoor het water ‘vuil’ lijkt en
niet snel gebruikt zal worden.
d. bij besproeiing gaat het om het oppompen van grote hoeveelheden water in een kort
tijdsbestek waardoor er een sterke verdunning optreedt.
Risico’s voor de volksgezondheid kunnen ontstaan als verontreinigd ondiep grondwater wordt
gebruikt èn tevens regelmatig besproeide gewassen worden geconsumeerd. Voor
landbouwgewassen is die kans verwaarloosbaar door de diepere onttrekkingen en het feit dat de
producten op de markt worden afgezet. Voor moes- en volkstuinen is die kans niet
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verwaarloosbaar, zij het dat risico’s alleen kunnen ontstaan in situaties met een relatief hoge
graad van grondwaterverontreiniging en extreme consumptie uit eigen tuin. Gebruik van ondiep
grondwater bij moes- en volkstuinen moet daarom worden ontraden.
Samenvatting en gebruiksadvies
De risico’s zijn samengevat in tabel 2. Het (veelvuldig) gebruik van verontreinigd grondwater als
drinkwater kan leiden tot risico’s voor de burgers in het gebied. De kans daarop is zeer gering
omdat de meeste burgers geen of maar zeer beperkt grondwater gebruiken als drinkwater of voor
besproeiing van moes- of volkstuin. Aangezien de grondwaterverontreinging in het gebied zeer
heterogeen aanwezig is (verschilt van plaats tot plaats) en deze ook in de tijd, van nature, sterk
kan variëren is het advies om geen grondwater te gebruiken als drinkwater, voor veedrenking
en/of besproeiing van moes- of volkstuinen. Voor alle situaties wordt gebruik van leidingwater
aangeraden.

Tabel 2. Samenvatting risico’s bij gebruik van ondiep grondwater
Gebruiksvorm
Drinkwater
Veedrenking
Sproeiwater
(moes)tuin

Gezondheidsrisico’s
bij gebruik?
Ja
Nee
In extreme situaties

Verwacht gebruik
Zeer beperkt
Met regelmaat
Niet
verwaarloosbaar

Beheersbaar door
gebruiksadvies?
ja
ja
ja

- Grondwater in De Kempen, definitief plan, vastgesteld in juni 2013 - 46 -

Bodem en Bouwstoffen

Verkennend Bodemonderzoek
Losplaats - Spoorstraat
Maarheeze
rapport 3070R019

datum:
opdrachtgever:

21 juni 2019
Gemeente Cranendonck,
Postbus 2090,
6020 AB BUDEL.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van
Archimil BV. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17159750.

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

I

VERANTWOORDING

P. Heesakkers
Adviseur

Ing. B. van den Bosch
Teamleider

Archimil B.V. Koningsplein 18, 5721 GJ Asten, Tel.nr. 0493-671818 – Faxnr. 0493-671800, Email: info@archimil.nl
Archimil BV, Laagheidehof 5, 5804 XB Venray, telnr. 0478-515736
Rabobank Iban NL70RABO01636.28.580, Kvk nr. 17159750

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

II

SAMENVATTING
Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen
verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2013’ en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan
de Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze is een verkennend bodemonderzoek en een verkennend
onderzoek naar het voorkomen van asbest uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Nederlandse normen
NEN 5740 en NEN 5707.
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:
Gemeente

Cranendonck

Adres

Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze

Kadastraal

Sectie: A

Nr: 5006

Coördinaten

X: 171.255

Y: 369.626

Oppervlakte onderzoekslocatie

1091 m2

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie
en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens is de locatie als
heterogeen verdacht beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve uitgevoerd conform
de strategie heterogeen verdacht uit de NEN 5740 en NEN 5707.
Uit het onderzoek volgt dat In de bovengrond een zwakke tot matige bijmenging met puin is aangetroffen.
Op het sterk begroeide maaiveld geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen. In de grove fractie (>20
mm) van de inspectiegaten is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen. In één van de mengmonsters van
de fijne fractie (<20 mm) is één enkel fragment asbest aangetroffen, dit leidt tot een worst case gehalte
van 46,4 mg/kgds.
In geen van de gaten is een gehalte asbest aangetroffen boven de grens voor nader onderzoek (van 50
mg/kgds). Derhalve is er geen aanleiding om een verontreiniging met asbest te veronderstellen.
De puinhoudende grond uit de bovenlaag (0-1,0 m-mv) is licht verontreinigd met koper, lood, zink en
PAK’s. Het grondwater is sterk verontreinigd met zink, matig verontreinigd met cadmium en licht
verontreinigd met xylenen.
De hypothese heterogeen verdachte locatie kan voor de componenten uit het standaard-pakket worden
aangenomen en dient voor asbest te worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten.
Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij op dat er ons inziens, op basis van de
onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te worden aan aan- of verkoop van of aan toekomstige
bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.
Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt
dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit.
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INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

In verband met de geplande herontwikkeling aan de Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze is door de
gemeente Cranendonck schriftelijk opdracht verleend om een verkennend bodemonderzoek op
bovengenoemde locatie uit te voeren.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van
de grond en het freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische
verklaring kan dit onderzoek dienen als bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling
bodemkwaliteit artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Het doel van het verkennend
onderzoek naar asbest is om, met een relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de
verdenking van (bodem)verontreiniging met asbest terecht is.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [2] en NEN 5707 [12] conform de BRL2000 met
bijhorende protocollen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De
grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen
zijn in het NEN-pakket of op eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8].
Het rapport is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de
daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en
uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader
van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen
worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen
gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6.
Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer W. Boom.
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Luchtfoto van de onderzoekslocatie en omgeving
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VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform
NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende
percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het
bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente,
houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie
heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de
bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten.
Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief
bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde)
informatiebronnen en de verkregen informatie.
Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de
onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten
van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.
2.1 Geografische gegevens
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

Gemeente

Cranendonck

Adres

Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze

Kadastraal

Sectie: A

Nr: 5006

Coördinaten

X: 171.255

Y: 369.626

Oppervlakte onderzoekslocatie

1091 m2

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van
voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere
milieuregelgeving.
2.2 Huidig bodemgebruik
Het onderzoeksterrein aan de Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze heeft een totale oppervlakte van
circa 1091 m2 en is al meer dan 10 jaar braakliggend. Ter plaatse van het zuidelijke deel is het terrein
ingericht als moestuin.
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Bekend is dat in de bovengrond bijmengingen worden aangetroffen met puin en kolengruis. Op de
onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen olietanks in of op de bodem gelegen. Er zijn verder
geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de onderzoekslocatie welke
geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging.
Uit de historische kaarten (bron: http://www.watwaswaar.nl) blijkt dat de locatie tussen medio jaren
’50 en het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw bebouwd is geweest. De Losplaats (vroegere
Akkerweg) is al zichtbaar op kaartmateriaal van de 19de eeuw.

1938

1967

1993

2015

2.2.1 Bodemonderzoeken
Op het perceel zijn in het verleden meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd, de relevante onderzoeken,
uitgevoerd na 2007 zijn onderstaand samengevat:
Verkennend bodem- en asbest (CSO, kenmerk: 08J126.R01, d.d.: 03-12-2008);
Uit het onderzoek blijkt dat in de bovengrond bijmengingen met puin, kolengruis en asbest zijn
aangetroffen. De puinhoudende bovengrond was licht verontreinigd met cadmium, zink en PCB. De
zintuiglijk schone ondergrond was licht verontreinigd met zink en PCB. Het grondwater was sterk
verontreinigd met cadmium en zink. Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kobalt, koper,
nikkel en xylenen aangetroffen.
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Daarnaast is zintuiglijk asbest aangetroffen in proefgat S04. Het betreft hechtgebonden plaatmateriaal
welke zowel crysotiel (wit) als crocidoliet (blauw) asbest bevat. In proefgat S04 is een concentratie
asbest aangetroffen van 341,67 mg/kgds. Deze concentratie overschrijdt de interventiewaarde van 100
mg/kg d.s. waardoor sprake zou kunnen zijn van een bodemverontreiniging met asbest. In de proefgaten
S01 t/m S03 en S05 is enkel in de fijne zandfractie asbest aangetroffen in een concentratie van 22
mg/kgds.
Nader asbest- en grondwateronderzoek (Aveco de Bondt, R-RVAA-092080-V001, d.d.: 29-07-2010
Door middel van het nader asbest in grondonderzoek is getracht de omvang van de verontreiniging met
asbest vast te stellen. Uit de resultaten blijkt dat in de proefsleuven geen asbest is aangetroffen. Uit de
herbemonstering van het grondwater blijkt dat het grondwater wederom sterk verontreinigd is met zink
en matig verontreinigd is met cadmium. Deze verontreinigingen komen overeen met het onderzoek uit
2008.
In de rapportage wordt de opmerking geplaatst dat het terrein in de periode tussen de onderzoeken
bouwrijp is gemaakt. Hierbij is mogelijk de verontreiniging met asbest verwijderd. Hiervan is verder niets
bekend, waardoor de opmerking geplaatst wordt dat er plaatselijk nog asbesthoudend materiaal
aanwezig kan zijn in de bodem. Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging met asbest.
2.3 Toekomstig gebruik
Ter plaatse van het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst een herontwikkeling plaatsvinden.
2.4 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie
Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 28,9 m + N.A.P. De opbouw van de
ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A.
Figuur A: opbouw ondergrond.
Formatie van Boxtel
Formatie van Sterksel
Formatie van Stramproy
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De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2,50 m-mv. De stromingsrichting van het
grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. Voorgenoemde
geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6].
2.4.1 Algehele bodemkwaliteit
De gemeente Cranendonck maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan (december 2015) waarin diffuus verhoogde achtergrondgehalten aan verontreiniging zijn
vastgelegd. De onderzoekslocatie bevindt zich in de zone 1.2A (Maarheeze kern A). In deze zone is de
bovengrond gemiddeld genomen licht verontreinigd met koper, lood en zink. De kwaliteit van de
bovengrond voldoet gemiddeld genomen aan de klasse industrie. De ondergrond is gemiddeld genomen
licht verontreinigd met cadmium en voldoet gemiddeld genomen aan de klasse wonen.
De gemeente Cranendonck maakt gebruik van een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. Hierin heeft
de locatie de functie Wonen toegekend gekregen.
Van de regio zuidoost Brabant, noord- en midden Limburg is bekend dat er zich verhoogde
achtergrondwaarden aan zware metalen in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te
schrijven aan uitloging uit deze verhardingen van zinkassen en depositie van zware metalen door het
productieproces van deze zinkassen in de fabriek in Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer
dit het geval is op een locatie zal de stof zink overheersen bij de verontreinigingen. Een andere bron van
verontreiniging met zware metalen in het grondwater zijn de chemische processen die optreden wanneer
anaeroob grondwater opkwelt. Doordat in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig zijn kunnen zware
metalen in oplossing gaan en in het grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn arseen en nikkel
overheersende componenten wanneer deze situatie zich voordoet.
2.5 Conclusie vooronderzoek
Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen
vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied.
Op basis van bovenstaande gegevens is de bovengrond van de locatie verdacht voor een verontreiniging
met asbest. De bovengrond is heterogeen verontreinigd met cadmium, zink en/of PCB’s. In het grondwater komen verhoogde gehaltes aan zware metalen voor. Onderzoek dient plaats te vinden conform de
strategie VED-HE uit NEN 5740 en NEN 5707. In bijlage 3 is een tekening van de geografische
afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek opgenomen.

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

3

7

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1 Vooronderzoek en locatie-inspectie
Het maaiveld wordt ingedeeld in inspectiestroken van maximaal 1,5 meter breed die in twee richtingen
haaks op elkaar worden geïnspecteerd. Wanneer meer dan 10 cm2/m2 aan asbestverdacht materiaal
wordt aangetroffen dan worden voor het betreffende deel van de locatie inspectierasters van 1 x 1 m
geïnspecteerd. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op kaart vastgelegd en per soort
verzameld. Tevens wordt de inspectie-efficiency ingeschat.
3.2 Opzet bodemonderzoek
Op de onderzoekslocatie worden negen gaten van 30x30x50 cm gegraven. één van deze gaten worden
doorgeboord tot 200 cm-mv en één van de gaten wordt doorgeboord tot circa 150 cm onder de
freatische grondwaterspiegel en afgewerkt met een peilbuis. Per gat/boring wordt de samenstelling van
de bodem vastgelegd.
De opgegraven grond wordt gezeefd waarna de grove fractie (> 20 mm) wordt geïnspecteerd. Tijdens
het inspecteren wordt de grond vochtig gehouden, voor zover deze niet reeds vochtig is. Per gat worden
de asbestverdachte materialen verzameld en verpakt. Hierbij wordt het gehalte aan asbest geschat. Van
de fijne fractie worden tenminste twee mengmonsters samengesteld door het nemen van circa 20
grepen van 1kg per greep.
Het veldwerk zal onafhankelijk van de opdrachtgever worden uitgevoerd conform de eisen van
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden representatieve monsters
genomen. Per boring wordt de samenstelling van de bodem vastgelegd. De boringen worden gelijkmatig
over de te onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. Het grondwater wordt
minimaal één week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. Hierbij worden in het veld de
temperatuur, pH en geleidbaarheid gemeten. In bijlage 3 is een situatieschets opgenomen waarin de
plaatsen van de gaten/boringen en de peilbuis zijn aangegeven.
3.3 Analyses
Twee mengmonsters van de fijne fractie (<20 mm) en de verzamelmonsters van de grove fractie (>20
mm) worden onderzocht op het gehalte aan asbest.
Van de verdachte bovengrond worden drie grond(meng)monsters onderzocht op de parameters uit het
standaardpakket voor grond. Het grondwater monsters wordt onderzocht op de paramaters uit het
standaardpakket voor grondwater. Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden
enkele representatieve grond(meng)monsters onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof.
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De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:
Grond: standaardpakket grond:
Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC) (C10 - C40), PAK (10 VROM),
PCB (7)
Grondwater: standaardpakket grondwater:
Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11),
Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan,
Bromoform
3.4 Uitvoering bodemonderzoek
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Stichting
Infra Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit:
1.
het uitvoeren van een maaiveldinspectie;
2.
het graven en inspecteren van inspectiegaten;
3.
het verrichten van de boringen en
4.
het plaatsen van de peilbuis;
5.
het bemonsteren van de grond en het grondwater;
6.
visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters.
De grondboringen worden voor zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt
gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt voor zover
mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater
schoongemaakt.
Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische
grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt
omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het nietgeperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met
een laag zwelklei van ca. 30 cm.
De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een AS3000
geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en
analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer [4].
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WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering
2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden
voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.
In onderstaand overzicht worden deze toegelicht:
- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens
de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet
worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen
die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen;
- de interventiewaarde (I) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft
voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven
deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of
sanering urgent is;
- de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde.
Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals
bodemtype, een nader onderzoek gewenst.
Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van
de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem
(lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld.
Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:
- niet verontreinigd
concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- licht verontreinigd
concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk
aan de tussenwaarde;
- matig verontreinigd
concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan
de interventiewaarde;
- sterk verontreinigd
concentratie hoger dan de interventiewaarde.
Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen
zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M)
en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene
terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1
oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en
maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit.
Voor asbest is alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De
interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie
amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin.
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RESULTATEN

5.1

Asbestonderzoek

5.1.1 Maaiveldinspectie
Op 21 mei 2019 is een maaiveldinspectie uitgevoerd door SIKB2018 erkend veldwerker de heer G. van
de Kant, daarbij geassisteerd door de heren J. Timmermans en J. van de Aker. Ten tijde van de
maaiveldinspectie was het licht bewolkt en viel er geen neerslag. Doordat een groot gedeelte van de
onderzoekslocatie door zijn extensieve gebruik sterk begroeid was is de inspectie-efficiency geschat op
minder dan 50%. Op het maaiveld is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen.
5.1.2 Veldwerk
Na de maaiveldinspectie zijn op 21 mei 2019 onafhankelijk van de opdrachtgever de gaten G01 t/m G09
gegraven en geïnspecteerd door SIKB2018 en SIKB2001 erkend veldwerker de heer G. van der Kant,
daarbij geassisteerd door de heer J. Timmermans (SIKB2001 erkend) en de heer J. van de Aker. Voor
een beschrijving van de opgeboorde grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij
geen van de monsters is een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen. In de bovengrond wordt
overwegend een zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. Bij boring 102 is in de bovengrond een
matige bijmenging met puin en een zwakke bijmenging met glas aangetroffen.
Bij elk gat is het vochtgehalte bepaald waarbij is vastgesteld dat deze rond de 15% lag. Er is geen
noodzaak gebleken om aanvullende adembescherming te dragen. In de grove fractie (>20 mm) is geen
asbesthoudend materiaal aangetroffen.
Van de fijne fractie (< 20 mm) zijn in het veld, op basis van zintuiglijke waarnemingen, twee
mengmonsters samengesteld.
5.1.3 Veldwerk grondwater
De peilbuis is op 15 mei 2019 geplaatst en voorgepompt door de heer J. Timmermans (SIKB 2001
erkend veldwerker). Het grondwater is op 27 mei 2019 nogmaals voorgepompt en vervolgens
bemonsterd door de heer de heer J. Timmermans (erkend monsternemer SIKB 2002). De in het veld
bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende overzicht:
Peilbuis
nr.

Filterstelling
(m-mv)

Datum

Gw-stand
(m-mv)

pH

Ec
(µS/cm)

Troebelheid
(FTU)

Opmerkingen

101.1

3,30 – 4,30

27-05-2019

2,68

4.51

276

22.16

geen

Wanneer een watermonster troebel is (> 10 FTU), dus losgespoelde gronddeeltjes bevat, is er een kans dat er gronddeeltjes
worden geanalyseerd in plaats van het grondwater. (An)organische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen
daardoor de analyseresultaten beïnvloeden.
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5.1.4 Resultaten laboratoriumonderzoek
De mengmonsters van de fijne fractie (<20 mm) zijn onderzocht op het gehalte aan asbest. Het
analysecertificaat is bijgevoegd in bijlage 5.
Mengmonster
M.M.1
M.M.2

Gaten/boringen
101.1, 103.1 t/m 109.1 (zwak puin)
102.1 (matig puin)

Concentratie (gewogen)
5,8 mg/kgds
<0,5 mg/kgds

In mengmonster M.M.1 is één enkel fragment asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit leidt tot een
gewogen gehalte asbest van 5,8 mg/kgds. Omdat slechts één fragment is aangetroffen, is het asbest
aangetroffen in één van de gaten van waaruit het mengmonster is samengesteld. Derhalve zal de
concentratie asbest in één van de gaten een factor 8 hoger zijn en wordt in dit gat een gehalte asbest
aangetroffen van 46,4 mg/kgds waarbij in de overige gaten geen asbest wordt aangetroffen.
5.1.5 Conclusie asbestonderzoek
Op het maaiveld en in de grove fractie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen.
In de fijne fractie is één enkel fragment asbesthoudend materiaal aangetroffen. Derhalve is een worst0case gehalte asbest aangetroffen in één van de gaten van 46,4 mg/kgds, wordt de grens voor een nader
onderzoek naar asbest (van 50 mg/kgds) niet overschreden en kan de locatie als niet asbesthoudend
worden beschouwd.
5.2

Verkennend bodemonderzoek

5.2.1 Grondmengmonsters
Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen drie mengmonsters samengesteld
welke zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond.
Mengmonster
bg 01
bg 02
og 01

Monsters (cm-mv)
102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-50,
104: 0-50
101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-50,
108: 0-50,106: 0-50
101: 50-100

Analyseresultaat
Lood, zink, PAK >AW

Bodemkwaliteit
Klasse Wonen

Zink >AW

Klasse Industrie

Koper, lood, zink, PAK >AW

Klasse Industrie

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de puinhoudende grond uit de bovenlaag (0,00-1,0 mmv) licht verontreinigd is met koper, lood, zink en/of PAK’s.
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5.2.2 Grondwatermonsters
Het grondwater is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. In
onderstaande tabel zijn de getoetste resultaten weergegeven.
Peilbuis
101.1.1

Filtertraject (m-mv)
3,30 – 4,30

Analysepakket
Zink >I
Cadmium >T
Xylenen >S

Analyseresultaat
Sterk verontreinigd

De herkomst van de lichte verontreiniging met xylenen (som) is onduidelijk. Niet uitgesloten kan worden
dat gezien de lage concentraties er mogelijk bij de analyse een verstoring is opgetreden. Gelet op de
beperkte overschrijding van de achtergrondwaarde achten wij een nader onderzoek of het treffen van
sanerende maatregelen niet noodzakelijk. De aangetroffen gehaltes aan cadmium en zink komen overeen
met de resultaten van eerdere onderzoeken.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Losplaats – Spoorstraat te Maarheeze.
Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op het sterk begroeide maaiveld is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen.
In de grove fractie (>20 mm) van de inspectiegaten is geen asbesthoudend materiaal
aangetroffen.
In één van de mengmonsters van de fijne fractie (<20 mm) is één enkel fragment asbest
aangetroffen, dit leidt tot een maximaal gehalte van 46,4 mg/kgds in één van de gaten.
In geen van de gaten is een gehalte asbest aangetroffen boven de grens voor nader
onderzoek (van 50 mg/kgds). Derhalve kan de locatie als niet verontreinigd met asbest
worden beschouwd.
In de bovengrond is een zwakke tot matige bijmenging met puin aangetroffen.
De puinhoudende grond uit de bovenlaag (0-1,0 m-mv) is licht verontreinigd met koper, lood,
zink en PAK’s.
Het grondwater is sterk verontreinigd met zink, matig verontreinigd met cadmium en licht
verontreinigd met xylenen.
De hypothese heterogeen verdachte locatie kan worden aangenomen op basis van de
onderzoeksresultaten.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op:
1.
2.

3.

4.

Archimil BV

Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te
worden aan aan- of verkoop van of aan toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte
locatie.
De lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK’s in de bovengrond vormen geen
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8].
De aanwezigheid van bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit
milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaar.
Gelet op de aangetroffen concentratie aan cadmium en zink in het grondwater dient volgens de
Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering een nader onderzoek naar herkomst en
verspreiding te worden ingesteld. Aangezien bekend is dat in de regio sprake is van een diffuse
verontreinigingsituatie, waarbij plaatselijk de interventiewaarde wordt overschreden en direct
contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt van
volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt;
Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden
hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit
bodemkwaliteit.
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TABELLEN

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk
bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale
bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk
afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet
met dit onderzoek naar voren zijn gekomen.
Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan
immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien
verplaatst.
Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van
welke aard dan ook.
Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

3070r019
vbo Losplaats

Analyse

Eenheid

15-05-2019
Jan Timmermans
2019076205
22-05-2019
29-05-2019

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

10739747

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-50, 104: 0-50

Eindoordeel:

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde

<= AW

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

RG Eis

Vereiste rapportagegrens

IW

Interventiewaarde

Wonen

Industrie

IW

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88

Wonen

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

920
13
190
190
36
190
100
530
720

89,4
5,1
94,7
<2,0

89,4
5,1

<20
0,38
<3,0
17
<0,050
<1,5
<4,0
36
86

54,25
0,5724
7,383
31,78
0,049
1,05
8,167
53,59
189,2

<3,0
<5,0
5,1
21
24
<6,0
58
Zie bijl.

4,118
6,863
10
41,18
47,06
8,235
113,7

<=AW

35

190

190

500

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0096

<=AW

0,0049

0,02

0,04

0,5

1

<0,050
0,15
<0,050
0,4
0,16
0,24
0,12
0,14
0,14
0,12
1,5

0,035
0,15
0,035
0,4
0,16
0,24
0,12
0,14
0,14
0,12
1,54

Wonen

0,5

1,5

6,8

40

40

1,4

Gebruikte afkortingen
AW

AW

Uitgevoerd

Klasse wonen

GSSD

RG Eis

5,1
2

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
Wonen

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

3070r019
vbo Losplaats

Analyse

Eenheid

15-05-2019
Jan Timmermans
2019076205
22-05-2019
29-05-2019

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
mg/kg ds
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
Minerale olie
mg/kg ds
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

2

GSSD

5,1
2

Analytico-nr

Monster

2

10739748

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-50, 108: 0-50,106: 0-50

Achtergrondwaarde

<= AW

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

RG Eis

Vereiste rapportagegrens

IW

Interventiewaarde

Industrie

IW

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

920
13
190
190
36
190
100
530
720

91,5

91,5

<20
0,26
<3,0
13
<0,050
<1,5
<4,0
24
94

54,25
0,3917
7,383
24,3
0,049
1,05
8,167
35,73
206,8

<3,0
<5,0
<5,0
<11
13
<6,0
<35

4,118
6,863
6,863
15,1
25,49
8,235
48,04

<=AW

35

190

190

500

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0096

<=AW

0,0049

0,02

0,04

0,5

1

<0,050
0,052
<0,050
0,1
0,051
0,073
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,49

0,035
0,052
0,035
0,1
0,051
0,073
0,035
0,035
0,035
0,035
0,486

<=AW

0,5

1,5

6,8

40

40

Gebruikte afkortingen
Gestandaardiseerd gehalte

Wonen

#

Klasse industrie

AW

AW

Uitgevoerd

Nr.

GSSD

RG Eis

#

Legenda

Eindoordeel:

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
Industrie

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

3070r019
vbo Losplaats

Analyse

Eenheid

15-05-2019
Jan Timmermans
2019076205
22-05-2019
29-05-2019

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

3

GSSD

5,1
2

Analytico-nr

Monster

3

10739749

og 01, 101: 50-100

Eindoordeel:

Gestandaardiseerd gehalte
Achtergrondwaarde

<= AW

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

RG Eis

Vereiste rapportagegrens

IW

Interventiewaarde

Wonen

Industrie

IW

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

920
13
190
190
36
190
100
530
720

Uitgevoerd
84,1

84,1

<20
0,35
<3,0
31
0,055
<1,5
<4,0
56
120

54,25
0,5273
7,383
57,94
0,077
1,05
8,167
83,36
263,9

<3,0
<5,0
8,1
25
19
6,1
59
Zie bijl.

4,118
6,863
15,88
49,02
37,25
11,96
115,7

<=AW

35

190

190

500

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0096

<=AW

0,0049

0,02

0,04

0,5

1

0,054
0,55
0,055
0,88
0,23
0,45
0,2
0,26
0,23
0,2
3,1

0,054
0,55
0,055
0,88
0,23
0,45
0,2
0,26
0,23
0,2
3,109

Wonen

0,5

1,5

6,8

40

40

Gebruikte afkortingen
AW

AW

#

Klasse industrie

GSSD

RG Eis

#

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<=AW
<=AW
Industrie
<=AW
<=AW
<=AW
Wonen
Industrie

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

3070r019
vbo Losplaats

Analyse

Eenheid

1

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

29
4,2
4,8
12
<0,050
<2,0
10
<2,0
2200

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
0,27
<0,20
0,11
<0,20
0,25
<0,90
<0,020
<0,20

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

28-05-2019
Jan Timmermans
2019079214
28-05-2019
08-06-2019

µg/L

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

29
4,2
4,8
12
0,035
1,4
10
1,4
2200

**
***

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

0,14
0,27
0,14
0,11
0,14
0,25

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

*

0,2

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7
7
7
10,5
7
7
35

-

50

50

325

600

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

0,94

Legenda
Nr.

Analytico-nr

Monster

1

10749974

GW, 101-1: 330-430

Eindoordeel:

Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

*

groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

Geen oordeel mogelijk

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

BIJLAGEN

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

Archimil BV

Archimil BV

OPDRACHTGEVER: 3070R019
Gemeente Cranendonck

bijlage 1
overzichtstekening

WERK:
Verkennend bodemonderzoek aan de
Losplaats te Maarheeze

Bron:
GoogleMaps

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

bijlage 2
vooronderzoek
Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard)
Instantie

Informatiebron

Informatie

Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker

Geformuleerde opdracht (met kaartjes)
Kadastrale kaarten en nummers
Hinderwetvergunningen en
milieuvergunningen
Eigen bodemrapporten
Foto’s terrein/gebouwen
Technische tekeningen/kaarten
Specifieke bedrijfsarchieven
Informatie voormalig/huidig/toekomstig
gebruik.
Terreinbezoek/inspectie
Foto’s terrein/gebouwen
GLOBIS/GIS-databestand
Wbb-bodemrapportenarchief
Archief grondwatervergunningen
Bodemrapportenarchief (niet-Wbb)
Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten
Hinderwetvergunningen en
milieuvergunningen
Aanvullende eisen standaard stoffenpakket
Informatie van milieu-ambtenaren
Archief ondergrondse tanks
Archief bestemmingsplannen
Bouwarchief
Geo/Civieltechnisch archief
Fotoarchief
Oude luchtfoto’s en andere foto’s
Topografische kaarten
Zaken/verpondingsregisters
Oude adres- en telefoonboeken
Historische publicaties
Kadastrale kaarten en nummers.
KLIC-melding
Stereoscopische luchtfoto’s
Andere luchtfoto’s
Technische archieven
Geodatabestand (DINO)
Geohydrologische archieven

X
X
-

Opdrachtnemer (ingenieursbureau)
Bevoegd gezag Wbb
(gemeente/provincie)
Provincie
Milieudienst/gemeente

Gemeentelijke diensten

Gemeentearchief

Kadaster
Topografische dienst
Water-/Zuiveringsschap
TNO

Archimil BV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

bijlage 3
locatie en boringen

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

bijlage 4
boorstaten

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

101

1

103

braak, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, donker bruin,
sporen bakst een, edelm an

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, zwak
bakst een, edelm an

3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an

4

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, zwak roest , edelm an

50

0
1

-50

100

gras, m aaiveld

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 17.0%,
donker bruin, zwak puin, schep

50

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

-140
150

104

gras, m aaiveld

0

0

200

1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 19.0%,
donker bruin, zwak bakst een, schep

50

229
250
-270
280
5

300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, zwak roest , edelm an

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

105

330

gras, m aaiveld

0

350

0
1

400

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, bv: 17.0%, donker bruin,
zwak puin, schep

50

430

-430

t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
dat um 1 5 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

106

gras, m aaiveld

0

101a

0

gras, m aaiveld

0

1

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 18.0%,
donker bruin, sporen bakst een,
schep

50

50

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

107

gras, m aaiveld

0

102

0

gras, m aaiveld

0

1

0
1

50
2
100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 18.0%,
donker bruin, m at ig puin, zwak glas,
schep

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 16.0%,
donker bruin, zwak puin, schep

50

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an

3
4

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an

108

gras, m aaiveld

0

150

0
1

5
200

-200

50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin,
zwak puin, schep

vb o Losp la a t s
3 0 7 0 r0 1 9
2 1 -0 6 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 va n 3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 18.0%,
donker bruin, zwak puin, schep
-50

109

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, bv: 16.0%,
donker bruin, zwak puin, schep

50

-50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 1 -0 5 -2 0 1 9
boorm eest er V e ld w e r k e r

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

vb o Losp la a t s
3 0 7 0 r0 1 9
2 1 -0 6 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
2 va n 3

PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN ISTEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

Leem , silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

uf = uit erst 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 = uit erst grof (420-2000 um )

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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 )

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = phot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

21 juni 2019
rapportnummer: 3070R019

bijlage 5
analyseresultaten

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

Archimil B.V.
T.a.v. Geert vd Kant
Postbus 136
5720 AC ASTEN

Analysecertificaat
Datum: 11-Jun-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2019079214/1
3070r019
vbo Losplaats
28-May-2019

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

3070r019
vbo Losplaats

Monsternemer
Monstermatrix

Jan Timmermans
Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2019079214/1
28-May-2019
08-Jun-2019/16:48
A,B,C,D
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

29

S

Cadmium (Cd)

µg/L

4.2

S

Kobalt (Co)

µg/L

4.8

S

Koper (Cu)

µg/L

12

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

10

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

2200
<0.20

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

S

Tolueen

µg/L

0.27

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

0.11

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.25

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

GW, 101-1: 330-430

28-May-2019

Monster nr.

10749974

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

3070r019
vbo Losplaats

Monsternemer
Monstermatrix

Jan Timmermans
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2019079214/1
28-May-2019
08-Jun-2019/16:48
A,B,C,D
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

GW, 101-1: 330-430

28-May-2019

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10749974

Akkoord
Pr.coörd.

PB
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019079214/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

10749974

1

330

430

0680364522

GW, 101-1: 330-430

10749974

1

330

430

0680364527

GW, 101-1: 330-430

10749974

1

330

430

0800756085

GW, 101-1: 330-430

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 2019079214/1
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 2019079214/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

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.

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 (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019079214/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)

10749974

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor
gestelde eis.
Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)

10749974

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).

Archimil B.V.
T.a.v. Geert vd Kant
Postbus 136
5720 AC ASTEN

Analysecertificaat
Datum: 28-May-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2019076206/1
3070r019
vbo Losplaats
22-May-2019

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

3070r019
vbo Losplaats

Monsternemer
Monstermatrix

Jan Timmermans
Asbestverdachte grond
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2019076206/1
23-May-2019
27-May-2019/22:21
A,B,C
1/1

2

Bodemkundige analyses

% (m/m)

89.8

1)

89.4

1)

In behandeling genomen hoeveelheid

kg

13.9

2)

12.3

2)

Asbest fractie 0,5-1mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Droge stof (uitbesteed)
Uitbesteed / Overig onderzoek

Asbest fractie 1-2mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 2-4mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie 4-8mm

mg

71

2)

Asbest fractie 8-20mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie >20mm

mg

0.0

2)

Asbest (som)

mg

71

2)

<5.3

2)

<0.5

2)

Asbest in grond

mg/kg ds

5.8

2)

Gemeten Asbestconcentratie

mg/kg ds

5.8

2)

<0.5

2)

<0.5

2)

Gemeten concentratie Chrysotiel

mg/kg ds

5.8

2)

Gemeten concentratie Amfibool

mg/kg ds

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Totaal asbest hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg ds

5.8

2)

Nr. Monsteromschrijving

1

MM.1, m.m.1: 0-50

2

MM. 2, m.m.2: 0-50

Datum monstername

21-May-2019
21-May-2019

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10739762
10739763

Akkoord
Pr.coörd.

KB

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019076206/1
Pagina 1/1
Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Monster nr.

Boornr

10739762

m.m.1

0

50

1532629MG

MM.1, m.m.1: 0-50

10739763

m.m.2

0

50

1532628MG

MM. 2, m.m.2: 0-50

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 2019076206/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).
Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

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 2019076206/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge stof (uitbesteed)

W0004

Uitbesteed

Uitbesteding

Asbest Grond NEN5898 2016

W0004

Microscopie

Cf NEN 5898

Pagina 1/1

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.

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).

Tabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5975685
: MM.1, m.m.1: 0-50
: 21/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: I.Z.
: 27-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13930
12509
89,8
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
11820,2
95,7
10,2
0,09
n.v.t.
n.v.t.
242,8
2,0
16,6
6,84
0
0,0
119,8
1,0
24,2
20,20
0
0,0
57,7
0,5
57,7
100,00
0
0,0
55,1
0,4
55,1
100,00
1
158,8
51,9
0,4
51,9
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
12347,5
100,0
215,7
1
158,8
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
3,9

0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
0,0
7,7

0,0
0,0
0,0
5,8
0,0
0,0
5,8

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
5,8
0,0
0,0
5,8

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
3,9

0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
0,0
7,7

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Serpentijn
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
5,8
5,8

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
5,8

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 5,8 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Tabel 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5975685
: MM.1, m.m.1: 0-50
: 21/05/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie
zeeffractie
(mm)
4-8 mm

materiaal

gebondenheid

asbestsoort

isolatie

niet hecht

chrysotiel

percentage
(m/m %)
30-60

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Tabel 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5975686
: MM. 2, m.m.2: 0-50
: 21/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: A.M.
: 27-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

12330
11023
89,4
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10644,9
97,8
7,2
0,07
n.v.t.
n.v.t.
58,1
0,5
7,7
13,25
0
0,0
39,1
0,4
15,7
40,15
0
0,0
25,8
0,2
25,8
100,00
0
0,0
41,2
0,4
41,2
100,00
0
0,0
70,9
0,7
70,9
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
10880,0
100,0
168,5
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Tabel 4 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5975685

MM.1, m.m.1: 0-50

m.m.1

0-.5

1532629MG

5975686

MM. 2, m.m.2: 0-50

m.m.2

0-.5

1532628MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 895122
: 2019076206-3070r019
: Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TKOP-VEWS-BAOV-PQSA

Ref.: 895122_certificaat_v1

Archimil B.V.
T.a.v. Geert vd Kant
Postbus 136
5720 AC ASTEN

Analysecertificaat
Datum: 29-May-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2019076205/1
3070r019
vbo Losplaats
22-May-2019

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

3070r019
vbo Losplaats

Monsternemer
Monstermatrix

Jan Timmermans
Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

89.4

91.5

84.1

2019076205/1
22-May-2019
29-May-2019/07:36
A,B,C,D
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

5.1

Gloeirest

% (m/m) ds

94.7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.38

0.26

0.35

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

17

13

31

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.055

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

36

24

56

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

86

94

120

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

5.1

<5.0

8.1

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

21

<11

25

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

24

13

19

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

6.1

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

58

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)

59
Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-50, 104: 0-50
BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-50, 108: 0-50, 106: 0-50

21-May-2019
15-May-2019

10739747

2
3

og 01, 101: 50-100

15-May-2019

10739749

10739748

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

3070r019
vbo Losplaats

Monsternemer
Monstermatrix

Jan Timmermans
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

<0.0010
1)

0.0049

2019076205/1
22-May-2019
29-May-2019/07:36
A,B,C,D
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.054

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.15

0.052

0.55

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.055

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.40

0.10

0.88

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.16

0.051

0.23

S

Chryseen

mg/kg ds

0.24

0.073

0.45

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.12

<0.050

0.20

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.14

<0.050

0.26

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.14

<0.050

0.23

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.12

<0.050

0.20

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.5

0.49

3.1

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-50, 104: 0-50
BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-50, 108: 0-50, 106: 0-50

21-May-2019
15-May-2019

10739747

2
3

og 01, 101: 50-100

15-May-2019

10739749

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
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Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

10739747

104

0

50

0537431504

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-

10739747

109

0

50

0537431518

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-

10739747

102

0

50

0537431514

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-

10739747

105

0

50

0537431499

BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-

10739748

103

0

50

0537431509

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-

10739748

106

0

50

0537431572

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-

10739748

107

0

50

0537431493

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-

10739748

108

0

50

0537431498

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-

10739748

101

0

50

0537431368

BG 02, 101: 0-50, 103: 0-50, 107: 0-

10739749

101

50

100

0537431376

og 01, 101: 50-100
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019076205/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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.

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 (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019076205/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

10739748
10739749

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).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

10000

5000

5000

pA

10000

C40

C35-C40

C30-C35

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

C10

pA

Sample ID.: 10739747
Certificate no.: 2019076205
Sample description.: BG 01, 102: 0-50, 105: 0-50, 109: 0-50, 104: 0-50
V

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

C40

C35-C40

C21-30

C30-C35

500

C16-C21

500

C12-C16

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C40

C35-C40

C16-C21

C30-C35

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C21-30

100

C12-C16

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10739749
Certificate no.: 2019076205
Sample description.: og 01, 101: 50-100
V

C40

C35-C40

C30-C35

C21-30

C12-C16
C16-C21

5000

C10-C12

5000

pA

10000

C10

pA

10000

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

C40

C21-30

C35-C40

500

C30-C35

500

C12-C16
C16-C21

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C40

C21-30

C35-C40

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C30-C35

100

C12-C16
C16-C21

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes

21 juni 2019
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bijlage 6
referenties
1.

Nederlands Normalisatie-Instituut, bodem-landbodem, onderzoeksstrategie voor het uitvoeren
van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek NEN 5725, zonder plaats, oktober
2017.

2.

Nederlands Normalisatie-instituut, bodem-landbodem, Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond NEN 5740, 1e druk, zonder plaats, januari 2009.

3.

Protocol 2001, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.2, december 2013.

4.

Protocol 2002, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 4.0, december 2013.

5.

Leidraad Bodembescherming, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave).

6.

Dienst Grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van Nederland centrale slenk,
Delft/Oosterwolde, november 1983.

7.

RIVM, Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodemverontreiniging, Den Haag,
januari 1985 (Reeks Bodembescherming nr. 56).

8.

Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering 2013, Den Haag, 2013.

9.

Ministerie van VROM, Besluit Bodemkwaliteit, Den Haag, november 2007

10.

Ministerie van VROM, Regeling Bodemkwaliteit, Den Haag, december 2007

11.

Ministerie van VROM, Besluit Uniforme Saneringen, Den Haag, februari 2006

12.

Nederlands Normalisatie-instituut, bodem-landbodem, Inspectie en monstering van asbest in
bodem en partijen grond NEN 5707:C2, december 2017.

Archimil BV

Afdeling Bodem en Bouwstoffen

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur 2017 [Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck], vastgesteld door de burgemeester bij
besluit van 25 juli 2017 en het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 25 juli 2017.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, ieder
voor zover het hun bevoegdheden betreft;
overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur hen
beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende
bevoegdheden;
gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel
4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet,
artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de artikelen 2.25, 2.39 en 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening [m.b.t.
gemeentelijke vergunningen] en artikel 9 van de Subsidieverordening
Besluiten
vast te stellen de volgende:
Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur 2017.

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
1.

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. aanvraag: de aanvraag om een beschikking bedoeld in artikel 1 van de wet;
b. advies: het advies bedoeld in artikel 9 van de wet;
c. beschikkingen: alle besluiten waarop de wet kan worden toegepast;
d. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en
wethouders;
e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de
subsidieontvanger, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund,
de onderaannemer;
f. college: het college van burgemeester en wethouders;
g. Bibobtoets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door
het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren,
respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te
verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;
h. Bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, als
bedoeld in artikel 8 van de wet;
i. overheidsopdracht: een opdracht als bedoeld in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan
worden toegepast;
j. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Cranendonck;
k. RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum;
l. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Hoofdstuk 2 Publiekrechtelijke beschikkingen
Artikel 2.1

Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

1. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een
beschikkingen zoals vermeld in:
a. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, met
uitzondering van een dergelijke aanvraag ingediend door een paracommerciële rechtspersoon als
bedoeld in artikel 1 van die wet en waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de
rechtspersoon is en niet is verpacht aan een derde;
b. artikel 30a van de Drank- en Horecawet <melding wijziging leidinggevende op het aanhangsel
bij de vergunning>
c. artikel 30b van de Wet op de Kansspelen <kansspelautomatenvergunning>
d. artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening <vergunning voor seksinrichting en
escortbedrijf>;
e. artikel 2.39 van de Algemene plaatselijke verordening <vergunning speelautomatenhal>;
f. artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening <evenementenvergunning voor
vechtsportgala's>.
2. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot aanvragen om een
beschikking als bedoeld in:
a. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
(omgevingsvergunning bouwactiviteit)
b. artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor
zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van
die wet, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer);
c. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor
zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en
onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de wet kan worden geweigerd
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
d. artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning, anders dan
voor vechtsportgala).
3. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder a
blijft beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan € 500.000,- of aanvragen die vallen
onder specifieke risicocategorieën of risicogebieden dan wel waarbij sprake is van cumulatie van
aanvragen en wordt uitgevoerd volgens de toetsingscriteria die zijn opgenomen in de bijlage
behorende bij deze beleidsregel.
4. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b blijft
beperkt tot de inrichtingen die behoren tot de risicocategorie afval, vuurwerk, transportsector en
automobielbranche, alsmede inrichtingen, waar bewerking, verwerking of recycling van afval of
reststoffen een belangrijk onderdeel is van het productieproces, en betreft zowel de aanvraag van een
vergunning als ook een wijzigingsvergunning.
5. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder d blijft
beperkt tot de bij afzonderlijk besluit van de burgemeester aangewezen evenementenvergunningen.
6. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder
a afkomstig is van:
a. overheidsinstanties;
b. semioverheidsinstanties;
c. door de Minister van Volkshuisvestiging conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe
verstrekte vergunning toegelaten woning(bouw)corporaties of
d. door het college van burgemeester en wethouders bij specifiek besluit aangewezen aanvragers,
zoals Publiek-Private Samenwerkingsconstructies van particuliere ondernemingen en overheid in
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een schouwburg of een winkelcentrum.
7. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder
b afkomstig is van:
a. overheidsinstanties of
b. semioverheidsinstanties;

8. Als bij een aanvraag vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen
het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26
van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag
sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet zal het bestuursorgaan de
Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een beschikking, zoals vermeld
in:
a. artikel 2.1 eerste lid, aanhef, en onder e, van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor
zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van
die wet, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer), niet behorend tot de
risicocategorieën en gevallen als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid;
b. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, ingediend door
een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en horecawet en
waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een
derde;
c. artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Cranendonck 2015.
Artikel 2.2

Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking genoemd in
artikel 2.1

1. Het bestuursorgaan zal, naast de in artikel 2.1, eerste lid aangeduide aanvragen bij een aanvraag voor
de in artikel 2.1, tweede lid genoemde beschikkingen ook overgaan tot een Bibobtoets, als vanuit
eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband
RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke
aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig
gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
2. Als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob blijkt, dat tegen de aanvrager van een
beschikking in de twee jaar voorafgaande aan de datum van indiening van een aanvraag genoemd in
artikel 2.1 door het Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het
Bureau Bibob in behandeling is genomen.
Artikel 2.3

Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

1. Het bestuursorgaan kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende
beschikkingen indien:
a. de verleende beschikking betrekking heeft op een locatie, die gelegen is in een concreet bepaald
gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van het college na de verstrekking van de
beschikking, is aangewezen als risicogebied;
b. de verleende beschikking onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die
op basis van een door het college genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is
aangewezen voor een Bibobtoets;
c. vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het
samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26
van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de
aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibobtoets een ernstige
mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene in de gemeente Cranendonck een
soortgelijke beschikking is verleend.
2. In geval aan betrokkene als bedoeld in het vorige lid, aanhef en onder d, in meer gemeenten binnen
het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het
bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de Bibobtoets verzoeken.

Hoofdstuk 3 Vastgoedtransacties
Artikel 3.1 (Definities)
In deze beleidsregel wordt, in aanvulling op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur, verstaan onder:
a. Besluit Bibob: de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de uitvoering van de wet;
b. Vastgoedtransactie: overeenkomsten of andere rechtshandelingen met betrekking tot een onroerende
zaak met als doel:
i. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van
een zakelijk recht (bijvoorbeeld gronduitgifte in erfpacht, opstalrechten, appartementsrechten of
combinaties hiervan);
ii. huur of verhuur;
iii. het verlenen van een gebruikrecht;
iv. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder
firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die
onroerende zaak huurt of verhuurt.
c. Partij: de natuurlijke persoon of de bestuurder(s) (in de vorm van natuurlijk persoon) van een
rechtspersoon:
(i) die gegadigde is bij een vastgoedtransactie,
(ii) waarmee de gemeente voornemens is een transactie aan te gaan,
(iii) waarmee de gemeente onderhandelt over het aangaan van een transactie, of
(iv) waarmee de gemeente een transactie heeft;
d. Wet: Wet Bibob.
Artikel 3.2 (Het sluiten van een vastgoedtransactie)
1. Voorafgaand aan het sluiten van een vastgoedtransactie komt de gemeente altijd contractsvrijheid toe.
De gemeente heeft het daaruit voortvloeiende recht om geen transactie met een Partij aan te gaan, mede
of uitsluitend op basis van het feit dat de gemeente van oordeel is dat ten aanzien van die Partij een
Integriteitsrisico bestaat.
2. Met betrekking tot vastgoedtransacties bestaat een Integriteitsrisico als uit bibob-onderzoek blijkt dat er
sprake is van enige mate of ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
3. De gemeente kan gedragingen en omstandigheden van aan de Partij gelieerde partijen of personen bij
de beoordeling van de vraag of er sprake is van een Integriteitsrisico betrekken. Onder gelieerde partijen
worden in ieder geval verstaan: personen of partijen die,
• direct of indirect leiding aan Partij geven of hebben gegeven;
• bij de vastgoedtransactie een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
• over Partij zeggenschap hebben of hebben gehad;
• aan Partij vermogen verschaffen of hebben verschaft;
• onderdeel zijn of zijn geweest van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
• in een zakelijk samenwerkingsverband tot Partij staan of hebben gestaan;
• op Partij anderszins direct of indirect invloed uitoefenen of hebben uitgeoefend.
Artikel 3.3 Toepassing bibob-onderzoek
In geval van een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, sub i, ii en iii
vindt een bibob-onderzoek plaats wanneer deze betrekking heeft op de volgende risicocategorieën en/of gebieden:
Risicocategorieën:
 Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
 Autohandel- en sloopbedrijven;
 Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief coffeeshops, hotels,
darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons);
 Dienstverleners, zoals bv kapsalons, belwinkels, internetcafés en niet-geregistreerde
uitzendbureaus;

Sportscholen;













Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
Vastgoedbedrijven (bijvoorbeeld (kamer)verhuurbemiddelaars);
Handhavingsknelpunten;
Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of fokken van c.q. handelen in paarden (in de ruimste
zin van het woord);
Infrastructurele werken;
Cultureel erfgoed;
Energiecorporaties;
Gemeentelijke panden; bij verkoop met een koopsom van > 500.000 euro;
Bedrijfsverzamelgebouwen;
Klusbedrijven;
Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande.

Risicogebieden:
 Bedrijventerreinen;
 Winkelcentra;
 Recreatieterreinen;
 Nader op de bij deze beleidsregel behorende kaart aangeduide gebieden.
Artikel 3.4 Bibob-toets overige gevallen
1. Het bestuursorgaan zal, in aanvulling op artikel 3.3, bij Vastgoedtransacties overgaan tot een
Bibobtoets;
a. Als uit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het
samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de wet er
duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de transactie sprake is van een
ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
b. Als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Landelijk Bureau Bibob blijkt, dat tegen de Partij in de
twee jaar voorafgaande aan de datum van het sluiten van een vastgoedtransactie genoemd in artikel 2.1
door het Landelijk Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het
Landelijk Bureau Bibob in behandeling is genomen.
Artikel 3.5 Gevolgen eigen onderzoek
1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een vastgoedtransactie kan voor de gemeente aanleiding zijn
om geen transactie aan te gaan met een Partij of, om in de transactie nadere, al dan niet ontbindende,
voorwaarden op te nemen.
2. De gemeente kan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, ook in de transactie opnemen, indien
sprake is van de volgende gevallen:
a. De gemeente heeft het eigen onderzoek nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het
sluiten van de overeenkomst;
b. het eigen onderzoek van de gemeente heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk
Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is
door de gemeente nog niet afgerond;
c. er zijn aanwijzingen dat de Partij waarmee de overeenkomst wordt of is aangegaan geheel of ten dele
in handen komt van een andere eigenaar.
Artikel 3.6 Uitzondering
Op het moment dat de vastgoedtransactie plaatsvindt met een rechtspersoon met een overheidstaak of
terrein beherende organisatie, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants
Landschap, is deze transactie in beginsel uitgezonderd van een bibob-onderzoek.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 4.1

Intrekking beleidsregel

De beleidsregel “Beleidsregel Bibob Gemeente Cranendonck 2016”, vastgesteld door het college op 12
april 2016 en door de burgemeester op 12 april 2016 wordt ingetrokken.
Artikel 4.2

Datum inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.
Artikel 4.

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel Bibob gemeente Cranendonck 2017"
Aldus vastgesteld 25 juli 2017
door het college van burgemeester en wethouders
van Cranendonck
de secretaris,

de burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aken

mr. M.M.D. Vermue-Vermue

Aldus vastgesteld op 25 juli 2017
door de burgemeester van Cranendonck
de burgemeester,

mr. M.M.D. Vermue-Vermue

Bijlage 1: toepassingcriteria geldend voor de uitvoering van de Bibobtoetsing bij de aanvraag voor een
beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit).

Uitgaande van het doel van de Wet Bibob, het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en
het voorkomen van ongewild faciliteren van criminele activiteiten en daarmee het tegenhouden van
vergunningen waarbij een bepaalde mate van criminele beïnvloeding te verwachten valt, zal de
uitvoering van de Bibobtoetsing plaatsvinden bij aanvragen, die vallen onder één van de hierna
genoemde gevallen:
A. Bouwsom
In geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, waarbij sprake is van een
bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
B. Risicocategorieën
Indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan
€ 500.000,- (exclusief btw) en waarbij sprake is van een of meerdere onderstaande risicocategorieën:
Risicocategorieën
1. Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:
- logies wordt verstrekt (waaronder hotels, kamerverhuurbedrijven, pensions),
- dranken worden geschonken (waaronder horecabedrijven), of
- rookwaren of spijzen (waaronder coffeeshops)
voor directe consumptie worden verstrekt;
2. Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten
worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder
prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons);
3. Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig,
in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of
seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven);
4. Inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als
smartshops, headshops of growshops;
5. Inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van
speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de
kansspelen (waaronder speelautomatenhallen en gamecenters);
6. Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
7. Wisselkantoren;
8. Kapsalons;
9. Cadeauwinkels;
10. Belwinkels;
11. Internetcafés;
12. Niet-geregistreerde uitzendbureaus;
13. Transportondernemingen;
14. Autohandel (verkoop en verhuur);
15. Sloopbedrijven;
16. Sportscholen;
17. Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
18. Im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen);
19. Vastgoedbedrijven;
20. Vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt
belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor
het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over
handhavingsknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms
een sociaal-culturele hindernis);
21. Vuurwerkbranche.

NB.: Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. Deze risicocategorieën kunnen,
indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het college van burgemeester en wethouders
worden aangepast.
C. Bijzondere gevallen
Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer
dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.
In geval reeds is beginnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor
de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en
minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw).
D. Risicogebied
indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan
€ 500.000,- (exclusief btw) en de aanvraag een locatie betreft die gelegen is in een door het college
aangewezen risicogebied.

Bijlage 2
3. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING VASTGOEDTRANSACTIES
Artikel 3.1 sub a
Het Besluit Bibob is een op de Wet Bibob gebaseerde Algemene maatregel van bestuur (Amvb). Met
Besluit Bibob wordt in dit kader de Amvb van 12 april 2003 inclusief de later daarin aangebrachte
wijzigingen bedoeld.
Artikel 3.1 sub b
In deze beleidsregel gaat het alleen om gemeentelijke/de provinciale vastgoedtransacties die vallen onder
het bereik van de Wet Bibob.
Artikel 3.1 sub c
Een integriteitsrisico is niet altijd gelegen in de wederpartij van de gemeente zelf. Het is immers vaak niet
de rechtspersoon (veelal een B.V. of N.V.) waarmee de gemeente zaken doet die iets op haar kerfstok
heeft, maar de bestuurder of de leidinggevende ervan. Integriteitsrisico’s kunnen ook bestaan omdat een
(potentiële) wederpartij van de gemeente in relatie staat tot een aantoonbaar niet-integere of omstreden
persoon of Partij.
Artikel 3.2 lid 3
Het integriteitsbeleid van de gemeente zou weinig effect hebben en misschien zelfs wel negatieve
effecten als bij de integriteitscreening uitsluitend naar de ondertekenende partij wordt gekeken. Immers
criminele organisaties of groepen kunnen in een zodanig verband opereren dat daarin ook natuurlijke
personen of rechtspersonen zijn opgenomen waarvan geen justitiële of politiële antecedenten bekend
zijn. Deze ‘schone’ natuurlijke personen of rechtspersonen, de zogenoemde stromannen of katvangers,
kunnen in een voorkomend geval als contractspartij of bestuurder optreden. Om te voorkomen dat het
beleid van de gemeente tot gevolg heeft dat stromanconstructies worden gebruikt is de integriteitsscreening niet strikt beperkt tot de ondertekenende Partij.
Natuurlijk is het enkele bestaan van een (familie)relatie met een omstreden persoon op zichzelf niet
voldoende om een zakelijk samenwerkingsverband aan te nemen. Bij het zakelijk samenwerkingsverband
kan worden gedacht aan sleutelpersoneel, verstrekkers van een lening of investeerders en
onderaannemers en kan aangeknoopt worden bij de Bibob-jurisprudentie binnen het bestuursrechtelijke
domein.
Een onderaannemer dient niet strenger beoordeeld te worden dan de Partij waar de gemeente een
overheidsopdracht mee aangaat. De benodigde toestemming voor het inschakelen van een specifieke
onderaannemer ten aanzien waarvan een integriteitsrisico bestaat kan geweigerd worden. Dit kan ook
wanneer door een Partij op de specifieke onderaannemer geen beroep wordt gedaan om te kunnen
voldoen aan bij een aanbesteding gestelde eisen ten aanzien van financieel economische draagkracht of
technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. De gemeente stelt het uitgangspunt dat zij nietintegere partijen direct noch indirect wenst te faciliteren hierbij voorop.
Artikel 3.3
Zoals hiervoor is aangegeven is het beleid gebaseerd op een risico gestuurde aanpak. Deze aanpak richt
zich op een aantal specifiek benoemde risicocategorieën die gevoelig worden geacht voor criminele
invloeden en/of de uitgifte plaatsvindt binnen een specifiek omschreven risicogebied dat gevoelig wordt
geacht voor criminele invloeden.
Artikel 3.4
Dit artikel geeft de andere gevallen aan wanneer de gemeente kan over gaan tot het toepassen van de Wet
Bibob. In de praktijk kan zich de situatie voordoen dat de gemeente/de provincie met een bepaalde
vastgoedtransactie wordt geconfronteerd die niet binnen de eerdergenoemde categorieën van deze
beleidsregel valt. In een voorkomend geval kan toch sprake zijn van signalen van mogelijk misbruik van
de vastgoedtransactie. Deze signalen kunnen blijken uit eigen gemeentelijke/de

provinciale informatie, informatie van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en/of het
samenwerkingsverband RIEC. Tevens kan de financiering- en bedrijfsstructuur onduidelijk blijven.
Indien de gemeente/de provincie over informatie beschikt die aanleiding vormt voor een Bibobonderzoek en/of uit gelieerd onderzoek vermoedens voor misstanden bestaan, dan kan alsnog het
bibobonderzoek worden gestart.
Dit artikel geldt voor alle vastgoedtransacties zoals verwerven, vervreemden eigendom, vestigen/wijzigen
zakelijk recht, huur/verhuur of gebruiksrecht, maar uitdrukkelijk ook bij deelname van de gemeente/de
provincie aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, die
het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die
onroerende zaak huurt of verhuurt.
Artikel 3.5
In dit artikel worden de gevolgen van het eigen onderzoek uiteengezet. Wanneer uit het onderzoek blijkt
dat er sprake is van enige mate van gevaar, dan bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorschriften te
verbinden aan de transactie. In geval van ernstig gevaar zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, zal de
gemeente geen transactie afsluiten met de partij.
In andere gevallen, waarbij het onderzoek nog niet is afgerond, kan worden volstaan met het opnemen
van (ontbindende) voorwaarden in de transactie.
Artikel 3.6
Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen van facilitering van criminelen door de overheid. Het beleid
is dan ook gericht op vastgoedtransacties die vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding en crimineel
gebruik van het vastgoed. Om die reden is ervoor gekozen om bij vastgoedtransacties vallend binnen
bepaalde risicocategorieën en risicogebieden een Bibob-toets uit te voeren.
Vastgoedtransacties waarbij het risico op misbruik klein te noemen is, dienen in dit kader niet
onderworpen te worden aan dezelfde toets als de meer risicovolle transacties en gebieden. Daarom is er
in deze beleidsregel voor gekozen om vastgoedtransacties van de gemeente/de provincie met een
rechtspersoon met een overheidstaak of een terrein beherende instantie in beginsel uit te zonderen van de
Bibob-toets.

Over het al dan niet verkrijgen van een omgevingsvergunning:
NB: Onderstaande informatie is van toepassing op de situatie van februari
2020. Voor de meest actuele informatie en stand van zaken kunt u contact opnemen met één
van de vergunningverleners van de gemeente Cranendonck.
Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan diverse wet- en regelgeving. Eén
van de wetten waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst is de Wet
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000
gebieden. Stikstof kan negatieve effecten hebben op deze (beschermde) Natura 2000
gebieden.
Bij zeer veel activiteiten wordt stikstof uitgestoten, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden.
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State, dit is de hoogste rechter van Nederland, een
uitspraak gedaan. Hierdoor mag, op grond van de Wet Natuurbescherming, ieder project
niet meer dan 0,0 Mol uitstoot van stikstof hebben ten opzichte van de omliggende Natura
2000 gebieden.
De gemeente Cranendonck is omringd door Natura 2000 gebieden waardoor de kans groter
is dat een project negatief uitstoot heeft op een Natura 2000 gebied ten opzichte van een
gemeente waar de afstand tot Natura 2000 gebieden groter is.
Om te kunnen bepalen of stikstof wordt uitgestoten welke nadelige gevolgen heeft op een
Natura 2000 gebied kan een Aerius berekening worden uitgevoerd. Wanneer een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd waar geen Aerius berekening bij zit vraagt de
gemeente Cranendonck deze op wanneer niet op voorhand is uitgesloten dat het bouwplan
geen nadelige invloed heeft op een Natura 2000 gebied heeft.
Wanneer op voorhand kan worden uitgesloten dat een plan geen nadelige invloed heeft op
een Natura 2000 gebied dan wordt geen Aerius berekening opgevraagd.
Uit de Aerius berekening kunnen twee uitkomsten uit komen, de uitstoot is gelijk aan of
lager dan 0,0 Mol. Het project heeft in dat geval geen negatieve effecten op een Natura
2000 gebied en mag hierdoor uitgevoerd worden.
De uitstoot is hoger dan 0,0 Mol. In dat geval is toestemming nodig op basis van de Wet
Natuurbescherming. Deze toestemming moet worden gegeven door de provincie NoordBrabant. Het is op voorhand niet in te schatten of toestemming wordt verleend. Dit is onder
andere afhankelijk van de mogelijkheid om (intern) te salderen.

NB: Onderstaande informatie is van toepassing op de situatie van eind februari
2020. Voor de meest actuele informatie en stand van zaken, of indien u nog vragen heeft
kunt u contact opnemen met één van de bodemadviseurs van gemeente Cranendonck, dhr.
W. Boom via tel. 088-3690301 / w.boom@odzob.nl of dhr. P. Maas via 06-12231429 /
peter.maas@odzob.nl.
U heeft ten behoeve van de grondtransactie een bodemonderzoek in kunnen zien van de gemeente
Cranendonck. Het onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of zich op de locatie met betrekking tot de
milieukundige bodemkwaliteit in het kader van de Wet bodembescherming belemmeringen zijn voor
het beoogde gebruik. Uit het bodemonderzoek blijkt dat hiervoor geen belemmeringen zijn.
Het bodemonderzoek is niet bedoeld voor het hergebruik elders van eventueel af te voeren grond.
Hiervoor is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De gemeente Cranendonck heeft een
bodemkwaliteitskaart en op basis daarvan kan, in de meeste gevallen, binnen het grondgebied van
de gemeente Cranendonck conform het Besluit bodemkwaliteit grondverzet plaatsvinden. Daarnaast
is met betrekking tot PFAS de “Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie
Noord-Brabant” van toepassing.
Indien de grond op het perceel niet onderzocht is op PFAS zal grond die wordt afgevoerd en op een
ander perceel wordt toegepast nog onderzocht moeten worden op PFAS.
Kortom: uw perceel is geschikt voor het beoogde gebruik. Op basis van een door de drie Brabantse
omgevingsdiensten recent uitgevoerd Brabant breed bodemonderzoek op PFAS is het niet
aannemelijk dat de grond dermate verontreinigd is met PFAS dat dit een belemmering vormt voor
het beoogde gebruik, echter gelden er andere regels voor grondafvoer en het hergebruik daarvan
elders.
Indien u hierover nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. W. Boom via tel. 088-3690301 /
w.boom@odzob.nl of dhr. P. Maas via 06-12231429 / peter.maas@odzob.nl.

