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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
Op verzoek van de heren Haanen en Wijen (hierna: initiatiefnemer), Minderbroederslaan 20, 6001 AG 
te Weert, is een bestemmingsplan opgesteld ten behoeve van een bouwplan voor het realiseren van 
4 grondgebonden woningen op het perceel kadastraal bekend bij de gemeente Weert: WEE01 
sectie R nr. 5118, nr. 237 en nr. 5255 te Weert. 
 
Op 20 mei 2020 is bij de gemeente Weert door initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor 
de realisatie van het bouwplan. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert heeft op 23 juni 2020 besloten in principe 
onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwplan voor de herbestemming van de 
bestaande winkel + bovenwoning en de bouw van 4 grondgebonden woningen. De gemeente staat 
achter het ingediende plan, mits dit ruimtelijk goed onderbouwd zal worden. Gebleken is dat het 
bouwplan niet aan het vigerende bestemmingsplan “Woongebieden 2019” voldoet op de volgende 
aspecten: 

- Binnen de bestemming ‘Centrum’ en ‘Wonen’ zijn per bouwperceel niet meer woningen 
toegestaan dan er bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
ontwerpbestemmingsplan. Het toevoegen van vier extra woningen is derhalve niet 
toegestaan. 

 
De gemeente Weert heeft zich op het standpunt gesteld dat deze afwijking ten opzichte van het 
bestemmingsplan in principe aanvaardbaar is. Met de voorliggende toelichting worden de 
planologische en stedenbouwkundige gevolgen van het bouwplan op de omgeving onderzocht en 
afgewogen. 
 

1.2 Ligging project 
 
Het project is gelegen aan de Kruisstraat 3 te Weert, op  

- Het perceel, kadastraal bekend bij de gemeente Weert, WEE01 sectie R nr. 237. Het betreft 
een woonhuis met winkel.  

- Het perceel tussen Kerkstraat 175 en Kerkstraat 181, kadastraal bekend bij de gemeente 
Weert, WEE01 sectie R nr. 5118. Dit betreft een voormalig bedrijfsterrein + 
bedrijfsbebouwing bij Kerkstraat 175.  

- Het perceel tussen Kerkstraat 175 en Kerkstraat 181, kadastraal bekend bij de gemeente 
Weert, WEE01 sectie R nr. 5255. Dit betreft de voormalige tuin bij Kerkstraat 181. 
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Figuur 1: Situatie met locatieaanduiding en percelen 
 

1.3 Vigerend bestemmingsplan en afwijkingen 
 
Het voorgenomen bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan. Voor het project geldt het 
vigerende bestemmingsplan “Woongebieden 2019”, met de hoofdbestemming “Wonen”, de 
gebiedsaanduiding “overige zone – gemeentelijk stads- en dorpsgezicht” en de dubbelbestemming 
“Waarde – Archeologie middelhoog” en de hoofdbestemming “Centrum” met de 
gebiedsaanduiding “overige zone – gemeentelijk stads- en dorpsgezicht” en de dubbelbestemming 
“Waarde Archeologie middelhoog”. Dit plan is door de gemeenteraad van Weert op 21 januari 2020 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 23 juli 2020 onherroepelijk geworden. 
 
De realisatie van twee grondgebonden woningen naast Kruisstraat 3 en twee grondgebonden 
woningen naast Kerkstraat 175 wijkt af van het op dit moment toegestane aantal van 1 woning, in het 
vigerend bestemmingsplan. 
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Onderstaand is de verbeelding met de bestemmingen “Wonen” en “Centrum” weergegeven. 
 

 
Figuur 2: Fragment plankaart vigerend bestemmingsplan, percelen Kruisstraat 3 en Kerkstraat tussen 175 en 181 

 

1.4 Opzet rapportage 
De vraagstelling voor de op te stellen toelichting is tweeledig: 

I. Betrek in de toelichting alle planologisch relevante aspecten van het project, zodat voor de 
gemeentelijke besluitvorming inzicht bestaat in de relevante ruimtelijke en functionele 
aspecten. 

II. Toets het project aan het vigerend en toekomstig gemeentelijk beleid en aan mogelijke 
belemmeringen. 

 
Voor het opstellen van de toelichting zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- overleg met de gemeente Weert en de initiatiefnemer; 
- het toetsen van de verschillende relevante aspecten voor de gebruikswijziging; 
- het opstellen van een toelichting. 

 
De toellichting is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
Hoofdstuk 2. Omschrijving project 
Hoofdstuk 3. Kaders ruimtelijk beleid 
Hoofdstuk 4. Planologische relevante aspecten 
Hoofdstuk 5. Conclusies 
Hoofdstuk 6. Procedure 
Hoofdstuk 7. Bijlagen 
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2. Omschrijving project 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal het initiatief en het gebied waarin het initiatief is gesitueerd kort beschreven 
worden. 

2.2 Projectbeschrijving 
Omschrijving object Kruisstraat 3 
De voormalige winkel is niet meer in gebruik en staat al geruime tijd leeg. Boven de voormalige 
winkel is één bovenwoning.  
 

 
Figuur 3: Bestaande bebouwing Kruisstraat 3 (bron: Google) 
 
Omschrijving object tussen Kerkstraat 175 en 181 
De bestaande bebouwing staat momenteel leeg en is niet courant. Er is geen vraag naar een 
gedateerd bedrijfspand met een perceel dat bijna volledig bebouwd is met verouderde 
bijgebouwen. De herontwikkeling zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het gebied, hetgeen een 
positieve uitstraling heeft op de omgeving. De bestaande bebouwing op perceel R5255 wordt 
gesloopt. 
 

 
Figuur 4: Bestaande bebouwing tussen Kerkstraat 175 en 181 (bron: Google) 
 
Bouwplan 
Het bouwplan gaat uit van de volgende elementen: 

- herbestemming van 1 woning in de bestaande bebouwing aan de Kruisstraat 3 
- realisering van 2 levensloopbestendige woningen naast Kruisstraat 3 
- realisering van 2 levensloopbestendige woningen tussen Kerkstraat 175 en 181. 
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De bestaande woning Kruisstraat 3 heeft een oppervlakte van ca. 116 m2. De nieuwe woningen aan 
de Kruisstraat hebben een oppervlakte van ca. 77 m2 en de nieuwe woningen aan de Kerkstraat 
hebben een oppervlakte van ca. 123 m2. Alle woningen zijn bestemd voor de verhuur in het midden 
marktsegment voor de doelgroep senioren (levensloopbestendig) en jongeren. 
 
De gevelbeelden van de woningen zijn onderstaand weergegeven. De bestaande bebouwing blijft 
gehandhaafd. 
 

 
Figuur 5: Gevelbeeld Kruisstraat 3 
 

 
Figuur 6: Gevelbeeld Kerkstraat ong. 
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De verbeelding van de bouwkavel is onderstaand weergegeven. 
 

 
Figuur 7: Verbeelding bouwkavel 
 

2.3 Gebiedsprofiel 
Begrenzing 
Het project is gesitueerd in de wijk Keent. De directe omgeving rond de projectlocatie betreft 
voornamelijk wonen, met hier en daar enkele horeca en detailhandel. De Kerkstraat is, samen met de 
Sint Jozefslaan, de verbinding tussen de Ringbaan Zuid en het centrum van Weert. 
 
Het perceel Kruisstraat 3 heeft op de begane grond een voormalige winkelfunctie, waarbij de ingang 
aan de Kruisstraat is gesitueerd. Parkeren is beperkt mogelijk (in de parkeerhavens) langs de straat. 
De bovenwoning heeft twee eigen parkeerplaatsen. 
 
Het perceel Kerkstraat ong. was onderdeel van Kerkstraat 175, waarop een voormalig 
bedrijfsgebouw staat. Het perceel is afgesplitst en bereikbaar middels een eigen inrit.  
 
Huidig grondgebruik in de omgeving van het initiatief 
Door de jaren heen worden, aan de hand van gemeentelijk beleid, detailhandel en horeca steeds 
meer gecentraliseerd in het centrum, waardoor door de transformatie en herontwikkeling het aandeel 
wonen steeds groter wordt. 
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Figuur 8: Luchtfoto omgeving met projectlocatie (bron: Google) 
 
Stedenbouwkundige inpassing en ruimtelijke inpassing 
Het te realiseren project is gesitueerd in een woonwijk. Het toestaan van de woonfunctie in het 
gehele pand en het toevoegen van vier grondgebonden woningen kan als functioneel passend 
beschouwd worden, zowel aan de Kruisstraat als aan de Kerkstraat. Overige functies worden bij 
voorkeur gecentraliseerd in de kern. 
 
Het plan betreft de transformatie van een voormalige bakkerij met winkel en bovenwoning tot één 
woning en twee senioren-bungalows aan de Kruisstraat en het realiseren van een tweetal 
levensloopbestendige woningen aan de Kerkstraat. 
 
Het object aan de Kruisstraat is door de jaren heen ver- en uitgebouwd en in gebruik geweest als 
winkel met achter-/ naastgelegen bakkerij en bovengelegen woning. De hoofdbouw dateert uit 1937 
en heeft karakteristieken van een jaren-30 pand. Dit gedeelte wordt dan ook voor de toekomst 
behouden.  Uitgangspunt is, om het oorspronkelijke hoofdgebouw zo veel mogelijk in oude luister te 
herstellen.  
 
Het achter-/naastgelegen bijgebouw is bouwkundig in zeer slechte staat. Het bijgebouw is één-laags 
en/of terug liggend en daarmee ondergeschikt aan de karakteristiekere hoofdbouw. Dit bijgebouw 
wordt volledig gesloopt. De bestaande situatie is momenteel 100% bebouwd/ verhard. Aan de 
Kruisstraat wordt 485 m2 aan bedrijfsgebouwen gesloopt en aan de Kerkstraat wordt het bestaand 
expeditie-terrein verwijderd. 
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Het plan behelst de realisatie van een 5-tal woningen. Één woning wordt gerealiseerd door ver- en 
uitbouw van het bestaande hoofdgebouw. De bestaande bijgebouwen van de voormalige bakkerij 
worden vervangen voor een 2-tal gelijkvloerse senioren-bungalows. 
 
Voor het resterende perceel aan de Kerkstraat is een passende invulling gevonden, door op het 
overgebleven deel van het terrein een 2-tal levensloopbestendige woningen te implementeren. Het 
aan de Kerkstraat gelegen deel van het perceel zal gedeeltelijk worden verbreed. 
 
Er is voldoende ruimte voor parkeren en bergingen op eigen terrein. Omringd door diverse 
wijkvoorzieningen zijn deze woningen uitermate geschikt voor jong en oud. 
 
Het gehele terrein wordt op deze wijze opgeschoond, ge-upgrade en klaar gemaakt voor de 
toekomst. De huidige leegstand kan worden ingevuld met een passend gebruik. 
 
De projectlocatie ligt in het Zuid-Westen, buiten de singel en binnen de randweg van Weert. In de uit 
de jaren-50 uitbreidingswijk Keent. De Sint Jozefslaan met daaraan gelegen typische portiekflats is 
de, Noord-Zuid georiënteerde, hoofdstraat van deze wijk. Parallel aan de Sint Jozefslaan ligt de 
Kerkstraat. De Kruisstraat verbindt de Kerkstraat en Sint Jozefslaan.  
De Kruis- & Kerkstraat kenmerken zich in een meer chronologisch oorspronkelijk karakter. Van het 
agrarische verleden met daarbij behorende eenvoudige boerderij achtige bebouwing en typische 
jaren dertig bebouwing tot en met een aantal moderne invullingen.   
De Kruis- & Kerkstraat zijn gelegen aan het Sint Jozefskerkplein met het “Rooms Katholieke eiland” 
oorspronkelijk bestaande uit Sint Jozefskerk, plein, kerkhof, patronaatsgebouw (afgebroken), de 
kapelanie, Dr. Poelsschool en Angnessschool (afgebroken). De voormalige Dr. Poelschool is 
momenteel in gebruik al multifunctionele accommodatie het Keenter hart. Verder vindt er onderzoek 
plaats voor herbestemming van de kerk als (zorg-) appartementen. 
 
Kruisstraat 3 
De bouwmassa bestaat uit een rechthoekig massief blok met vlakke gemetselde gevels. Hierop een 
met pannen gedekt schilddak. De woonfunctie wordt in het volledige object teruggebracht. De later 
aangebrachte winkelpui wordt mede vanuit deze gedachte verwijderd. In de voorgevel zal de 
voordeur worden aangebracht en om deze gevelopening wordt het metselwerk aan geheeld. Naast 
de voordeur komt een set-back waarachter een verblijfsruimte is gelegen. Door de set-back ontstaat 
net iets meer afstand tot voorgevel en daaraan grenzende stoep. Het terug liggende deel zal worden 
opgetrokken uit schoonmetselwerk. Het schoonmetselwerk is een knipoog naar het in de hele wijk 
breed toegepaste materiaal baksteen. Aan de achterzijde van de woning een nieuwe uitbouw met 
een open karakter in relatie tot de achtertuin.   
 
Kruisstraat 3a & 3b 
Deze bouwmassa herbergt een tweetal seniorenwoningen in één rechthoekige bouwmassa met een 
hoger en lager deel. Het hogere deel is naar voren, de Kruisstraat met aangrenzend kerkplein 
gericht. In de voorgevel een set-back met een knipoog naar de naast gelegen woning op nummer 3. 
Door de hoogte verschillen in bouwmassa ontstaat een knik in het dak met een geveldeel op het 
noorden waar daglicht naar binnengehaald kan worden voor het middelste deel van het bouwwerk. 
De achterzijde kenmerkt zich door een open karakter waardoor de living en achtertuin met elkaar 
verbonden worden. 
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Kerkstraat 177 & 179 
De bouwmassa kenmerkt zich in een vierkant uit metselwerk opgetrokken blok met daarop een 
tweetal uit stukwerk opgetrokken rechthoekige volumes. Het metselwerk op de begane grond is een 
herhaling van de aan linkerzijde gelegen belending nummer 175. En daarnaast een typisch 
materiaalgebruik uit de wijk. Twee seniorenwoningen. Twee opbouwen. Uitgevoerd in contrasterend 
stukwerk. Het baksteen gerelateerd aan het verleden en het stukwerk meer naar de toekomst. Door 
het materiaal & kleurgebruik met de woningen aan de Kruisstraat te laten corresponderen ontstaat 
hier een éénheid en stuk rust. Vanuit de vorm komt naar voren dat het hier drie verschillende typen 
woningen betreft. 

3. Kaders ruimtelijk beleid 
 
Voor een beoordeling van het initiatief is het noodzakelijk in te gaan op het vigerend beleid. Hierbij 
zal aansluiting worden gezocht bij het Rijksbeleid, het provinciale beleid (Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg), het vigerend bestemmingsplan en overige relevante beleidsplannen van de gemeente 
Weert. 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
Voor het projectplan is vanuit de nationale beleidskaders de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) relevant. 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de Nota Ruimte vervangen door de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De definitieve Structuurvisie is op 13 maart 2012 
vastgesteld. Onder het motto “Nederland, concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig” heeft het 
Rijk het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid geactualiseerd met een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 
nationale belangen, vertaald in een visie hoe Nederland er in 2040 voor moet staan. Buiten deze 13 
belangen hebben de decentrale overheden beleidsvrijheid. Vertrouwen in medeoverheden is de 
basis voor het bepalen van verantwoordelijkheden, regelgeving en rijks-betrokkenheid. 
 
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR beschikt het Rijk, op basis van de 
Wro over instrumentarium in de vorm van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
 
De voorgenomen ontwikkeling wordt gerealiseerd in een bestaand bebouwd en stedelijk gebied via 
een inbreiding. Bij het project zijn geen rijks-belangen in het geding. 
 
De ladder voor duurzame verstedelijking is een verplichte motivering die moet worden opgenomen 
bij ieder plan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling (art. 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro)). Er worden 4 woningen toegevoegd. Met minder dan 10 woningen blijft de voorgenomen 
ontwikkeling binnen in de jurisprudentie bepaalde marges en hoeft niet aan de ladder te worden 
getoetst.  
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3.2 Provinciaal beleid 
 
Voor het provinciale beleid zal worden ingegaan op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 
(POL) en de overige relevante provinciale beleidskaders. 
 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 
POL staat voor Provinciaal Omgevingsplan Limburg. In dit plan legt de provincie haar beleid voor de 
inrichting en kwaliteit van de fysieke omgeving in Limburg vast. 
 
Direct samenhangend met POL 2014 bestaan er ook diverse POL-aanvullingen, Beleidsregels, 
Beleidsnota’s, Programma’s en Verordeningen. Samen vormen deze het zogenaamde POL-stelsel. 
Wanneer nodig of wenselijk worden de modules van het POL-stelsel vervangen, geactualiseerd, 
ingetrokken of toegevoegd. Het POL is daardoor een dynamisch plan. 
 
In de hoofdlijnen van het beleid wordt in het POL gewerkt met een aantal profielen. Een van die 
profielen is aangeduid als “bebouwd gebied”. Volgens de POL-kaart ligt het perceel binnen het 
“bebouwd gebied”. Deze zone omvat het bestaand bebouwd gebied en biedt ruimte voor 
woningbouw. 
De locatie is onderstaand opgenomen op de uitsnede van de POL-kaart. 
 

 
Figuur 9: Uitsnede Polkaart 2014 met locatie binnen Bebouwd gebied 

 
Agenda Limburgse Woningmarkt 2016-2019 
De ambities voor de Limburgse woningmarkt voor de komende jaren zijn voor een belangrijk deel al 
aangegeven in het POL2014. Het gaat om een toekomstbestendige Limburgse woningmarkt met 
voldoende woningen van de juiste kwaliteit op de juiste plek. Bij de invulling en uitvoering staat altijd 
de bewoner centraal en niet het marktgericht denken. 
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Op basis van POL2014 wordt met provinciale ondersteuning door de gemeenten gewerkt aan 
regionale structuurvisies Wonen. Het accent ligt daarbij op kwantitatieve transformatie, verdunning 
en terugdringen van de planvoorraad. In de Woonagenda worden daarnaast (nieuwe) accenten gezet 
om de transitie van de Limburgse woningmarkt versterkt door te zetten.  
 
Zo zet de provincie met gemeenten en corporaties en andere belanghebbenden de schouders onder 
de uitvoering van het actieplan Limburgs Maatwerk, gericht op het (tijdelijk) verruimen van de sociale 
woningvoorraad. In dat actieplan staat de bestaande woningvoorraad voorop. Na benutting van 
leegstaand vastgoed kan eventueel worden uitgeweken naar tijdelijke nieuwbouw. Met dit 
instrument kan ingespeeld worden op regio-specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van de optimale verhouding tussen landelijk en stedelijk gebied, die uiteraard wel moet passen in de 
POL-visie op verstedelijking en dynamisch voorraadbeheer. De gemeenten zijn vervolgens 
verantwoordelijk voor het lokale ruimtelijke en volkshuisvestelijk beleid. Zij maken in onderling 
overleg regionale afspraken voor de verschillende woningmarkt gebieden. 
In de structuurvisies worden wijzigende behoeften vertaald in een regionale programmering. Deze 
sluit aan op het strategisch voorraadbeheer van corporaties en op geplande gebiedsontwikkelingen.  
 
Geconcludeerd moet worden dat het bouwplan niet belemmerd wordt door de beleidskaders van de 
provincie Limburg. 
 

3.3 Vigerend gemeentelijk beleid 
 
Achtereenvolgens zal ingegaan worden op het vigerende bestemmingsplan, de structuurvisie Weert 
2025 en de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 – 2021. 
 
Vigerend bestemmingsplan 
Het vigerend bestemmingsplan “Woongebieden 2019” kent voor de locatie de bestemmingen 
“Centrum” (artikel 8) en “Wonen” (artikel 21) en de regels behorend bij deze bestemming. Het 
bouwplan is op grond van het bestemmingsplan niet toegelaten vanwege de toevoeging van 4 
woningen. Met minder dan 10 woningen blijft de voorgenomen ontwikkeling binnen in de 
jurisprudentie bepaalde marges om geen ladderonderbouwing te hoeven maken. 
 
Het bouwplan zal met de eerder aangegeven procedure ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening mogelijk gemaakt kunnen worden. Een van die voorwaarden betreft de voorliggende 
toelichting. 
 
Nieuwe woningbouwmogelijkheden worden in principe alleen toegestaan, indien voldoende 
woningen worden onttrokken (1 erbij – 1 eraf). In de structuurvisie Weert 2025 is de mogelijkheid 
opgenomen voor bijzondere omstandigheden. In dat geval hoeft niet aan het 1 erbij – 1 eraf principe 
te worden voldaan. Dit staat als volgt omschreven: er zijn situaties waarbij door een ontwikkeling de 
kwaliteit van de woonomgeving aanzienlijk wordt verbeterd, bijvoorbeeld omdat vervallen 
bebouwing wordt opgeruimd. In dit geval betreft het niet courante leegstaande bebouwing dat een 
andere functie krijgt. Dit voorkomt langdurige leegstand en verpaupering. 
In de Structuurvisie Weert 2025 is tevens beleid ten aanzien van detailhandel vastgelegd. De 
gemeente wil detailhandel concentreren in de kansrijke gebieden: de binnenstad, de wijk-, buurt- en 
dorpswinkelcentra en de PDV-locatie Roermondseweg-Moesdijk. De locatie Kruisstraat 3 ligt niet 
binnen één van deze gebieden en is daarmee geen kansrijk gebied. Het is derhalve een positieve 
ontwikkeling dat de bestemming “Centrum” op deze locatie komt te vervallen en wordt gewijzigd in 
“Wonen”. 
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3.4 Regionaal beleid 
 
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 – 2021 
Op basis van de Agenda Limburgse woningmarkt van de provincie Limburg (inclusief het rapport 
‘Beweging op de woningmarkt’) wordt in de structuurvisie meer tijd genomen om de planvoorraad af 
te stemmen op de behoefte. In de geactualiseerde Structuurvisie Wonen 2018 is opgenomen dat 
gemeenten medewerking kunnen verlenen aan nieuwe plannen waaraan in kwalitatieve zin een tekort 
bestaat volgens het woningmarktonderzoek in relatie tot de planvoorraad, terwijl er kwantitatief te 
veel plannen zijn die niet omgebogen kunnen worden. Het is verstandig om hierbij primair in te 
zetten op locaties waarin een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is gewenst: inbreiding, 
verdunning, hergebruik bestaand vastgoed en herontwikkeling rotte plekken. Dit betreft een situatie 
waarbij kwaliteitsarme bebouwing wordt gesloopt. De ontwikkeling heeft een positieve uitstraling op 
de omgeving. Verder is binnen de regio afgesproken dat nieuwe plannen voor meer dan 10 
woningen regionaal worden afgestemd. Het plan hoeft dan ook niet regionaal afgestemd te worden. 
Wel wordt van het planvoornemen mededeling gedaan in het ambtelijk overleg Wonen, als 
voorbeeldcasus. 
 
Kwaliteitsverbetering / woningbehoefte 
De bestaande bebouwing staat momenteel leeg en is niet courant. Er is geen vraag naar een 
gedateerd bedrijfspand met een perceel dat bijna volledig bebouwd is met verouderde 
bijgebouwen. De herontwikkeling zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het gebied, hetgeen een 
positieve uitstraling heeft op de omgeving. 
 
In 2018 is voor Midden-Limburg een regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
is naar voren gekomen dat er vraag is naar grondgebonden seniorenwoningen. In dit geval worden 
vier grondgebonden levensloopbestendige woningen gerealiseerd, waardoor voldaan wordt aan de 
behoefte. 
 
Het initiatief, gericht op de herbestemming van het bestaande winkelpand aan de Kruisstraat, de 
sloop van het bestaande bedrijfspand aan de Kerkstraat en het bouwen van 4 levensloopbestendige 
woningen, is passend binnen de gemeentelijke en regionale beleidskaders. Op grond van de 
beleidskaders kan geconcludeerd worden dat het project voor realisering van de 
levensloopbestendige woningen passend is binnen de gestelde beleidskaders. Voor de toetsing van 
de overige relevante aspecten van het bouwplan zal in het volgende hoofdstuk nader ingegaan 
worden. 
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4. Onderzoek naar planologisch relevante aspecten 

4.1 Inleiding 
 
Voor het bepalen van de effecten van het initiatief is het van belang om na te gaan of het plan zal 
leiden tot een aantasting van de ruimtelijke structuur en van de aanwezige functies ter plaatse in de 
toekomst. De ruimtelijke gevolgen in de directe omgeving van het project staan centraal, met een 
toets van mogelijke belemmeringen. 
 
Voor de toekomstige situatie zal achtereenvolgens ingegaan worden op de volgende aspecten: 

- milieuwetgeving (bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid); 
- leidingen, infrastructuur en parkeren; 
- waterhuishouding en watertoets; 
- archeologie en cultuurhistorie; 
- natuur en landschap, met flora- en faunatoets; 
- economische uitvoerbaarheid. 

 

4.2 Milieuwetgeving 
 
Bodem 
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een 
bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor 
de geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. Voor de realisering van 
het bouwplan is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel b.v. een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd, d.d. 13-07-2020.  
 
Vanuit het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor de afwijking. Het uitgevoerde bodem 
onderzoek is als bijlage 1 ingesloten. Wel is er plaatselijk sprake van sterk verontreinigde grond met 
een omvang van ca. 20 m3. Bij graafwerkzaamheden binnen de verontreinigingscontour is sprake van 
saneringshandelingen. Eventuele saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een 
BRL7000, protocol 7001 erkende aannemer onder toezicht van een BRL6000, protocol 6001 erkend 
adviesbureau. 
 
Geluid 
Wanneer in een ruimtelijk plan nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, in 
geluidzones van railtrajecten, wegen en/of industrieterreinen worden gerealiseerd, eist de Wet 
geluidhinder (Wgh) een akoestische onderbouwing naar de geluidsbelasting op de nieuwe 
woning(en) ten gevolge van de omliggende spoor- en verkeerswegen en/of gezoneerde 
industrieterreinen (industrielawaai). 
 
De Wgh stelt dat de geluidsbelasting op de gevels van gevoelige bestemmingen niet hoger mag zijn 
dan de hoogst toelaatbare waarden (voorkeursgrenswaarde van 48 dB). Kan hier niet aan worden 
voldaan, dan is de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen niet toegestaan. Blijft de 
geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de Wgh, dan zijn er akoestisch 
gezien geen belemmeringen en hoeven er geen procedures te worden gevolgd. 
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Langs de projectlocatie komt weinig doorgaand verkeer waardoor niet verwacht wordt dat er geen 
acceptabel woon en leefklimaat is. In het kader van de Wet geluidhinder hoeft er niet getoetst te 
worden bij 30 km zones. Dat is hier het geval. Geconcludeerd kan worden dat het project akoestisch 
niet belemmerd wordt.  
 
Milieuzonering 
Het projectplan bevindt zich nabij het centrum van de wijk Keent. In de toelichting moet worden 
aangetoond dat er geen milieu-hygiënische belemmering aanwezig is voor omliggende functies, 
waaronder nabijgelegen bedrijven. 
 
De in de omgeving aanwezige inrichtingen (met name detailhandel en horecagelegenheden) 
betreffen inrichtingen van milieucategorie 1. Het geldende bestemmingsplan maakt in de omgeving 
van het plangebied ook geen activiteiten mogelijk in hogere milieucategorieën. Voor activiteiten van 
milieucategorie 1 dient op basis van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ een richtafstand 
van 10 meter te worden aangehouden ten opzichte van gevoelige functies, zoals de nieuwe 
woningen. Deze richtafstand is van toepassing op een rustige woonwijk. De omgeving van het 
plangebied betreft een centrumgebied, en mag op basis daarvan worden gekwalificeerd als een 
gemengd gebied. De genoemde richtafstand mag vanwege de ligging binnen gemengd gebied met 
één afstandsstap worden verlaagd naar 0 meter. Op basis hiervan is de beoogde woningbouw op de 
percelen grenzend aan de winkels en horecagelegenheden vanuit het aspect milieuzonering 
inpasbaar.  
 
Feitelijk komen de twee nieuwe woningen aan de Kruisstraat direct naast het cafetaria aan Kruisstraat 
7. De twee woningen aan de Kerkstraat komen dicht bij het cafetaria aan Kruisstraat 1a. Beiden 
hebben een afzuiging met een kanaal met een hoogte van 9,0 meter + maaiveld. De woningen aan 
de Kerkstraat hebben een hoogte van 6,6 meter, de woningen een de Kruisstraat hebben een 
hoogte van 4,5 meter. Beide kanalen liggen >2,0 meter boven de hoogste daklijn, waardoor de 
bestaande cafetaria niet in hun mogelijkheden worden beperkt door de twee nieuwe woningen. 
 

 
Figuur 10: positie en hoogte afzuiging Kruisstraat 1a en Kruisstraat 7 
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De twee nieuwe woningen aan de Kerkstraat komen tegenover een café, de twee woningen aan de 
Kruisstraat naast een cafetaria. Alle woningen worden uitgevoerd met een balansventilatie, waardoor 
er geen negatieve geluidseffecten zullen optreden door noodzakelijke roosters en gevels dan wel te 
openen geveldelen. Daarnaast zal de bestaande horeca niet in haar mogelijkheden worden beperkt 
door de twee nieuwe woningen, omdat er direct naast beide locaties reeds een woning aanwezig is. 
 
In de woningen zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de omliggende 
functies niet in hun mogelijkheden beperkt. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het bouwplan niet belemmerd wordt op grond van wettelijke 
milieueisen en geen belemmering oplevert voor de omliggende functies. 
 
Wet luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet maakt 
onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Kleine projecten zijn projecten die de 
luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' verslechteren. Ze zijn namelijk zo klein dat ze geen 
wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks bij aan 
luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering, ook niet in overschrijdingsgebieden (gebieden 
met te veel luchtvervuiling). Het bouwplan voor 4 woningen zal als ruimtelijke ontwikkeling niet in 
betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aangezien hier dus sprake is 
van een klein project hoeft geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden. 
 
Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s die samenhangen met het produceren, verwerken, 
opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s doen zich voor rondom risicovolle 
inrichtingen, zoals transportassen, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 
Op bovenstaande categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige 
beleid voor transport over weg, water en spoor staat beschreven in de circulaire 'Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs), die op termijn vervangen zal worden door het 'Besluit 
transportroutes externe veiligheid' (Btev). 
Het beleid met betrekking tot het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven is 
vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) is het beleid beschreven inzake buisleidingen. 
 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen 
zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge 
van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de 
hele tijd op die plaats onbeschermd aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR.  
Binnen de 10-6/jaar contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare 
objecten geprojecteerd worden. 
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Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met 
een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een 
calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit 
met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weer-
gegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 
 
Voor elke significante verandering van het groepsrisico in het invloedsgebied dient verantwoording 
afgelegd te worden, over de wijze waarop de toelaatbaarheid van de verandering in de 
besluitvorming betrokken is. In het vigerend bestemmingsplan “Woongebieden 2019” zijn geen 
knelpunten beschreven t.a.v. het aspect externe veiligheid. 
 
Het initiatief is niet gelegen binnen het invloedsgebied van het groepsrisico van een transportroute 
of een zogenaamde BEVI-inrichting. Daarom is het aspect externe veiligheid niet relevant voor 
voorliggend plan. 

 

4.3 Leidingen en infrastructuur 
 
Leidingen 
Op het perceel zijn geen kabels en leidingen aanwezig, behoudens die in de bestaande, bebouwing 
aanwezig zijn.  
 
Het bouwplan wordt niet belemmerd door kabels en leidingen. 
 
Infrastructuur 
De huidige ontsluiting van de winkel en bovenwoning vindt plaats via een uitrit aan de Kruisstraat. 
Deze inrit is bestemd voor eigen auto’s. Er zijn 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
De huidige ontsluiting van het voormalig bedrijfsgebouw vindt plaats via een uitrit aan de Kerkstraat. 
Deze inrit is bestemd voor eigen gebruik. Er zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein. 
 
In de nieuwe situatie komt de inrit t.b.v. de vijf woningen aan de Kerkstraat, aan de linkerzijde van het 
bouwplan, tussen Kerkstraat 175 en ‘177’. Hiervoor blijft de huidige inrit aan de Kerkstraat behouden. 
De bestaande inrit + twee bestaande parkeerplaatsen bij Kruisstraat 3 blijven behouden als 
bezoekers-parkeren. 
 
Parkeren 
In de toelichting van het vigerend bestemmingsplan “Woongebieden 2019” wordt voor het parkeren 
als uitgangspunt gesteld dat dit in het plangebied primair wordt voorzien op eigen terrein. Daar waar 
dit niet mogelijk is zijn noodzakelijke parkeervoorzieningen in de openbare ruimte aangebracht of 
vindt het parkeren op de openbare weg plaats. Het streven is hierbij om het aantal auto’s in de straat 
tot een minimum te beperken.  
De parkeervraag van nieuwe ruimtelijke plannen dient te worden bekeken op basis van de 
Parkeerbeleidsnota 2006 van de gemeente Weert. De parkeernormen zijn bepaald op basis van de 
“CROW-publicatie 182” (parkeercijfers basis voor parkeernormering). 
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Voor woningen algemeen hanteert de gemeentelijke Parkeernota een norm van 2 parkeerplaatsen. In 
totaal worden 5 woningen gerealiseerd. In het bouwplan zal rekening moeten worden gehouden met 
een parkeervraag van 5 x 2 = 10.  
Op het eigen terrein bedraagt de parkeercapaciteit van de woningen in totaal 10 plaatsen, 
bereikbaar via de inrit aan de Kerkstraat en 2 plaatsen, bereikbaar via de inrit aan de Kruisstraat. 
 
Resumerend zal het projectplan met de komst van 4 grondgebonden woningen en herbestemming 
van 1 grondgebonden woning geen negatieve invloed hebben op de infrastructuur en het parkeren 
ter plaatse. 
 

 
Figuur 10: Infrastructuur en parkeren Kruisstraat 3 en Kerkstraat ong. 
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4.4 Waterhuishouding en watertoets 
 
In het kader van het POL 2014 zijn voor de locatie geen bijzondere eisen en/of belemmeringen 
gesteld t.a.v. het aspect water. De locatie is niet gesitueerd in een waterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied.  
Er wordt geen extra bebouwing of verharding aangelegd, omdat de bestaande bebouwing het 
gehele perceel behelst. 
 
Een watertoets is niet aan de orde, omdat de waterhuishouding als gevolg van het bouwplan niet 
wijzigt. Er zijn geen negatieve gevolgen te voorzien t.a.v. het aspect waterhuishouding als gevolg van 
het bouwplan. De uitgangspunten van het gemeentelijk beleid (en beleid Waterschap zie paragraaf 
4.3) zijn van toepassing op het projectplan. De gemeente Weert heeft in haar Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) 2017-2021 bepaald dat een berging van 100 mm op het eigen terrein plaats 
dient te vinden.  
 
De riool- en hemelwateraansluiting dienen van elkaar te worden losgekoppeld zodat afvalwater en 
regenwater volledig van elkaar gescheiden zullen zijn. Een overloopconstructie zou op de riolering 
moeten plaatsvinden aangezien er geen mogelijkheden zijn om deze overloop over het ‘eigen’ 
maaiveld/een laagte of op open water in de buurt te laten plaatsvinden. 
 
Het schoon hemelwater wordt opgevangen, geborgen en geïnfiltreerd in infiltratiekratten, met een 
capaciteit van 100mm/m2, met een overstort op het gemeentelijk riool. 
 

4.5 Archeologie & cultuurhistorie 
 
Archeologie 
De gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2010 is geactualiseerd in 2016. Op de beleidskaart 
ligt het plangebied binnen een zone van categorie 5: gebieden met verwachtingswaarde 
middelhoog. Bij een gebied met een categorie 5, dient een nader (voor)onderzoek plaats te vinden 
bij initiatieven met een bodemverstoring over een oppervlak groter dan 2500 m² en dieper dan 40 
cm – Mv (= beneden maaiveld). In het vigerende bestemmingsplan “Woongebieden 2019”, is de 
archeologische waarde en verwachting ter plaatse vertaald naar een aanduiding Waarde Archeologie 
middelhoog. Bij het voornemen tot grondwerkzaamheden met een omvang groter dan 2500 m² en 
dieper dan 0,4 m onder maaiveld dient een nader onderzoek te worden ingesteld naar de aan- of 
afwezigheid van (behoudenswaardige) archeologische resten. 
 
Met een totale perceeloppervlakte van ca. 1200 m², is beleidsmatig geen archeologische onderzoek 
plicht van toepassing. 
 
Het uitvoeren van een onderzoek is derhalve niet nodig. Wel blijft de aanduiding “Waarde – 
Archeologie Middelhoog” behouden. De meldingsplicht conform paragraaf 5.4 van de Erfgoedwet 
(1 juli 2016) blijft echter wel van kracht.  
 
 

Cultuurhistorie 
De percelen Kruisstraat 3 en Kerkstraat ong. hebben in het vigerend bestemmingsplan 
“Woongebieden 2019” de gebiedsaanduiding “gemeentelijk stads- en dorpsgezicht”. 
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Ter plaatse van de aanduiding “gemeentelijk stads- en dorpsgezicht” zijn de gronden mede bedoeld 
voor behoud, herstel en ontwikkeling van het gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, zoals dit nader tot 
uitdrukking komt in 'Bijlage 3 bij de regels: Inventarisatie Stads- en dorpsgezichten', te weten Gebied 
IV - Kerkstraat Keent. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan 
(ver)nieuwbouwplannen ter plaatse van de aanduiding “gemeentelijk stads- en dorpsgezicht” met 
dien verstande, dat kan worden geëist, dat bouwhoogtemaat, dieptemaat, breedtemaat, 
gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouw-plannen afgestemd zijn op het historische karakter 
van de monumentale bebouwing (in de omgeving). 
 
Bij de herbestemming van de bestaande winkel + bovenwoning en de bouw van 4 woningen moet 
advies worden ingewonnen bij de monumenten/welstandscommissie. Dit advies dient te worden 
meegenomen bij de verdere uitwerking. 
 

4.6 Natuur en landschap 
 
De projectlocatie is thans bebouwd. Door het jarenlang gebruik van de grond ter plaatse is de kans 
op aanwezigheid van bijzondere planten- of diersoorten niet aannemelijk. De aanwezige 
plantensoorten op de locatie worden grotendeels door mensen gereguleerd. Voor diersoorten geldt 
dat op en in de directe nabijheid van de locatie een dusdanige verstoring plaatsvindt, dan wel heeft 
plaatsgevonden (menselijke activiteiten, verkeer), dat het niet geschikt is als leefgebied. 
 
Gezien de omvang en aard van de locatie is het aannemelijk dat er geen beschermde soorten in het 
gebied aanwezig zijn. Tegen het bouwplan bestaat op basis van ecologische, landschappelijke en 
overige groene waarden geen bezwaar. 
 
Stikstof 
Een stikstofonderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen er geen significantie toename is van 
de stikstofdepositie. Voor de realisering van het bouwplan en de sloop van de bestaande bebouwing 
is door M&A omgeving b.v. een aeriusberekening uitgevoerd, d.d. 04-09-2020.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de stikstofdepositie op de natuurgebieden 0,00 mol/ha/jr bedraagt. 
Daarmee zijn er uit oogpunt van stikstofdepositie geen belemmeringen voor de realisatie van de 
woning. De uitgevoerde aeriusberekening is als bijlage 2 ingesloten. 
 
Flora en fauna 
Om te kunnen bepalen of het plan in overeenstemming met de nationale natuurwetgeving en het 
provinciale natuurbeleid kan worden uitgevoerd, is een quickscan flora en fauna (bijlage 3) 
uitgevoerd in het plangebied. De resultaten hiervan zijn hieronder kort beschreven. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de volledige rapportage. 
 
De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-bescherming, betrekking op de Europees 
beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000- gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van 
projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf 
in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een 
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunning 
plichtig.  
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Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 
2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven”, bevindt zich op circa 3 kilometer afstand ten westen van het projectgebied. Indien er 
sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren als 
toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn 
externe effecten als gevolg van aspecten als licht, geluid en trillingen uitgesloten.  
Daar de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van vier woningen en de interne verbouwing van 
een bestaande woning betreft, is een toename aan stikstofuitstoot te verwachten.  
 
Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid  
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch 
netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die 
tot dit netwerk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS)) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De 
planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van 
de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de provincie Limburg bestaat het 
NNN uit de goudgroene natuurzone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 
bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het netwerk wordt gevormd door 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 
natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten 
in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke 
kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  
Het plangebied is niet gelegen binnen het de goudgroene natuurzone, de zilvergroene natuurzone 
of de bronsgroene landschapszone. Het dichtstbijzijnde onderdeel betreft de goudgroene 
natuurzone, en ligt ongeveer 1,6 kilometer ten westen van het plangebied. Gezien de aard van de 
voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de goudgroene natuurzone niet worden aangetast. 
Vervolgonderzoek in het kader van de goudgroene natuurzone wordt dan ook niet noodzakelijk 
geacht. 
 
Toetsing beschermde houtopstanden  
De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien 
are of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. 
Wanneer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet 
natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 
(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van 
de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op 
dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-
plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.  
Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt is toetsing aan het onderdeel 
houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 
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conclusie 
Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende 
soortgroepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Evenmin is er sprake 
van een noodzaak tot het indienen van een ontheffingsaanvraag voor overtreding van 
verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel een 
vergunningsaanvraag in het kader van gebiedsbescherming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit 
plan niet aan de orde. 

 

4.7 Wet milieubeheer 
 
In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan 
het ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen 
een milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER 
opgesteld moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een bestemmingsplan 
kan m.e.r.- (beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren:  

1. Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk is;  

2. Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de 
drempelwaarden uit de onderdelen C en D van het Besluit m.e.r. overschrijden en waarbij 
het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen);  

3. Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 
(besluiten) en er sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel 
C en D van het Besluit m.e.r. overschrijden. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit 
onderdeel C van het Besluit m.e.r. is in dit geval sprake van een m.e.r.-plicht. Bij een 
overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D van het Besluit m.e.r. is het plan 
m.e.r.-beoordelingsplichtig.  

 
Ad 1. Wet natuurbescherming  
Het projectgebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Wet natuurbescherming beschermde 
gebieden. Gezien de afstand tot en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op 
omringende Natuurgebieden op voorhand uitgesloten. Een passende beoordeling op basis van de 
Wet natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk. Derhalve is geen sprake van een m.e.r.-plicht 
op basis van de Wet natuurbescherming.  
 
Ad 2. en 3. Drempelwaarden Besluit m.e.r.  
Er is sprake van een m.e.r.-(beoordelings)plicht, indien activiteiten worden mogelijk gemaakt die 
genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen 
drempelwaarden overschrijden. In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd 
in onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage, er is derhalve geen sprake van een directe 
m.e.r.-plicht. Op basis van onderdeel D 11.2 kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden 
aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'.  
 
Indien de volgende drempelwaarden worden overschreden is sprake van een m.e.r.-
beoordelingsplichtig plan:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  
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Voorgesteld plan is een activiteit die niet in onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage 
is opgenomen. Met de ontwikkeling van 4 grondgebonden woningen en 1 herbestemming blijft de 
ontwikkeling ruimschoots beneden de drempelwaarden (2.000 woningen of meer en een oppervlakte 
van 100 hectare of meer). Er is derhalve geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.  
 

4.8 Economische haalbaarheid 
 
Voor het project zijn een tweetal aspecten inzake de economische haalbaarheid van belang: 

1. Totale investering van het project. 
2. Kostenverhaal (H 6.4 Wro). 
3. Risico planschade. 

 
Ad. 1 
De totale investering in het project is geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Het  betreft een 
particulier initiatief. Er zijn geen financiële gevolgen of risico’s van het bouwplan voor de gemeente 
Weert. 
 
Ad. 2 
Er worden minder dan 10 woningen toegevoegd, daarmee is geen sprake van een aangewezen 
bouwplan, volgens artikel 6.12 Wro jo. 6.2.1 Bro onder punt 4. Nadere uitwerking is dus niet 
noodzakelijk. 
 
Ad. 3 
Risico-planschade 
In artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat indien een belanghebbende ten  
gevolge van een vergunning voor het bouwen schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of 
niet geheel tot zijn last behoort te blijven, de gemeente op aanvraag een schadevergoeding kan 
toekennen. 
 
De initiatiefnemer zal voor de start van de planologische procedure met de gemeente Weert een 
planschade-verhaalovereenkomst afsluiten, waarin wordt afgesproken dat eventuele planschade voor 
rekening van de initiatiefnemer zal zijn. 
 
Het aspect uitvoerbaarheid is daarmee voldoende verzekerd. 
 

4.9 Duurzaam bouwen 
 
Duurzaam bouwen is het op zodanige manier bouwen dat gedurende de gehele levensloop van het 
gebouw en de gebouwde omgeving zo min mogelijk (milieu-)belasting ontstaat. Aandacht voor 
duurzaamheid betekent expliciete aandacht voor een gezond, leefbaar binnenmilieu van de 
woningen, beperkingen van de negatieve gevolgen voor mens en milieu en beperkingen van de 
woonlasten op termijn (energierekening). Het is van belang om duurzaamheid in een zo vroeg 
mogelijk stadium van het ontwerpproces mee te nemen.  
 
De gemeente Weert stelt geen extra eisen/ extra inspanning aan duurzaam bouwen anders dan in 
het bouwbesluit zijn opgenomen. Voorliggend plan voldoet aan de EPC-norm. In de opties zijn extra 
duurzaamheidsmaatregelen mogelijk.  
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In het vervolgtraject is er wel aandacht voor verduurzaming. De gemeente Weert vindt het belangrijk 
dat inwoners zich bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en 
rondom de woning. Om hierin te helpen, is de gemeente een samenwerking aangegaan met het 
Duurzaam Bouwloket. De onafhankelijke website www.duurzaambouwloket.nl informeert en adviseert 
over alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en 
energie opwekken. Met behulp van de helpdesk heeft men daarnaast de mogelijkheid om 
vrijblijvend vragen te stellen en direct advies in te winnen. Via de checklist Groen Bouwen 
(www.checklistgroenbouwen.nl) kunnen, door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee-
vragen, eenvoudig toepasbare maatregelen worden gekozen, die goed zijn voor de stadsnatuur en 
speciaal voor vogels.  
 
Betekenis voor dit project:  
Geconcludeerd wordt dat in onderhavige situatie sprake is van een duurzame stedelijke ontwikkeling. 
 

5. Conclusie 
 
In de voorliggende toelichting zijn de specifieke omstandigheden beschreven en de mogelijke 
belemmeringen onderzocht van het bouwplan voor het herbestemmen van 1 winkel + bovenwoning 
en het realiseren van 2 grondgebonden woningen op het adres Kruisstraat 3 en het realiseren van 2 
grondgebonden woningen op het adres Kerkstraat ong. te Weert. 
 
De ruimtelijke en functionele aspecten van het plan leveren geen strijdigheid op met de 
beleidskaders van Rijk en provincie zoals o.a. opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
2014 (POL) en de aanvullingen hierop. 
 
De afwijkingen van het plan ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan “Woongebieden 2019” 
zijn in principe aanvaardbaar, mits het bouwplan wordt voorzien van een goede toelichting. Ten 
aanzien van de gemeentelijke beleidskaders kan gesteld worden dat het bouwplan aansluit op de 
gemeentelijke beleidslijn om medewerking te verlenen aan nieuwe plannen waaraan in kwalitatieve 
zin een tekort bestaat volgens het woningmarktonderzoek in relatie tot de planvoorraad, waarbij 
primair wordt ingezet op locaties waarin een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is gewenst. 
Vanuit de vigerende gemeentelijke beleidskaders moet geconcludeerd worden dat er geen 
belemmeringen bestaan voor het toekomstig gebruik en dat deze goed inpasbaar en verenigbaar is 
met de andere aanwezige belangen in het gebied. 
 
Ruimtelijk en stedenbouwkundig zijn er door herbouw van bestaande contouren en aansluiting op de 
huidige bouwregels uit het vigerend bestemmingsplan “Woongebieden 2019” geen belemmeringen 
voor het project ten opzichte van de omgeving. 
 
Ook vanuit de overige planologisch relevante aspecten zijn er op basis van deze toelichting geen 
ruimtelijke en/of milieu hygiënische belemmeringen aanwezig voor de realisering van het plan. 
 
De economische uitvoerbaarheid van het plan is tevens gewaarborgd. 
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6. Planstukken 

6.1 Planstukken 
 
Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de regels betreffende de 
bestemmingen en de voorliggende toelichting.  

6.2 Toelichting op de analoge verbeelding  
 
De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, schaal 
1:500, conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat de kadastrale ondergrond geen juridische status heeft.  

6.3 Toelichting op de regels  
 
Voor de regels bij het bestemmingsplan is overwegend aangesloten bij de SVBP 2012 en het 
bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’ van de gemeente Weert.  
 
De planregels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:  
 
Hoofdstuk 1:  Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten;  
Hoofdstuk 2:  Bestemmingsregels. Hiermee worden de op de verbeelding opgenomen 

bestemmingen geregeld.  
Hoofdstuk 3:  Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelregel, algemene 

bouwregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels, algemene 
wijzigingsregels en overige regels.  

Hoofdstuk 4:  Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn 
opgenomen.  

 
Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende 
bestemmingen aan te geven.  
 
Inleidende regels  
Begrippen  
In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik 
onvoldoende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels 
mogelijk zijn. Voor het gemak zijn enkele begrippen uit de Woningwet/ Bouwverordening 
overgenomen. Verder zijn enkele begrippen afkomstig van de SVBP 2012. 
 
Wijze van meten  
Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van 
bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van meten is aangesloten bij de SVBP 
2012.  
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Bestemmingsregels  
Bestemmingen  
De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:  

1. Bestemmingsomschrijving;  
2. Bouwregels;  
3. Nadere eisen;  
4. Afwijken van de bouwregels;  
5. Specifieke gebruiksregels;  
6. Afwijken van de gebruiksregels;  
7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden;  
8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;  
9. Wijzigingsbevoegdheid.  

 
Duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per 
bestemming verschillen.  
 
In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden 
toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven.  
 
In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor zover 
nodig wordt een onderscheid gemaakt in hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de toetsing van aanvragen voor een 
omgevingsvergunning aanmerkelijk vereenvoudigd en inzichtelijker is.  
Onderstaand zijn de regels van de opgenomen bestemmingen nader toegelicht.  
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Wonen  
Beleid  
Het beleid voor deze bestemming is gericht op:  

1. Woningen worden voorzien van redelijke bouwmogelijkheden, ter realisering van de, naar 
de eisen van de tijd, bedoelde vergroting van het woongenot. Het daarvoor benodigde 
ruimtebeslag wordt tot uitdrukking gebracht in de omvang van het bouwvlak en/of 
bouwaanduiding 'bijgebouwen'.  

2. Onder de bestemming ‘Wonen’ valt op grond van jurisprudentie ook het aan huis 
gebonden beroep. De omvang ervan is aan een maximum gebonden, het handhaven van 
een complete woning in het gebouw blijft vereist. De maat van het beroepsgedeelte is 
ten hoogste 50 m². Aan huis gebonden beroepen zijn dus vrij, voor zover de woonfunctie 
volledig gehandhaafd blijft en voor zover de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de 
woonfunctie in overeenstemming is. Aan huis gebonden en ambachtelijke bedrijfjes zijn 
niet rechtstreeks toegestaan, maar via afwijking met een gelijke maatvoering als voor aan 
huis gebonden beroepen (ten hoogste 50 m²).  

3. Het realiseren van een nieuwe woning door middel van inpandig wonen (woningsplitsing) 
is niet toegestaan.  

4. Het beleid is gericht op realisering van een integraal toegankelijke en sociaal veilige 
woonomgeving. Voor de woningen betekent dit menging van tuin en straatgericht wonen 
vermijding van blinde eindgevels bij woningen.  

5. Het beleid is gericht op het bouwen van nieuwe woningen volgens de principes van 
aanpasbaar en levensloopbestendig, duurzaam en energiebewust bouwen.  

6. Het beleid is gericht op het beperken van de aantasting van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden en beeldkwaliteit.  

7. Het beleid is gericht op intensief ruimtegebruik en ondergronds bouwen, waarmee niet 
wordt bedoeld de bouw van garages, die via een landschappelijke ingreep c.q. ingraving 
ontsloten worden.  

8. Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen binnen de bestemming ‘Wonen’ is mogelijk, 
wanneer dit aaneengesloten bebouwing betreft (woning met aangebouwd bijgebouw). 
Noch het bestemmingsplan, noch het volkshuisvestingsbeleid stelt regels ten aanzien van 
gezinssamenstelling (bijvoorbeeld 3 generatie gezin). De Woningwet verzet zich niet 
tegen de realisering van meerdere voorzieningen in één woning, zoals badkamers en 
kookgelegenheden.  

 
Voor het realiseren van een afhankelijke woonruimte in een aangebouwd bijgebouw gelden de 
voorwaarden dat er maximaal één per woning mag worden gerealiseerd en dat de oppervlakte 
maximaal 75 m² bedraagt. Een afhankelijke woonruimte wordt in dit bestemmingsplan gedefinieerd 
als een extra woonruimte in een bijgebouw bij een woning, waarin een huishouding gevestigd is, dat 
mantelzorg ontvangt van de bewoner(s) in de zelfstandige woonruimte. Onder mantelzorg wordt 
verstaan langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan 
een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks 
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Een 
medische indicatie hiervoor is niet vereist.  
 
Per 1 november 2014 is het op grond van het Besluit omgevingsrecht mogelijk om vergunningsvrij 
een afhankelijke woonruimte te realiseren. In dit geval geldt dat er sprake moet zijn van intensieve 
zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit 
een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar 
overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of 
andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond. De 



Haanen - Wijen  1 februari 2021 

Kwaspen Architectuur   
Toelichting 
Kruisstraat 3 – Kerkstraat ong. Weert 

29 

afhankelijke woonruimte mag in dat geval ook in een vrijstaand bijgebouw worden gerealiseerd. De 
voorzieningen (waaronder sanitair, keuken) dienen te worden verwijderd wanneer de betrokkenen de 
woonruimte hebben verlaten.  
 
Bouwvlak  
Voor de woningen is een bouwvlak opgenomen. Het bouwvlak is op maat afgestemd op het 
bouwperceel en mag in zijn geheel worden bebouwd. 
Hoogtes:  
Kruisstraat 3   goothoogte van 7,0 meter en bouwhoogte van 9,5 meter; 
Kruisstraat ong.  bouwhoogte van 4,5 meter; 
Kerkstraat ong.  goothoogte van 7,0 meter en bouwhoogte van 9,5 meter. 
 
Ondergeschikte bouwdelen in de vorm van erkers (aangebouwd bijgebouw), luifels en balkons zijn 
toegestaan voor de voorgevel, mits ze niet meer dan 1,20 m voor de voorgevel uitsteken en 
maximaal 5m2 aan oppervlakte beslaan. 

 
 
De bouwaanduiding 'bijgebouwen'  
De bouwaanduiding 'bijgebouwen' is ingetekend op 1 m achter de voorgevel. Oorspronkelijk stond 
deze afstand op 5 meter, om zo een parkeerplaats op eigen erf mogelijk te maken en een 
bebouwingshiërarchie in stand te houden. Door de herziening van de Woningwet (d.d. 1 januari 
2003) is de afstand van 5 m planologisch niet meer te handhaven. Volgens de geldende Woningwet 
is het namelijk toegestaan om vergunningsvrij een bijgebouw op te richten tot 1 meter uit de 
voorgevel. Deze afstand van 1 m wordt nu ook in het bestemmingsplan aangehouden.  
 
Ook de bouwaanduiding 'bijgebouwen' is op basis van de genoemde maten op de verbeelding 
ingetekend om onduidelijkheden te voorkomen. Het toegestane oppervlak aan bijgebouwen binnen 
de bouwaanduiding 'bijbouwen' bedraagt 150 m², mits het bijbouwvlak voor 50% onbebouwd blijft. 
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Bijgebouwen die gelegen zijn binnen het bouwvlak tellen niet mee bij de bepaling van de 150 m² 
aan bijgebouwen.  
 
De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 meter bedragen en de bouwhoogte 6 meter. 
Het bijgebouw bestaat uit maximaal 1 (volwaardige) bouwlaag. Het bijgebouw mag plat afgedekt 
worden of met een kap worden uitgevoerd. De kap mag niet plat afgedekt worden. Een 
verblijfsruimte mag alleen op de begane grond worden gesitueerd. Op de eventuele verdieping van 
een bijgebouw, onder de kap, mogen geen verblijfsruimten worden gerealiseerd.  
 
Voor erfafscheidingen gelden ander hoogten. Buiten het bouwvlak en de bouwaanduiding 
'bijgebouwen' mag de hoogte maximaal 1 m bedragen, uitgezonderd sierhekwerken waarvan de 
hoogte maximaal 2 m mag bedragen en waarbij geen beperkingen ten aanzien van de situering 
gelden. Binnen het bouwvlak en de bouwaanduiding 'bijgebouwen' mag een erfafscheiding 
maximaal 2 m bedragen. 
 

 
 
Algemene regels  
In de Anti-dubbeltelregel wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het 
toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, deze bij 
de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus 
niet nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk.  
 
In de algemene bouwregels zijn regels opgenomen ten behoeve van onder meer ondergrondse 
bouwwerken. In de algemene gebruiksregels is de regeling omtrent strijdig gebruik opgenomen. In 
de algemene aanduidingsregels is de regeling omtrent de gebiedsaanduiding ‘gemeentelijk stads- 
en dorpsgezicht’ opgenomen. De algemene afwijkings- en algemene wijzigingsregels verschaffen 
burgemeester en wethouders c.q. het bevoegd gezag de gewenste beleidsruimte om bij de 
uitvoering van het plan te kunnen inspelen op gegevens of situaties die vooraf niet bekend kunnen 
zijn. In de overige regels is onder meer een verwijzing naar de wettelijke regelingen opgenomen.  
 
Overgangs- en slotregels  
In de bepaling Overgangsrecht is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden bestaande 
gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken van het plan.  
In de Slotregel is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden 
aangehaald. 
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7. Handhaving 

7.1 Inleiding 
De handhavingsnota ‘Handhaven in Weert’ van 14 juli 2010 bevat het beleidsmatig kader voor de 
handhaving van regels met betrekking tot gedrag van mensen in relatie tot fysieke objecten en de 
fysieke omgeving. Het vormt dus ook het beleid met betrekking tot toezicht en handhaving van 
bestemmingsplannen en bouwvoorschriften. De nota biedt een eenduidig kader voor de sturing van 
de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar handhavingstaak invult. 
 
Ter uitwerking van het beleid in deze handhavingsnota wordt jaarlijks een 
handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma wordt aangegeven welke 
handhavingsdoelen worden nagestreefd, welke aanpak wordt gekozen om die doelen te realiseren 
en welke menskracht en middelen daarvoor nodig zijn. Zo ook met betrekking tot toezicht en 
handhaving van bestemmingplannen. Uitgangspunt is immers dat binnen de beschikbare formatie en 
middelen keuzes worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk dat de gemeente continue en overal 
op de naleving van alle regels toeziet. Het zwaartepunt van de inzet ligt bij toezicht en handhaving 
van de prioritaire onderwerpen die uit de risicoanalyse naar voren komen. Daarnaast wordt capaciteit 
gereserveerd om adequaat te kunnen reageren op klachten, meldingen en incidenten.   
 
Weert zet vooral in op het verbeteren van het naleefgedrag en heeft een sterke voorkeur voor 
preventief optreden boven repressief optreden. De gemeente benadrukt dat burgers en bedrijven 
ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. De reactie van de gemeente zal stringenter zijn wanneer 
een overtreder weinig of geen eigen verantwoordelijkheid neemt. De basis voor het gemeentelijk 
optreden is echter beschreven in het gestandaardiseerd handhavingsprotocol.  
 
Om toezicht en handhaving van bestemmingplannen tot een succes te maken zijn de volgende 
voorwaarden van belang:  
 

1. Een duidelijk geformuleerd handhavingsbeleid als toetsingskader en voldoende 
middelen (menskracht) om het beleid uit te voeren; 

2. Een duidelijke handhavingsparagraaf in het bestemmingsplan; 
3. Het vastleggen van de legale bestaande situatie in het bestemmingsplan; 

 
Duidelijke overgangsbepalingen met betrekking tot het bouwen en het gebruik van gronden en 
bouwwerken.  
 

7.2 Uitvoering handhavingstoezicht  
Het toezicht op en de handhaving van bestemmingsplannen wordt uitgevoerd door medewerkers 
van de gemeente Weert. Om de samenwerking op de verschillende beleidsterreinen te bevorderen 
en meer toe te werken naar een integraal handhavingsbeleid zijn per 1 januari 2012 de toezichts- en 
handhavingstaken met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, APV en bijzondere 
wetten ondergebracht in één afdeling, namelijk de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving 
(VTH). Daarnaast vindt er ook nog samenwerking plaats met niet-gemeentelijke instanties, zoals 
onder andere de politie, brandweer, Provincie Limburg, AID en Waterschappen.  
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Deze samenwerking komt tot uiting in het 'veld', en in het periodieke teamoverleg Toezicht & 
Handhaving en in het periodiek aansturingsoverleg van de politie. Voor de uitvoering van toezicht en 
handhaving van bestemmingplannen is binnen de afdeling VTH capaciteit beschikbaar. Jaarlijks zal in 
het handhavingsuitvoeringsprogramma aangegeven worden hoeveel beschikbare formatie en 
middelen specifiek ingezet zullen worden voor de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken met 
betrekking tot bestemmingsplannen.  
 
Het toezicht op en de handhaving van het plangebied bestaan uit periodieke, specifieke en/of 
gemeente-breed opgezette controles. Periodiek worden bebouwing, gebruik van de bouwwerken en 
gronden en omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden systematisch gecontroleerd. Wanneer 
specifieke controles plaatsvinden wordt gecontroleerd aan de hand van een thema. Hierbij kan 
gedacht worden aan detailhandel in bedrijfspanden, het wonen in bedrijfspanden, beroeps- en 
bedrijfsuitoefening in de woning en het bouwen zonder vergunning. Van gemeentebrede controles is 
sprake als er controles worden gehouden in samenwerking met andere ambtelijke diensten. In het 
handhavingstoezicht wordt gestreefd naar een zo een integraal mogelijke benadering, hierbij kan 
gedacht worden aan het gelijktijdig uitvoeren van controles ten aanzien van diverse wetten of het 
vervullen van de oog- en oorfunctie.  
 

7.3 Overgangsrecht  
Voor het overgangsrecht is op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor zowel het bouwrecht als 
het gebruiksrecht bepalend het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ten aanzien 
van het bouwen geldt het overgangsrecht niet voor bouwwerken die gebouwd zijn zonder 
vergunning en/of in strijd met het voorheen geldende plan. In de overgangsbepalingen is verder 
vastgelegd dat het verboden is het met het bestemmingsplan strijdige gebruik dat bestond op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat 
plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 
Verder is bepaald dat indien het strijdige gebruik voor een periode langer dan een jaar wordt 
onderbroken het verboden is dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. Het 
overgangsrecht ten aanzien van het gebruik is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 
was met het voorheen geldende bestemmingsplan.  
 

7.4 Voorlichting  
Het doel van het geven van voorlichting is het informeren van de bewoners en gebruikers in het 
plangebied. Verder worden de bewoners en gebruikers in de omgeving van het plangebied de 
gelegenheid gegeven te reageren op het ontwerpplan. 
 

7.5 Sanctionering  
Wanneer strijdigheden met het bestemmingsplan worden geconstateerd wordt overeenkomstig het 
vastgestelde handhavingsbeleid handhavend opgetreden, conform het gestandaardiseerde 
handhavingsprotocol zoals omschreven in de nota ‘Handhaven in Weert’. 
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8. Procedure en overleg 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden met ingang van 1 juli 2008. De wettelijke 
procedure start met het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan.   
 
De volledige procedure ziet er als volgt uit: 

- Openbare kennisgeving voorbereiding ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening; 
- Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan; 
- Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en 

toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en 
gemeenten; 

- Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingebracht; 

- Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken indien 
zienswijzen zijn ingediend; 

- Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met 
voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken 
rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde 
staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is 
vastgesteld, vanaf 6 weken na vaststelling; 

- Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 
weken na bekendmaking voor belanghebbenden; 

- Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de 
bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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9. Bijlagen 
 
Bij deze toelichting zijn de onderstaande bijlagen opgenomen: 
 
Bijlage 1: Verkennend Bodemonderzoek, 13-07-2019, Milieutechnisch Adviesbureau Heel b.v.  
Bijlage 2: Aeriusberekening, 04-09-2019, M&A omgeving b.v. 
Bijlage 3: Quickscan flora en fauna, 22-10-2020, BRO 
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1 INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
 
In opdracht van Vlasstraat Registergoederen BV is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel 
BV (MAH BV) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de 
Kruisstraat 3 te Weert. Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen 
eigendomsoverdracht van de locatie.  
 
 
1.2 Onderzoeksdoel 
 
Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater redelijkerwijs 
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de 
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering 
kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht. 
 
 
1.3 Waarborg en geldigheid 
 
Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek (vigerende versie) en conform  protocol 2001 ‘Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en 
waterpassen’ (vigerende versie) en/of conform  protocol 2002 ‘Het nemen van 
grondwatermonsters’ (vigerende versie).  
 
Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van MAH BV of de overige aan deze 
bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Bloem Beheer BV wordt voldaan aan 
de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 2000.  
 
Dit bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen 
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de 
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen 
zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de 
bodem. 
 
 
1.4 Opbouw van het rapport 
 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. Op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek wordt in hoofdstuk 3 de onderzoekshypothese en de daarbij te 
hanteren onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft het veld- en 
laboratoriumonderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten uiteengezet van het 
veld- en laboratoriumonderzoek en wordt de onderzoekshypothese getoetst. Tenslotte worden in 
hoofdstuk 6 de samenvatting en conclusies genoemd. 
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2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Situering onderzoekslocatie 
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de Kruisstraat en bestaat momenteel uit een 
winkel met bedrijfspand (vml. bakkerij, inpandig tegel- / betonvloer) en een buitenterrein dat 
grotendeels verhard is met klinkers en deels bestaat uit een groenstrook. In bijlage 1 is de 
geografische ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. De coördinaten in het centrum van 
de onderzoekslocatie zijn globaal: X = 176.880 en Y = 361.433.  
 
Kadastraal staat de locatie bekend onder de gemeente weert, sectie R, perceelnummers 237 en 
5118. Een overzichtstekening van de kadastrale ligging is opgenomen in  bijlage 2.  
 
De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.127 m2.  
 
Bronnen: 
- Kadaster. 
- Opdrachtgever. 

 
 
2.2 Bodemkundige, geologische en geohydrologische gegevens 
 
Uit de bodemkaart van Nederland (STIBOKA, blad 57 Oost Valkenswaard) blijkt dat de originele 
bodem in de nabijheid van de onderzoekslocatie, maar buiten het stedelijk gebied kan worden 
gekarakteriseerd als een Veldpolzolgrond (Hn23). De textuur van deze bodemeenheid bestaat 
uit lemig fijn zand.  
 
De stromingsrichting van het grondwater is noordelijk gericht. Het grondwater bevindt zich ter 
plaatse van het onderzoeksgebied op een diepte van circa 29 à 30 m+NAP. De hoogteligging 
van de locatie bedraagt circa 32 m+NAP. Op basis hiervan kan het grondwater op de 
onderzoeksgebied op een diepte van circa 2 à 3 m-mv aangetroffen worden. De 
onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterwingebied en/of beschermingsgebied. 
 
Bron: 
-  Verkennend bodemonderzoek Kragten 1994. 

 
 
2.3 Historische en huidige informatie 
 
Op topografische kaarten tot 1952 is ten noorden en zuiden van de Kruisstraat geen bebouwing 
ingetekend en is het gebied in gebruik als akkerland. Vanaf 1953 is de eerste bebouwing 
zichtbaar aan de Kruisstraat, die in de loop der jaren is uitgebreid. Voor een luchtfoto uit 1963 en 
2019 wordt verwezen naar bijlage 7.   
 
Momenteel bevindt zich ter plaatse van de onderzoekslocatie afgesloten terrein waarop het pand 
(winkel en hal) van de voormalige bakkerij gelegen is.  
 
Bronnen: 
-  Topotijdreis.nl. 
- Gemeente Weert. 
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2.4 Milieuvergunningen 
 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie altijd een bakkerij gevestigd geweest. 
Onderstaande de verleende vergunningen / controles: 
 
 HW vergunning d.d. 8-6-1937, dhr. H.H. Saelmans, voor het oprichten van een brood- en 

banketbakkerij (MV1216). 
 HW uitbreidingsvergunning d.d. 7-9-1981, dhr. Saelmans (MV235). 
 Milieu-controle rapport d.d. 16-6-1987, bakkerij Saelmans BV, naar aanleiding van aanvraag 

HW uitbreidingsvergunning d.d 7-9-1981. Geen bijzonderheden (MV4216). 
 Kennisgevingsformulier Besluit brood- en banketbakkerijen HW d.d. 20 november 2000, 

Saelmans BV (MV235). 
 
Er zijn geen bodembedreigende activiteiten zichtbaar in de vergunningen / tekeningen bij de 
vergunningen.  
 
Bron: 
-  Gemeente Weert. 

 
 
2.5 Voorgaand bodemonderzoek 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek 
uitgevoerd. Direct ten westen van de locatie is onderstaand onderzoek bekend: 
 
 Verkennend bodemonderzoek op de locatie Kruisstraat te weert, sectie R nr. 238, Buro 

Kragten BV, kenmerk 004WEE d.d. 2 juni 1994.  
 
Aanleiding voor het onderzoek betrof destijds de geplande nieuwbouw. Uit het 
bodemonderzoek blijkt dat de toplaag licht verontreinigd is met zink, PAK en EOX. In de 
ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte stoffen de A-waarde. In het grondwater 
zijn licht verhoogde gehalten met fenolen aangetoond.  

 
Uit het ondergrondportaal van Provincie Limburg blijkt verder dat de onderzoekslocatie direct 
ten noorden gelegen is van een bodemlocatie met code LI098801989. De registratie is o.a. 
het gevolg van een bodemonderzoek en saneringsplan voor de wijk Keent van BKK uit 2018 / 
2019 waarin is aangetoond dat sterk verhoogde gehalten met zware metalen voorkomen in de 
bodem van de openbare ruimte (zie figuur 1 volgende bladzijde).  
 
Volgens de bodemfunctiekaart van de gemeente Weert (mei 2011) ligt de onderzoekslocatie 
binnen een gebied met de bodemfunctieklasse wonen. De bodemkwaliteitsklasse voor dit gebied 
is volgens de bodemkwaliteitskaart (oktober 2013) voor de boven- en ondergrond wonen. Binnen 
de onderzoekslocatie zijn geen zinkaswegen weergeven op de bodemfunctieklassenkaart van 
Weert. 
 
Op 8 juli 2019 is het Tijdelijk Handelingskader (THK) PFAS (geactualiseerde versie van 2 juli 
2020) grond en baggerspecie PFAS in werking getreden, waardoor vanaf 9 juli 2019 de 
onderzoekslocatie als mogelijk verdacht moet worden beschouwd op het voorkomen van 
PFAS en/of GenX. Op basis van de historische gegevens zijn ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in de bodem geen puntbronnen te verwachten aan PFAS en/of GenX. De 
onderzoekslocatie wordt derhalve als onverdacht beschouwd voor wat betreft het voorkomen 
van PFAS (anders dan diffuus) en/of GenX in de bodem. 
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Figuur 1: ondergrondportaal Provincie Limburg 

 
 
Uit onderzoek naar diffuse bodemverontreiniging in de provincie Limburg blijkt dat in de 
omgeving van Weert door de uitstoot van verbrandingsgassen van zinkverwerkende industrie 
en het gebruik van zinkassen verhoogde gehalten aan zware metalen (zink, cadmium, chroom, 
koper, kwik en nikkel) in de bodem (met name in de bovengrond en in het grondwater) te 
verwachten zijn. 
 
Bronnen: 
- Archief MAH-BV. 
- Gemeente Weert. 
- Provincie Limburg.  
- Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg, omgaan met onzekerheden-gevalsbeschrijvingen; Provincie Limburg, augustus 

1996. 

 
 
2.6 Boven- en/of ondergrondse opslagtanks 
 
Er zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen boven- en/of 
ondergrondse tanks gesitueerd (geweest).  
 
Bronnen: 
- Gemeente Weert. 

 
 
2.7 Asbest 
 
Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie nimmer bedrijfsmatige activiteiten met 
asbest zoals productie en/of bewerking plaatsgevonden. Daarnaast is geen informatie bekend 
over de mogelijke dempingen of ophogingen met asbesthoudende materialen in de bodem. Er 
zijn voor zover bekend geen calamiteiten geweest (bv. brand) waarbij asbesthoudende 
materialen zijn vrijgekomen. Op de onderzoekslocatie zijn verder geen gebouwen gesitueerd 
(geweest) waarop uitpandig asbesthoudende materialen zijn toegepast (geweest).  
 
Middels een veldinspectie zal moeten worden aangetoond of de locatie als onverdacht kan 
worden beschouwd voor wat betreft het voorkomen van asbest op en/of in de bodem.  
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2.8 Veldinspectie 
 
Bij de veldinspectie is het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie (voor zover mogelijk 
i.v.m. de aanwezige begroeiing van de groenstrook) visueel geïnspecteerd op het voorkomen 
van asbestverdachte materialen. Bij deze inspectie zijn geen asbestverdachte materialen op 
het maaiveld waargenomen. 
 
Verder zijn tijdens de veldinspectie geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen 
duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 
 
3.1 Hypothese 
 
De onderzoekslocatie is als onverdacht te beschouwen voor wat betreft het voorkomen van 
bodemverontreiniging, met uitzondering van verhoogde gehalten aan zware metalen in de bodem 
ten gevolge van diffuse bodemverontreiniging. 
 
 
3.2 Onderzoeksopzet 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen van de NEN-5740 uitgegeven 
door het Nederlands Normalisatie Instituut in april 2016. 
 
Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor onverdachte 
locaties (ONV-NL). Met deze strategie worden naast de verwachte bodemverontreiniging met 
zware metalen ook eventuele andere verontreinigingen onderzocht.  
 
In tabel 1 staat de onderzoeksopzet voor het verkennend bodemonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie 

Aantal boringen Boringdiepte (m-mv) Chemische analyse* 

6 0,0-0,5 1 x NEN grond + PFAS 

2 0,0-2,01) 1 x NEN grond + PFAS 

1) indien grondwater wordt aangetroffen binnen 5 m-mv zal 1 boring worden afgewerkt met een peilbuis tot een diepte van         
1,5 m-grondwaterspiegel. Het grondwatermonster zal worden geanalyseerd op het NEN pakket grondwater. 

* zie bijlage 10. 

 
In verband met het aantreffen van een sterk verhoogd gehalte aan zink ter plaatse van boring 
6 zijn in fase 2 (zie par. 4.1) per te onderscheiden laag (max. laagdikte 50 cm) XRF metingen 
uitgevoerd om in-situ de concentraties aan zink, koper, lood en arseen (zware metalen) te 
bepalen.  
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4 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
4.1 Veldonderzoek 
 
Het veldwerk is door dhr. R. Richaerts van MAH BV in eerste instantie uitgevoerd op 9 juni 2020. 
Hierbij is inpandig ter plaatse van boring 5 op ca. 0,4 m-mv gestuit op een massieve laag. In de 
opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het plaatselijk in de 
boven- en/of ondergrond aangetroffen spoortje of resten baksteen wordt niet als 
asbestverdacht beschouwd.  
 
In verband met het aantreffen van een sterke verontreiniging met zink ter plaatse van boring 6 
zijn verder op 23 juni 2020  in een tweede fase 11 aanvullende boringen (101 t/m 111) geplaatst 
om de verontreiniging zowel horizontaal als verticaal af te perken. In bijlage 3 is een 
situatieschets met de ligging van de boorpunten opgenomen. De profielbeschrijvingen van de 
grondboringen zijn opgenomen in bijlage 4. De XRF meetgegevens zijn opgenomen in bijlage 
9. 
 
Het grondwater is door dhr. R. Jongen van MAH BV bemonsterd op 23 juni 2020. De 
stijghoogte, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EC-meting) en de 
troebelheid (NTU) van het grondwater op de datum van de monsterneming zijn weergegeven 
in tabel 2. 
 
Tabel 2: Resultaten monsterneming peilbuis 

Peilbuis 
Filterstelling    

(m-mv) 
Stijghoogte    

(m-mv) 
pH EC (µS/cm2) 

Troebelheid 
(NTU) 

PB8 4,2-5,2 3,61 6,15 388 24,9 

 
 
4.2 Laboratoriumonderzoek 
 
De analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins te Barneveld (Sterlab 
geaccrediteerd). De uitgevoerde analyses zijn opgenomen in tabel 3. 
 
Tabel 3: Uitgevoerde analyses 

Analyse 

Nummer 

Samenstelling analyse(meng)monster 
Analysepakket* 

Boornummer(s) en bodem/filtertraject (cm-mv) 

Fase 1 

MM01 1 (7-50), 2 (0-50), 3 (7-50), 4 (20-50), 5 (19-40), 6 (7-30), 8 (7-30) NEN-pakket grond 

MM02 7 (50-200), 8 (50-200) NEN-pakket grond 

MM03 6 (30-90) NEN-pakket grond 

MM01-P 1 (7-50), 2 (0-50), 3 (7-50), 4 (20-50), 5 (19-40), 6 (7-30), 8 (7-30) PFAS 

MM02-P 7 (50-200), 8 (50-200) PFAS 

Fase 2 

MM04 101 (30-80), 103 (30-50), 106 (30-70), 109 (30-90), 110 (30-80) Metalen (9) 

MM05 101 (80-130), 103 (90-140), 109 (90-140) Metalen (9) 

MM06 104 (50-90) Metalen (9) 

MM07 105 (30-50), 108 (50-100), 111 (40-90) Metalen (9) 

* zie bijlage 10 
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5 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 
5.1 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de 
vigerende Circulaire Bodemsanering en voor de achtergrondwaarden en bodemfunctieklassen 
(generiek beleid) aan de toetswaarden uit de vigerende Regeling Bodemkwaliteit. De 
analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn getoetst aan de normen voor waterbodem. 
Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters aan te 
geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
- gehalten < AW2000 (S-waarde) : - niet verontreinigd; 
- AW2000 (S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd; 
- T-waarde < gehalten < I-waarde : ** matig verontreinigd; 
- gehalten  > I-waarde : *** sterk verontreinigd. 
 
Voor nadere informatie over de toetsingswaarden wordt verwezen naar bijlage 10. 
 
De gehalten aan PFAS zijn indicatief getoetst aan de normen zoals genoemd in het Tijdelijk 
Handelingskader (THK) PFAS (geactualiseerde versie van 29 november 2019). In tabel 4 zijn 
de toepassingsnormen weergegeven. 
 
Tabel 4 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg d.s.)  

Categorie Toepassingssituatie 
Toepassingswaarde  
(µg/kg d.s.) (4) (5) 

Op de landbodem 
4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1)  

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse 
 

Wonen of industrie Wonen of industrie PFAS = 3  
PFOA = 7   

Landbouw / natuur Wonen of industrie PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

Landbouw / natuur, wonen of 
industrie 

Landbouw / natuur PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in       
art. 35, onder f, BKK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend 
perceel of weilanddepot) 

PFAS = 3 
PFOA = 7   

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwater-
niveau(1) 

PFAS = 3 
PFOA = 7 

4.4 Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden Gebiedskwaliteit 
4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met 

inbegrip van grootschalige toepassing 
PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

In oppervlaktewater 
4.6 

Grond toepassen  
Vervalt, zie categorie 4.8.2, 
4.9.1 en 4.9.2 

4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aan-
sluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewater-
lichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van 
baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater). 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe 
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK. 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.2 Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonder een diepe  
plas (3): 
 verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende opper-

vlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g BBK en 
 het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, 
BBK. 

Rijkswater: PFAS = 0,8 
                   PFOS = 0,7 
Anders:      PFAS = 0,8 
                   PFOS = 1,1 

  



 

 
       Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV 

 

 
 
140.20.0122/R1 Verkennend bodemonderzoek Kruisstraat 3 te Weert 9/12 

 

Vervolg tabel 4 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg d.s.)  

Categorie Toepassingssituatie 
Toepassingswaarde  
(µg/kg d.s.) (4) (5) 

4.9.1 Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die 
in open verbinding staan met rijkswater(3)(8) 

PFAS = 0,8 
PFOS = 3,7 

4.9.2 Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld 
onder 4.9.1(7)(8) 

PFAS = 0,8 
PFOS = 1,1 

Voetnoten bij tabel: 
(1)  Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder 
het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 
grondwater te zijn toegepast. 
(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en 
meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond 
geacht boven grondwater te zijn toegepast. 
(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning 
of een dijkdoorbraak. Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een 
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door 
oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is 
gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater 
van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij 
het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet. 
(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder 
dan 10% bedraagt. 
(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).  
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen per stof (dus 
niet gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt.  
(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden 
uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of 
deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten 
zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast. 
(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen 
in de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen. 
 
 
5.2 Analyseresultaten 
 
De analyseresultaten staan vermeld in de toetsingstabellen van bijlage 5. De 
laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. De aangetoonde verontreinigingen zijn in 
tabel 5 samengevat. 
 
Tabel 5: Aangetoonde verontreinigingen 

Analyse-
nummer 

Samenstelling analyse(meng)monster Toetsing 

Boornummer(s) en bodem/filtertraject (cm-mv) WBB BBK (hergebruik) 

Fase 1 

MM01 
1 (7-50), 2 (0-50), 3 (7-50), 4 (20-50), 5 (19-40),  

6 (7-30), 8 (7-30) 
- Altijd toepasbaar 

MM02 7 (50-200), 8 (50-200) - Altijd toepasbaar 

MM03 6 (30-90) Zn***, Cd*, Cu*, Pb* Niet toepasbaar 

MM01-P 
1 (7-50), 2 (0-50), 3 (7-50), 4 (20-50), 5 (19-40),  

6 (7-30), 8 (7-30) 
N.v.t. 

Landbouw / natuur 

PFOA = 0,2 

PFOS = 0,4 

Overige PFAS < 0,1  

- geen verhoogde gehalten aangetoond; AP alle parameters; 
* gehalte groter dan de achtergrondwaarde (streefwaarde); BBK Besluit Bodemkwaliteit; 
** gehalte groter dan de tussenwaarde;   WBB Wet Bodembescherming; 
*** gehalte groter dan de interventiewaarde. 
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Tabel 5: Aangetoonde verontreinigingen 

Analyse-
nummer 

Samenstelling analyse(meng)monster Toetsing 

Boornummer(s) en bodem/filtertraject (cm-mv) WBB BBK (hergebruik) 

MM02-P 7 (50-200), 8 (50-200) N.v.t. 

Landbouw / natuur 

PFOA = 0,1 

PFOS = 0,1 

Overige PFAS < 0,1 

PB8 8 (420-520) Ni***, Ba* N.v.t. 

Fase 2 

MM04 
101 (30-80), 103 (30-50), 106 (30-70),  

109 (30-90), 110 (30-80) 
Zn***, Cd*, Cu*, Pb* Niet toepasbaar 

MM05 101 (80-130), 103 (90-140), 109 (90-140) Cd*, Cu*, Pb*, Zn* Industrie 

MM06 104 (50-90) Zn**, Cd*, Pb* Industrie 

MM07 105 (30-50), 108 (50-100), 111 (40-90) - Altijd toepasbaar 

- geen verhoogde gehalten aangetoond; AP alle parameters; 
* gehalte groter dan de achtergrondwaarde (streefwaarde); BBK Besluit Bodemkwaliteit; 
** gehalte groter dan de tussenwaarde;   WBB Wet Bodembescherming; 
*** gehalte groter dan de interventiewaarde. 

 
 
5.3 Bespreking analyseresultaten 
 
Ter plaatse van boring 6, 101, 103, 106, 109 en 110 zijn sterk verhoogde gehalten met zink 
aangetoond (MM03 en MM04) in de bodemlaag van ca. 0,3 m-mv tot maximaal 0,9 m-mv. 
Deze grond is op basis van een toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit niet toepasbaar. De 
verontreiniging is in horizontale en verticale richting afgeperkt tot beneden tussen- / 
interventiewaarde (MM05, MM06 en MM07).  
 
Ter plaatse van de overige boringen (ook inpandig t.p.v. boring 4 en 5) zijn in de boven- en/of 
ondergrond geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde aangetoond (MM01 en MM02). 
PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur (voor de bovengrond met uitzondering van 
grondwaterbeschermingsgebieden).  
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 8 zijn een sterk verhoogd gehalte met nikkel en een 
licht verhoogd gehalte met barium aangetoond. Vanwege de afwezigheid van een lokale 
aanwijsbare bron zijn deze gehalten te relateren aan diffuse bodemverontreiniging.  
 
 
5.4 Toetsing van de onderzoekshypothese 
 
De hypothese onverdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging met 
uitzondering van verhoogde gehalten aan zware metalen in de bodem ten gevolge van diffuse 
bodemverontreiniging dient formeel op basis van de plaatselijke aanwezigheid van sterk 
verhoogde gehalten aan zink te worden verworpen. Op basis van het aanvullende onderzoek is 
de omvang van de verontreiniging voldoende in beeld gebracht en wordt verder bodemonderzoek 
niet meer noodzakelijk geacht.  
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5.5 Bepaling omvang verontreinigingssituatie 
 
Op basis van de resultaten zoals beschreven in paragraaf 5.3 is de omvang van de sterke 
verontreiniging met zware metalen bepaald. Bij het bepalen van de contouren is gebruik 
gemaakt van de XRF meetgegevens en/of de analysegegevens.  
 
In tabel 6 is een overzicht van de verontreinigingssituatie en een raming van het aantal m3 
grond met sterk verhoogde gehalten aan zware metalen gegeven. 
 
Tabel 6: Bepaling omvang verontreiniging 

Locatie 
Verontreiniging > I-

waarde 
Opp. in m2 Bodemlaag in 

m-mv 
Omvang in m3 

Kruisstraat 3 te Weert Zink 45 
0,3 tot max. 
0,9 m-mv 

(gem. 0,45 m) 
20 

 
NB: voor de volumebepaling is er op basis van de inpandig uitgevoerde boringen vanuit gegaan dat onder de 

betonvloer (inpandig) geen verontreiniging meer aanwezig is.  

 
De omvang van de sterke verontreiniging wordt geraamd op ca. 20 m3, waardoor geen sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (criterium ernstig geval is meer dan 25 m3 
sterk verontreinigde grond). De verontreinigingscontour is weergegeven op tekening in bijlage 
3. Er is geen sprake van een directe saneringsnoodzaak. Echter omdat sprake is van een 
eigendomsoverdracht wordt geadviseerd hier wel afspraken over te maken.  
 
 
5.6 Bepaling veiligheidsklasse volgens CROW 400 
 
Op basis van de hoogst gemeten waarden van de stoffen in de bodem uit het NEN pakket 
binnen de onderzoeksgebied heeft een bepaling van de voorlopige veiligheidsklasse 
plaatsgevonden (zie bijlage 5d). Uit de bepaling hiervan blijkt dat geen veiligheidsklasse van 
toepassing is. Geadviseerd wordt de (eventueel) uit te voeren graaf- en/of 
saneringswerkzaamheden derhalve uit te voeren in de basishygiëne. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
In opdracht van Vlasstraat Registergoederen BV is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel 
BV (MAH BV) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de 
Kruisstraat 3 te Weert. Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen 
eigendomsoverdracht van de locatie.  
 
 Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater redelijkerwijs 

gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de 
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of 
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht. 

 
 In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het 

plaatselijk in de bovengrond aangetroffen spoortje baksteen wordt niet als asbestverdacht 
beschouwd. Inpandig ter plaatse van boring 5 op ca. 0,4 m-mv gestuit op een massieve laag.  

 
 Ter plaatse van boring 6, 101, 103, 106, 109 en 110 zijn sterk verhoogde gehalten met zink 

aangetoond (MM03 en MM04) in de bodemlaag van ca. 0,3 m-mv tot maximaal 0,9 m-mv. 
Deze grond is op basis van een toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit niet toepasbaar. 
De verontreiniging is in horizontale en verticale richting afgeperkt tot beneden tussen- / 
interventiewaarde (MM05, MM06 en MM07).  

 
Ter plaatse van de overige boringen (ook inpandig t.p.v. boring 4 en 5) zijn in de boven- 
en/of ondergrond geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde aangetoond (MM01 en 
MM02). PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur (voor de bovengrond met 
uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden).  

 
 In het grondwater afkomstig uit peilbuis 8 zijn een sterk verhoogd gehalte met nikkel en een 

licht verhoogd gehalte met barium aangetoond. Vanwege de afwezigheid van een lokale 
aanwijsbare bron zijn deze gehalten te relateren aan diffuse bodemverontreiniging.  

 
 De omvang van de sterke verontreiniging met zink wordt geraamd op ca. 20 m3, waardoor 

geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (criterium ernstig geval is 
meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond). Er is geen sprake van een directe 
saneringsnoodzaak.  

 
 Op basis van de hoogst gemeten waarden van de stoffen in de bodem uit het NEN pakket 

grond binnen de onderzoeksgebied heeft een bepaling van de voorlopige veiligheidsklasse 
plaatsgevonden. Uit de bepaling hiervan blijkt dat geen veiligheidsklasse van toepassing is. 
Geadviseerd wordt de (eventueel) uit te voeren graaf- en/of saneringswerkzaamheden 
derhalve uit te voeren in de basishygiëne. 

 
De resultaten van onderhavig onderzoek vormen ons inziens een beperking ten aanzien van de  
voorgenomen eigendomsoverdracht. Er is plaatselijk sprake van sterk verontreinigde grond met 
een omvang van ca. 20 m3. Geadviseerd wordt hierover afspraken te maken met de aankopende 
partij. Bij graafwerkzaamheden binnen de verontreinigingscontour is sprake van sanerings-
handelingen, waarvoor gemeente Weert bevoegd gezag is. Geadviseerd wordt hierover in 
overleg te treden met het bevoegd gezag over de te volgen procedure (plan van aanpak of niet). 
Eventuele saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een BRL7000, protocol 
7001 erkende aannemer onder toezicht van een BRL6000, protocol 6001 erkend adviesbureau.  
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: tv.

12345
25

Geleverd op 12 juni 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Weert
R
237

0 m 5 m 25 m

1B-1D
3 7

1

9

Kruisstraat
Kruisstraat

173

175

1-1A
181

Sint Jozefskerkplein

235

2996

5119

1654

236

5120

3692

5118

3693

1571

237

3380

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=235&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=2996&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=5119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=1654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=236&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=5120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=3692&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=5118&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=3693&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=1571&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=R&perceelnummer=3380&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Projectcode: 140200122

Kruisstraat 3 te Weert

Boring: 01

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1Pfas1

2Pfas2

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1Pfas1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donker beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd

-50

Boring: 03

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1Pfas1

2Pfas2

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, sporen
kooldeeltjes, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Boring: 04

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1Pfas1

beton0

Betonboor, Beton Met isolatielaag
ertussen-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor-50



Projectcode: 140200122

Kruisstraat 3 te Weert

Boring: 05

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

1Pfas1

beton0

Betonboor, Beton
-19

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor-40

Edelmanboor, Gestaakt op massieve
laag

-41

Boring: 06

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1Pfas1

2Pfas2

3Pfas3

4Pfas4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor,
Verhoging XRF

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
beigebruin, Edelmanboor,
Verhoging XRF

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem, licht
roestbeige, Edelmanboor

-140

Boring: 07

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

1Pfas1

2Pfas2

3Pfas3

4Pfas4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor,
Te weinig boorsel voor monstername

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem,
roestbeige, Edelmanboor

-200

Boring: 08

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1Pfas1

2Pfas2

3Pfas3

4Pfas4

5Pfas5

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, resten
leem, sterk roesthoudend, licht
roestbeige, Edelmanboor-200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
roesthoudend, brokken leem, licht
roestgrijs, Edelmanboor

-280

Zand, zeer fijn, sterk siltig, resten
leem, zwak roesthoudend, licht
beigegrijs, Edelmanboor

-450

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, zwak plantenresten
houdend, licht beigebruin,
Edelmanboor

-500

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

-520



Projectcode: 140200122

Kruisstraat 3 te Weert

Boring: 101

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen grind, resten
baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem, licht
roestbeige, Edelmanboor

-130

Boring: 102

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, beigebruin, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht bruinbeige,
Edelmanboor

-130

Boring: 103

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen grind, grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen kooldeeltjes,
beigebruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem, licht
roestbeige, Edelmanboor

-140

Boring: 104

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
beigebruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem, licht
roestbeige, Edelmanboor

-140

Boring: 105

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, resten leem, licht
roestbeige, Edelmanboor

-140

Boring: 106

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak
roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

-70

Edelmanboor, Boring gestaakt op
massieve laag

-71



Projectcode: 140200122

Kruisstraat 3 te Weert

Boring: 107

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor, Te weinig boorsel
voor monstername

-15

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht bruinbeige,
Edelmanboor

-140

Boring: 108

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor, Te weinig boorsel
voor monstername

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, licht bruinbeige,
Edelmanboor, Geroerd-100

Boring: 109

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken
leem, matig roesthoudend, licht
roestbeige, Edelmanboor

-140

Boring: 110

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, Nieuw
straatzand (herinrichting straat +
vervangen hemelwaterafvoer)

-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, brokken
leem, matig roesthoudend, licht
roestbeige, Edelmanboor-120

Edelmanboor, Gestaakt (mogelijk
riool)

-121

Boring: 111

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, uiterst siltig,
brokken leem, matig roesthoudend,
licht roestbeige, Edelmanboor

-140
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 

(0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 

(20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 

(7-40) 0

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

18 June 2020 13:24

Analyse

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 

(30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 (7-40) 0 RG I

G.W. G.S.S.D

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.6

Organische stof 1.1

Metalen

Barium (Ba) <20 50 20 920

Cadmium (Cd) <0.20 0.24 0.2 13

Kobalt (Co) <3.0 6.9 3 190

Koper (Cu) 7.3 15 5 190

Kwik (Hg) <0.050 0.05 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Nikkel (Ni) <4.0 7.8 4 100

Lood (Pb) 16 25 10 530

Zink (Zn) 46 110 20 720

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 1
Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.37 0.37 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411059 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

AW streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 

07 (150-200) 08 (50-100) 08 

(100-150) 08 (150-200)

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

18 June 2020 13:24

Analyse

MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

100) 08 (100-150) 08 (150-200) RG I

G.W. G.S.S.D

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.2

Organische stof 1.3

Metalen

Barium (Ba) 34 94 20 920

Cadmium (Cd) <0.20 0.23 0.2 13

Kobalt (Co) 3.8 9.9 3 190

Koper (Cu) 8.2 15 5 190

Kwik (Hg) <0.050 0.048 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Nikkel (Ni) 5.6 13 4 100

Lood (Pb) 12 18 10 530

Zink (Zn) 47 96 20 720

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 1
Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411060 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

AW streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.17 > AW 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS 0.48 > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.24 > AW 50

mg/kg DS 2.05 > IW 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM03 06 (30-50) 06 (50-90)

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

18 June 2020 13:24

Analyse MM03 06 (30-50) 06 (50-90) RG I

G.W. G.S.S.D

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.1

Organische stof 2.1

Metalen

Barium (Ba) 33 100 20 920

Cadmium (Cd) 1.6 2.7 0.2 13

Kobalt (Co) <3.0 6 3 190

Koper (Cu) 58 110 5 190

Kwik (Hg) 0.057 0.079 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Nikkel (Ni) <4.0 7 4 100

Lood (Pb) 110 170 10 530

Zink (Zn) 620 1300 20 720

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.023 0.007 1
Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411061 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

AW streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Page 3 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.25 > AW 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS 0.41 > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.37 > AW 50

mg/kg DS 2.34 > IW 140

10|22

Monsteromschrijving

MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 

103 (30-50) 106 (30-70) 109 

(30-50) 109 (50-90) 110 (30-80)

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11435819 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

*KLEI 4.1

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Zink (Zn) 700 1500 20 720

Extra parameters

Nikkel (Ni) 5.2 13 4 100

Lood (Pb) 150 230 10 530

Kwik (Hg) 0.050 0.069 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) <3.0 6 3 190

Koper (Cu) 53 100 5 190

Barium (Ba) 47 140 20 920

Cadmium (Cd) 2.2 3.7 0.2 13

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.1

Analyse

MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-

70) 109 (30-50) 109 (50-90) 110 (30-80) RG I

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

02 July 2020 11:34

Page 1 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

10|22

Monsteromschrijving

MM05 101 (80-130) 103 (90-

140) 109 (90-140)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11435820 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 4.1

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Zink (Zn) 56 120 20 720

Extra parameters

Nikkel (Ni) 7.0 17 4 100

Lood (Pb) <10 11 10 530

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 4.2 12 3 190

Koper (Cu) <5.0 6.7 5 190

Barium (Ba) 48 150 20 920

Cadmium (Cd) <0.20 0.23 0.2 13

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.1

Analyse MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-140) RG I

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

02 July 2020 11:34
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.08 > AW 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.02 > AW 50

mg/kg DS 0.57 > T 140

10|22

Monsteromschrijving

MM06 104 (50-90)

> T > Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11435821 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 4.1

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Zink (Zn) 220 470 20 720

Extra parameters

Nikkel (Ni) 4.6 11 4 100

Lood (Pb) 39 59 10 530

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) <3.0 6 3 190

Koper (Cu) 19 37 5 190

Barium (Ba) 24 74 20 920

Cadmium (Cd) 0.94 1.6 0.2 13

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.1

Analyse MM06 104 (50-90) RG I

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

02 July 2020 11:34

Page 3 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.05 > AW 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS 0.03 > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.05 > AW 50

mg/kg DS 0.39 > AW 140

10|22

Monsteromschrijving

MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 

111 (40-90)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11435822 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 4.1

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Zink (Zn) 170 360 20 720

Extra parameters

Nikkel (Ni) 4.1 10 4 100

Lood (Pb) 48 73 10 530

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) <3.0 6 3 190

Koper (Cu) 23 44 5 190

Barium (Ba) 36 110 20 920

Cadmium (Cd) 0.76 1.3 0.2 13

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.1

Analyse MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90) RG I

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

02 July 2020 11:34

Page 2 of 4 
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS - 10 210

mg/kg DS - 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 

(0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 

(20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 

(7-40) 0

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411059 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Altijd toepasbaar

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.37 0.37 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.02 0.5 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000

Minerale olie

Zink (Zn) 46 110 140 720 720

Lood (Pb) 16 25 50 530 530

Nikkel (Ni) <4.0 7.8 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.05 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 7.3 15 40 190 190

Kobalt (Co) <3.0 6.9 15 190 190

Cadmium (Cd) <0.20 0.24 0.6 4.3 13

Barium (Ba) <20 50 920

Metalen

Organische stof 1.1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.6

Bodemtype correctie

Analyse

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-

30) 03 (30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-

30) 07 (7-40) 0 AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

18 June 2020 13:25

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS - 10 210

mg/kg DS - 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM02 07 (50-100) 07 (100-

150) 07 (150-200) 08 (50-100) 

08 (100-150) 08 (150-200)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411060 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Altijd toepasbaar

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.02 0.5 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000

Minerale olie

Zink (Zn) 47 96 140 720 720

Lood (Pb) 12 18 50 530 530

Nikkel (Ni) 5.6 13 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.048 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 8.2 15 40 190 190

Kobalt (Co) 3.8 9.9 15 190 190

Cadmium (Cd) <0.20 0.23 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 34 94 920

Metalen

Organische stof 1.3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.2

Bodemtype correctie

Analyse

MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-

200) 08 (50-100) 08 (100-150) 08 (150-200) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

18 June 2020 13:25

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Ind 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS Ind 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS NT > IW 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM03 06 (30-50) 06 (50-90)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Wo Oordeel Wonen

NT > IW Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11411061 09 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.023 0.02 0.5 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000

Minerale olie

Zink (Zn) 620 1300 140 720 720

Lood (Pb) 110 170 50 530 530

Nikkel (Ni) <4.0 7 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.057 0.079 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 58 110 40 190 190

Kobalt (Co) <3.0 6 15 190 190

Cadmium (Cd) 1.6 2.7 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 33 100 920

Metalen

Organische stof 2.1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.1

Bodemtype correctie

Analyse MM03 06 (30-50) 06 (50-90) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020088388

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

18 June 2020 13:25

Page 3 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Ind 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS Ind 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Ind 10 210

mg/kg DS NT > IW 20 200

10|22

Monsteromschrijving

MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 

103 (30-50) 106 (30-70) 109 

(30-50) 109 (50-90) 110 (30-

NT > IW Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11435819 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

*KLEI 4.1

Extra parameters

Zink (Zn) 700 1500 140 720 720

Lood (Pb) 150 230 50 530 530

Nikkel (Ni) 5.2 13 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.050 0.069 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 53 100 40 190 190

Kobalt (Co) <3.0 6 15 190 190

Cadmium (Cd) 2.2 3.7 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 47 140 920

Metalen

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Fractie < 2 µm 4.1

Bodemtype correctie

Analyse

MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 

106 (30-70) 109 (30-50) 109 (50-90) 110 (30-

80) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

02 July 2020 11:36

Page 1 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS - 10 210

mg/kg DS - 20 200

10|22

Monsteromschrijving

MM05 101 (80-130) 103 (90-

140) 109 (90-140)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11435820 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Altijd toepasbaar

*KLEI 4.1

Extra parameters

Zink (Zn) 56 120 140 720 720

Lood (Pb) <10 11 50 530 530

Nikkel (Ni) 7.0 17 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.15 4.8 36

Koper (Cu) <5.0 6.7 40 190 190

Kobalt (Co) 4.2 12 15 190 190

Cadmium (Cd) <0.20 0.23 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 48 150 920

Metalen

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Fractie < 2 µm 4.1

Bodemtype correctie

Analyse

MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-

140) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

02 July 2020 11:36

Page 4 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Ind 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS Ind 20 200

10|22

Monsteromschrijving

MM06 104 (50-90)

Wo Oordeel Wonen

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11435821 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Klasse industrie

*KLEI 4.1

Extra parameters

Zink (Zn) 220 470 140 720 720

Lood (Pb) 39 59 50 530 530

Nikkel (Ni) 4.6 11 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 19 37 40 190 190

Kobalt (Co) <3.0 6 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.94 1.6 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 24 74 920

Metalen

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Fractie < 2 µm 4.1

Bodemtype correctie

Analyse MM06 104 (50-90) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

02 July 2020 11:36

Page 3 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis WO

Oordeel

#

#

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Ind 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS Wo 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS Ind 20 200

10|22

Monsteromschrijving

MM07 105 (30-50) 108 (50-

100) 111 (40-90)

Wo Oordeel Wonen

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11435822 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Klasse industrie

*KLEI 4.1

Extra parameters

Zink (Zn) 170 360 140 720 720

Lood (Pb) 48 73 50 530 530

Nikkel (Ni) 4.1 10 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 23 44 40 190 190

Kobalt (Co) <3.0 6 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.76 1.3 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 36 110 920

Metalen

Organische stof volgens 

gloeiverlies methode

2.1

Fractie < 2 µm 4.1

Bodemtype correctie

Analyse MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90) AW IND IW

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096206

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

02 July 2020 11:36

Page 2 of 4 
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140.20.0122/R1 Verkennend bodemonderzoek Kruisstraat 3 te Weert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5C 
 

TOETSING WBB GRONDWATER 
 

  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

Eenheid S

Index Oordeel

µg/l 0.04 > SW 50

µg/l - 0.4

µg/l - 20

µg/l - 15

µg/l - 0.05

µg/l - 5

µg/l 1.07 > IW 15

µg/l - 15

µg/l - 65

µg/l - 0.2

µg/l - 7

µg/l - 4

µg/l - 0.2

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 24

µg/l - 0.01

µg/l - 7

µg/l - 7

µg/l - 0.01

µg/l - 0.01

µg/l @

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 0.8

µg/l - 50

µg/l @

Monsteromschrijving

PB8

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> IW > Interventiewaarde

> SW > Streefwaarde

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11436673 23 juni 2020 Kruisstraat 3 te Weert Overschrijding Interventiewaarde

Extra parameters

unknown 0.77

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) <50 35 50 600

1,2-Dichloorethenen (Som) 

factor 0,7

0.14 0.14 0.2 20

Dichloorpropanen som factor 

0.7

0.42 0.42 0.6 80

Vinylchloride <0.10 0.07 0.2 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 0.07 0.1 10

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 130

Tribroommethaan <0.20 0.14 630

1,2-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 400

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 300

Tetrachlooretheen <0.10 0.07 0.1 40

1,1-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 900

Tetrachloormethaan <0.10 0.07 0.1 10

Trichlooretheen <0.20 0.14 0.2 500

Dichloormethaan <0.20 0.14 0.2 1000

Trichloormethaan <0.20 0.14 0.2 400

Styreen <0.20 0.14 0.2 300
Vluchtige organische 

halogeenkoolwaterstoffen

Xylenen (som) factor 0,7 0.21 0.21 0.2 70

Naftaleen <0.020 0.014 0.02 70

Tolueen <0.20 0.14 0.2 1000

Ethylbenzeen <0.20 0.14 0.2 150

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen <0.20 0.14 0.2 30

Lood (Pb) <2.0 1.4 2 75

Zink (Zn) 49 49 10 800

Molybdeen (Mo) <2.0 1.4 2 300

Nikkel (Ni) 79 79 3 75

Koper (Cu) <2.0 1.4 2 75

Kwik (Hg) <0.050 0.035 0.05 0.3

Cadmium (Cd) 0.26 0.26 0.2 6

Kobalt (Co) <2.0 1.4 2 100

Metalen

Barium (Ba) 73 73 20 625

Analyse PB8 RG I

G.W. G.S.S.D

Kruisstraat 3 te Weert (140200122)

2020096450

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

02 July 2020 11:31

Nee
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140.20.0122/R1 Verkennend bodemonderzoek Kruisstraat 3 te Weert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5D 
 

TOETSING CROW 400 
 

  



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 12-07-2020 versie: 2.3 
locatie: Kruisstraat 3 te Weert
kadastraalnummer: Weert, R237
uitvoerende partij: MAH BV
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

cadmium 3.7 0 ja nee

Kobalt 110 0 nee nee

Lood 230 0 nee nee

Zink 1500 0 nee nee
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BIJLAGE 6 
 

LABORATORIUMCERTIFICATEN 
  



T.a.v. Eddie van Horen
St. Antoniusstraat 10
6097 ND  HEEL

Datum: 16-Jun-2020

NETHERLANDS

MAH BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jun-2020

Kruisstraat 3 te Weert

140200122
2020088388/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kruisstraat 3 te Weert

1 2 3

1/2

140200122

Analysecertificaat

16-Jun-2020/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020088388/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.2% (m/m) 87.0 85.8Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 1.3 2.1Organische stof

99% (m/m) ds 98 98Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 5.2 4.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 34 33Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 1.6Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.8 <3.0Kobalt (Co)

S 7.3mg/kg ds 8.2 58Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.057Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 5.6 <4.0Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 12 110Lood (Pb)

S 46mg/kg ds 47 620Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 (7-40) 0

MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-100) 08 (100-150) 08 (150-200)

MM03 06 (30-50) 06 (50-90) 11411061

11411060

11411059

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

09-Jun-2020

09-Jun-2020



Kruisstraat 3 te Weert

1 2 3

2/2

140200122

Analysecertificaat

16-Jun-2020/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020088388/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.37mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 (7-40) 0

MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-100) 08 (100-150) 08 (150-200)

MM03 06 (30-50) 06 (50-90) 11411061

11411060

11411059

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

09-Jun-2020

09-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020088388/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11411059 08  7  30 05380124031 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 04  20  50 05382949831 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 02  0  50 05380124151 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 01  7  30 05380124111 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 01  30  50 05380124132 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 03  7  30 05380123981 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 03  30  50 05380123972 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 07  7  40 05382949771 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 06  7  30 05382949751 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411059 05  19  40 05382949731 MM01 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (

 11411060 08  50  100 05380124093 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411060 08  100  150 05380124164 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411060 08  150  200 05380124265 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411060 07  50  100 05382949712 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411060 07  100  150 05382949933 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411060 07  150  200 05382949594 MM02 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-

 11411061 06  30  50 05382949662 MM03 06 (30-50) 06 (50-90)

 11411061 06  50  90 05382949793 MM03 06 (30-50) 06 (50-90)

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 2020088388/1

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 2020088388/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Eddie van Horen
St. Antoniusstraat 10
6097 ND  HEEL

Datum: 25-Jun-2020

NETHERLANDS

MAH BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jun-2020

Kruisstraat 3 te Weert

140200122
2020096206/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kruisstraat 3 te Weert

1 2 3 4

1/1

140200122

Analysecertificaat

25-Jun-2020/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020096206/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.6% (m/m) 83.7 85.1 86.9Droge stof

Metalen

S 47mg/kg ds 48 24 36Barium (Ba)

S 2.2mg/kg ds <0.20 0.94 0.76Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.2 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 53mg/kg ds <5.0 19 23Koper (Cu)

S 0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.2mg/kg ds 7.0 4.6 4.1Nikkel (Ni)

S 150mg/kg ds <10 39 48Lood (Pb)

S 700mg/kg ds 56 220 170Zink (Zn)

1

2

3

4

MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-70) 109 (30-50) 109 (50-90) 110 (30-80)

MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-140)

MM06 104 (50-90)

MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90) 11435822

11435821

11435820

11435819

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2020

23-Jun-2020

23-Jun-2020

23-Jun-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020096206/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11435819 101  30  50 05380130022 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 101  50  80 05380123673 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 103  30  50 05380130922 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 106  30  70 05380121482 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 109  30  50 05380119162 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 109  50  90 05380119053 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435819 110  30  80 05380119172 MM04 101 (30-50) 101 (50-80) 103 (30-50) 106 (30-7

 11435820 109  90  140 05380121174 MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-140)

 11435820 101  80  130 05380123684 MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-140)

 11435820 103  90  140 05380130084 MM05 101 (80-130) 103 (90-140) 109 (90-140)

 11435821 104  50  90 05380123023 MM06 104 (50-90)

 11435822 105  30  50 05380123702 MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90)

 11435822 108  50  100 05380123662 MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90)

 11435822 111  40  90 05380121262 MM07 105 (30-50) 108 (50-100) 111 (40-90)

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 2020096206/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Eddie van Horen
St. Antoniusstraat 10
6097 ND  HEEL

Datum: 16-Jun-2020

NETHERLANDS

MAH BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jun-2020

Kruisstraat 3 te Weert

140200122
2020088389/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kruisstraat 3 te Weert

1 2

1/2

140200122

Analysecertificaat

16-Jun-2020/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020088389/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 86.1Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.4µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

1

2

MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 (7-40)

MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 11411063

11411062

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

09-Jun-2020



Kruisstraat 3 te Weert

1 2

2/2

140200122

Analysecertificaat

16-Jun-2020/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020088389/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)
1)

0.2µg/kg ds 0.1som PFOA (*0,7)
1)

0.4µg/kg ds 0.1som PFOS (*0,7)

1

2

MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03 (30-50) 04 (20-50) 05 (19-40) 06 (7-30) 07 (7-40)

MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (50-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 11411063

11411062

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020

09-Jun-2020

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020088389/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11411062 08  7  30 0344776ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 04  20  50 0341526ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 02  0  50 0385800ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 01  7  30 0344789ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 01  30  50 0385792ADPfas2 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 03  7  30 0344969ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 03  30  50 0344987ADPfas2 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 07  7  40 0341531ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 06  7  30 0341522ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411062 05  19  40 0341497ADPfas1 MM01-P 01 (7-30) 01 (30-50) 02 (0-50) 03 (7-30) 03

 11411063 08  50  100 0344967ADPfas3 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5

 11411063 08  100  150 0344986ADPfas4 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5

 11411063 08  150  200 0344959ADPfas5 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5

 11411063 07  50  100 0341511ADPfas2 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5

 11411063 07  100  150 0341510ADPfas3 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5

 11411063 07  150  200 0341514ADPfas4 MM02-P 07 (50-100) 07 (100-150) 07 (150-200) 08 (5
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Opmerking 1)

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

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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T.a.v. Eddie van Horen .
St. Antoniusstraat 10
6097 ND  HEEL

Datum: 29-Jun-2020

NETHERLANDS

MAH BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jun-2020

Kruisstraat 3 te Weert

140200122
2020096450/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Kruisstraat 3 te Weert

1

1/2

140200122

Analysecertificaat

29-Jun-2020/13:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020096450/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 73µg/LBarium (Ba)

S 0.26µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 79µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 49µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 PB8 11436673
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2020 05:06



Kruisstraat 3 te Weert

1

2/2

140200122

Analysecertificaat

29-Jun-2020/13:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020096450/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 PB8 11436673
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2020 05:06

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020096450/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11436673 8  420  520 0680380681 PB8

 11436673 8  420  520 0680380634 PB8

 11436673 8  420  520 0800778447 PB8
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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 2020096450/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Luchtfoto 1963 (bron: gemeente Weert) 
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MEETGEGVENS XRF 
  



Type Duration Units Sequence SAMPLE User Login Zn Zn Error I-Zn Pb Pb Error I-Pb Cu Cu Error I-Cu As As Error I-As
AW-waarde 59 32 19 11
T-waarde 181 184 56 27
I-waarde 303 337 92 44
SOIL 60 ppm Final 6-2 MAH BV 465,96 64,52 > I 31,72 18,47  < LOD 97,09  < LOD 23,09  
SOIL 60 ppm Final 6-3 MAH BV 388,33 24,71 > I 9,83 6,1  < LOD 22,47  < LOD 7,66  
SOIL 60 ppm Final 101-1 MAH BV < LOD 12,13  < LOD 7,77  < LOD 23,22  < LOD 6,37  
SOIL 60 ppm Final 101-2 MAH BV 1196,84 44,49 > I 296,52 18,2 > T 142,35 23,64 > I < LOD 23,04  
SOIL 60 ppm Final 101-3 MAH BV 569,43 31,04 > I 14,1 6,73  < LOD 24,71  < LOD 9,18  
SOIL 60 ppm Final 101-4 MAH BV 57,13 11,5  < LOD 7,62  < LOD 21,7  < LOD 6,26  
SOIL 60 ppm Final 102-1 MAH BV < LOD 25,4  < LOD 14,52  < LOD 56,63  < LOD 12,42  
SOIL 60 ppm Final 102-2 MAH BV 54,1 15,46  14,78 8,92  < LOD 32,11  < LOD 10,97  
SOIL 60 ppm Final 102-3 MAH BV < LOD 20,12  17,78 9,57  < LOD 36,55  < LOD 11,55  
SOIL 60 ppm Final 102-4 MAH BV 38,55 13,3  < LOD 10,75  < LOD 30,71  < LOD 8,54  
SOIL 60 ppm Final 103-1 MAH BV < LOD 57,37  < LOD 28,36  < LOD 122,72  < LOD 23,12  
SOIL 60 ppm Final 103-2 MAH BV 528,68 35,7 > I 79,05 12,51 > AW < LOD 33,23  < LOD 15,95  
SOIL 60 ppm Final 103-3 MAH BV 195,57 21,73 > T < LOD 10,35  < LOD 29,14  < LOD 8,74  
SOIL 60 ppm Final 103-4 MAH BV 36,98 14,87  < LOD 10,97  < LOD 32,9  < LOD 9,24  
SOIL 60 ppm Final 104-1 MAH BV < LOD 11,5  < LOD 8,74  < LOD 23,41  < LOD 7,29  
SOIL 60 ppm Final 104-2 MAH BV 160,72 28,33 > AW 61,98 15,06 > AW < LOD 50  < LOD 19,12  
SOIL 60 ppm Final 104-3 MAH BV 236,88 20,68 > T 35,36 8,11 > AW < LOD 24,29  < LOD 10,33  
SOIL 60 ppm Final 104-4 MAH BV < LOD 20,05  < LOD 13,2  < LOD 40,49  < LOD 9,97  
SOIL 60 ppm Final 105-1 MAH BV < LOD 21,81  < LOD 12,83  < LOD 38,74  < LOD 10,73  
SOIL 60 ppm Final 105-2 MAH BV 92,36 24,74 > AW 53,54 15,09 > AW < LOD 53,98  < LOD 18,86  
SOIL 60 ppm Final 105-3 MAH BV 50,18 17,29  < LOD 12,85  < LOD 39,73  < LOD 11,29  
SOIL 60 ppm Final 105-4 MAH BV 33,56 12,17  < LOD 11,02  < LOD 29,1  < LOD 9,13  
SOIL 60 ppm Final 106-1 MAH BV < LOD 20,12  < LOD 13,32  < LOD 39,97  < LOD 11,67  
SOIL 60 ppm Final 106-2 MAH BV 484,21 42,36 > I 126,29 18,34 > AW < LOD 45,29  < LOD 23,06  
SOIL 60 ppm Final 107-1 MAH BV 106,74 20,53 > AW 16,6 9,13  < LOD 36,37  < LOD 11,06  
SOIL 60 ppm Final 107-2 MAH BV 35,87 12,02  14,54 7,65  < LOD 27  < LOD 9,75  
SOIL 60 ppm Final 107-3 MAH BV < LOD 18,58  < LOD 11,26  < LOD 32,65  < LOD 9,04  
SOIL 60 ppm Final 108-1 MAH BV < LOD 21,16  16,7 9,64  < LOD 38,84  < LOD 12,09  
SOIL 60 ppm Final 108-2 MAH BV 117,56 20,18 > AW 26,31 9,71  < LOD 33,41  < LOD 12,51  
SOIL 60 ppm Final 109-1 MAH BV 34,84 21,49  36 14,51 > AW < LOD 62,77  < LOD 17,85  
SOIL 60 ppm Final 109-2 MAH BV 495,54 34,62 > I 139,75 15,54 > AW 71,31 25,78 > T < LOD 18,72  
SOIL 60 ppm Final 109-3 MAH BV 415,09 30,32 > I 58,2 10,72 > AW < LOD 30,46  < LOD 13,63  
SOIL 60 ppm Final 109-4 MAH BV 45,68 19,27  < LOD 16,23  < LOD 48,28  < LOD 12,97  
SOIL 60 ppm Final 110-1 MAH BV < LOD 33,36  30,18 14,67  < LOD 68,89  < LOD 16,69  
SOIL 60 ppm Final 110-2 MAH BV 452,92 27,97 > I 59,84 9,64 > AW < LOD 25,07  < LOD 12,41  
SOIL 60 ppm Final 110-3 MAH BV 188,77 27,15 > T < LOD 12,93  < LOD 39,76  < LOD 11,23  
SOIL 60 ppm Final 111-1 MAH BV < LOD 14,44  < LOD 8,7  < LOD 26,53  < LOD 6,71  
SOIL 60 ppm Final 111-2 MAH BV 61,96 35,22 > AW 34,52 19,55 > AW < LOD 91,86  < LOD 27,63  
SOIL 60 ppm Final 111-3 MAH BV < LOD 19,38  < LOD 12,67  < LOD 36,66  < LOD 10,44  
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Normen en protocollen 
  
NEN-5725 
Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijk onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek 
verzamelde informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en 
laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.  
  
NEN-5740 
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van 
toepassing op verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet 
van toepassing op onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen. 
  
NEN-5707 
Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van inspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem en partijen grond. De norm is van toepassing indien (uit vooronderzoek) blijkt dat er 
mogelijk sprake is van asbest in de bodem of in een partij grond.  
  
Protocol nader onderzoek deel 1 
Dit protocol geeft een richtlijn voor het uitvoeren van deel 1 van het nader onderzoek in het kader van 
de saneringsparagraaf van de Wet Bodembescherming; te weten het onderzoek naar de aard en 
concentratie van verontreinigde stoffen en de omvang van bodemverontreiniging en de toetsing op 
saneringsnoodzaak. 
  
Protocol oriënterend onderzoek 
Dit protocol beschrijft het oriënterend onderzoek naar de aard en concentratie van verontreinigende 
stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging in het kader van de saneringsparagraaf 
Wet Bodembescherming. 
  

Termen en definities 
  
Afleverinstallatie 
Het onderdeel van een tankinstallatie waar de inhoud van de tank wordt afgetapt (bv. afleverzuil bij 
benzinepompstation). 
  
Besluit Bodemkwaliteit (BBK) 
In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en 
baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer. 
  
Bodem 
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en 
organismen. 
  
Ondergrondse tank 
Tank van staal of kunststof, die geheel of gedeeltelijk in bodem is gelegen of is ingeterpt, met de daarbij 
behorende leidingen en appendages. 
 
Ontluchtingspunt 
Het onderdeel van de tankinstallatie waar de tank wordt ontlucht. 
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Vulpunt 
Het onderdeel van de tankinstallatie waar de tank wordt gevuld. 
  
Wet Bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu 
regels te stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
  
  

Afkortingen 
  
AW 
Achtergrondwaarde 
  
MWW 
Maximale Waarde bodemfunctieklasse Wonen 
  
MWI 
Maximale Waarde bodemfunctieklasse Industrie 
  
EC 
Geleidingsvermogen 
  
m-mv 
Diepte in meter minus maaiveld 
  
okl 
Onderkant leidingwerk 
 
okt 
Onderkant tank 
  
pH 
Zuurgraad 
  
  

Analyses en afkortingen stoffen 
  
NEN-pakket grond 
Voorbewerking AS3000, droge stof, lutum, organisch stof, zware metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, 
Ni, Zn, PAK(10)VROM, PCB’s en minerale olie 
  
NEN-pakket grondwater 
pH, soortelijke geleiding, voorbewerking AS3000, zware metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, 
BETXN, VOCl en minerale olie 
  

Ba barium PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

Cd cadmium PCB polychloorbifenylen 

Co kobalt m.o. minerale olie 

Cu koper B benzeen 

Hg kwik T tolueen 

Pb lood E ethylbenzeen 

Mo molybdeen X xylenen 

Ni nikkel N naftaleen 

Zn zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

  
 



 

 
       Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV 

 

 
 
140.20.0122/R1 Verkennend bodemonderzoek Kruisstraat 3 te Weert 

 

Toetsingswaarden 
  
  
- de streefwaarde (S): 

vastgestelde gehalten aan chemische stoffen in het grondwater waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 

 
- de interventiewaarde (I): 

het niveau waarboven de functionele eigenschappen van de bodem voor de mens, dier en 
plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Indien de omvang van de sterke 
verontreiniging meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater bedraagt, is er op basis van 
de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en 
bestaat er een saneringsnoodzaak; 

  
- de tussenwaarde (T): 

het gemiddelde van achtergrond(streef)- en interventiewaarde. Een waarde boven dit 
criterium geeft in principe aanleiding tot het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 

  
De T- en I-waarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en/of lutumgehalte van de bodem 
en worden berekend middels bodemtype-correctieformules. 
  
Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters aan te 
geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
  
- gehalten < AW2000(S-waarde) : - niet verontreinigd; 
  
- AW2000(S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd; 
  
- T-waarde < gehalten < I-waarde : ** matig verontreinigd; 
  
- gehalten  > I-waarde : *** sterk verontreinigd. 
  
  
- de Achtergrondwaarde (AW2000) 

vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor 
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 

  
- de Maximale Waarde Wonen (MWW) 

vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een bodemkwaliteit geschikt voor de 
bodemfunctieklasse wonen; 

  
- de Maximale Waarde Industrie (MWI) 

vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een bodemkwaliteit geschikt voor de 
bodemfunctieklasse industrie; 

  
De AW2000, MWW en MWI zijn gerelateerd aan het organische stof- en/of lutumgehalte van 
de bodem en worden berekend middels bodemtype-correctieformules. 
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Berekening emissie NOx

Emissie door verkeer binnen de inrichting

Tijdens het bouwproces van de nieuwe woningen zal er verkeer van en naar de bouwplaats
rijden. Met deze directe gevolgen dient rekening gehouden te worden. De verkeersgegevens
zijn afgeleid van een gesprek met de initiatiefnemer voor de realisatie van de 5 nieuwe
woningen. De volgende emissiebronnen treden op gedurende het bouwproces:
1. gebruik van mobiele kraan voor graafwerkzaamheden en een verreiker voor onder-

steuning bij de bouwwerkzaamheden : totaal 80 uur
2. in totaal 40 vrachtwagens voor afvoer/aanvoer afval en bouwmaterialen;
3. personen-/bestelauto’s werklui bouwen, totaal 400 voertuigen;
4. het bouwproces neemt 6 maanden in beslag;
5. in de nieuwe situatie worden geen gasgestookte verwarmingsketels toegepast in de

woningen;
6. tijdens de in gebruiksfase rijden er maximaal 7 personen-/bestelauto’s van en naar de

woningen (5 x 7 x 2 = 70 rijbewegingen per dag);
7. de uitstoot van de bestelbussen/personenauto’s en vrachtwagens is meegenomen in de

berekening en is verdeeld over 2 rijlijnen die de rijroute van de voertuigen simuleren
in de bouw- en gebruiksfase.

Voor de onderhavige inrichting is rekening gehouden met een rijroute tijdens het bouwproces
van de Kruisstraat / Kerkstraat naar de Ringbaan Zuid. Hier gaat het verkeer op in het
heersende verkeersbeeld.

Dit is een worstcase inschatting die ruim voldoende zekerheid geeft dat afdoende rekening is
gehouden met de effecten van deze bron.
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Overige stationaire/mobiele bronnen binnen de inrichting

Stationaire/mobiele bronnen binnen de inrichting

Op het terrein wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan voor het afgraven van de
bovengrond en het egaliseren van de aan te leveren geel zand. Ook wordt gebruik gemaakt
van een verreiker tijdens het bouwproces. Hiervoor wordt een effectieve bedrijfsduur van
totaal 80 uur aangehouden.

Voor de mobiele bronnen wordt uitgegaan van een mobiele kraan met Stage IV technologie
(bouwjaar na 2014). Er wordt uitgegaan van een maximaal vermogen tot 560 KW. Een
dergelijke kraan verbruikt bij belasting 9 liter diesel per uur. Voor 80 uur is dit dus 720 liter
totaal in de bouwfase. Deze zijn in het Aerius-model ingevoerd als oppervlaktebron.

De vrachtwagens die de beton leveren draaien stationair tijdens het storten van de beton. Dit
geschiedt in maximaal 4 uur tijd. Er wordt uitgegaan van 4,5 liter dieselverbruik tijdens
stationair draaien van de vrachtwagenmotor. De 18 liter diesel is verdisconteerd in een extra
bijdrage op het emissiepunt van de mobiele kraan / verreiker. In totaal wordt hier dus 738 liter
brandstof voor de emissiebron gehanteerd.

Er wordt op de locatie verder gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven kraan voor het
lossen van de vrachtwagens met prefab-units en materialen. Alle overige handapparatuur zijn
eveneens elektrische apparaten. Andere transportbewegingen zijn evenmin op de locatie van
toepassingen.
Binnen de woningen wordt geen op fossiele brandstoffen gestookte ketel toegepast. Verwar-
ming vindt plaats met een warmtepomp of elektrisch.
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Conclusie

Met behulp van de vigerende Aerius Calculator, is de stikstofdepositie bepaald op de nabij
gelegen natuurgebieden, door de activiteiten op het terrein aan Kruisstraat / Kerkstraat in
Weert. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de nieuwe situatie in Aerius.

Uit de resultaten blijkt dat de toename van de stikstofdepositie op de natuurgebieden 0,00
mol/ha/jr bedraagt voor het planjaar 2020. Daarmee zijn er uit oogpunt van stikstofdepositie
geen belemmeringen voor de realisatie van de woningen. 
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Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening
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Bijlage 2 : Aerius-berekening
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1 Inleiding 
 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de ver-

bouwing van de woning aan Kruisstraat 3 en de realisatie 

van een 4-tal levensloopbestendige woningen aan de Kerk-

straat en kruisstraat te Weert, is door middel van een verken-

nend flora- en faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling 

gemaakt van de mogelijke effecten die het plan kan hebben 

op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of 

het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS).  

  
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep 

afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die van-

uit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn be-

schermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soor-

tenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 16 okto-

ber 2020 tussen 13.00 – 14.00 uur door een ecoloog van 

BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plange-

bied en de directe omgeving hiervan. Het was circa 10°C, 

geheel bewolkt, zonder neerslag, met een noordenwind van 

2 Bft. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiele aan-

wezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwe-

zige habitat en nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is 

aan de hand van verspreidingsatlassen, soortgerichte litera-

tuur, NDFF-gegevens en op basis van ‘expert judgement’ na-

gegaan welke beschermde planten- en diersoorten er voor 

kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn om-

trent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Lim-

burg geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende on-

derzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 

daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied 

en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten 

van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaar-

den. 
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2 Planbeschrijving 
 

Het plangebied is gelegen tussen de Kerkstraat en de Kruis-

straat te Weert. In figuur 1 is de topografische ligging van het 

plangebied weergegeven. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit een woonhuis, een 

aangrenzende bedrijfshal aan de Kruisstraat, en een binnen-

plaats aan de Kerkstraat. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe 

omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een im-

pressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen 

tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens het woonhuis aan de Kruis-

straat 3 te behouden. Middels een interne verbouwing en en-

kele ingrepen aan de buitenzijden, zal deze gemoderniseerd 

worden. De bedrijfshal achter het woonhuis zal worden ge-

amoveerd, en hier zullen twee levensloopbestendige woning, 

tuinen en parkeergelegenheden worden gerealiseerd. Aan de 

Kerkstraat zullen een 2-tal levensloopbestendige woningen 

en een inrit naar achterliggende parkeergelegenheden wor-

den gerealiseerd. Figuur 3 geeft een beeld van de toekom-

stige situatie. 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 

Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 

Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied 
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Figuur 4: Plangebied gezien vanaf de Kruisstraat 

 
 

Figuur 5: Dakrand van de woning aan de Kruisstraat 

 
 

Figuur 6: Binnen aanzicht van de bedrijfshal 

 
 

Figuur 7: Opgaand groen langs de erfgrens met Kerkstraat 181 

 
 

Figuur 8: Bedrijfshal gezien vanuit het westen  

 
 
 Figuur 9: Dak van de bedrijfshal 
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3 Toetsing 
gebiedsbescherming 

 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-

bescherming, betrekking op de Europees beschermde Na-

tura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-

gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten 

optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoor-

deeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Weerter- en Bude-

lerbergen & Ringselven”, bevindt zich op circa 3 kilometer af-

stand ten westen van het projectgebied. Indien er sprake zou 

zijn van een effect, betreft dit een extern effect als gevolg van 

storingsfactoren als toename van geluid, licht of depositie 

van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn 

externe effecten als gevolg van aspecten als licht, geluid en 

trillingen uitgesloten.  

 

Daar de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van vier wo-

ningen en de interne verbouwing van een bestaande woning 

betreft, is een toename aan stikstofuitstoot te verwachten.  

Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied en de omvang 

van de voorgenomen plannen is een toename aan stikstofde-

positie op een Natura 2000-gebied redelijkerwijs niet aan de 

orde, waardoor een negatief effect op de instandhoudings-

doelstellingen van een Natura 2000-gebied is uitgesloten. 

Volledige zekerheid omtrent het aspect stikstof is echter al-

leen verkrijgbaar middels een berekening in AERIUS Calcu-

lator. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de pro-

vincie Limburg bestaat het NNN uit de goudgroene natuur-

zone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 

natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden 

zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben 

op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen 

worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het de goudgroene na-

tuurzone, de zilvergroene natuurzone of de bronsgroene 

landschapszone (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onder-

deel betreft de goudgroene natuurzone, en ligt ongeveer 1,6 

kilometer ten westen van het plangebied. Gezien de aard van 

de voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities re-

delijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de goudgroene natuurzone niet worden aan-

getast. Vervolgonderzoek in het kader van de goudgroene 

natuurzone wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  

 

Figuur 10: Ligging goudgroene natuurzone (groen), zilvergroene na-
tuurzone (geel), bronsgroene landschapszone (blauw) en 
Natura 2000-gebieden (rood gearceerd) ten opzichte van 
perceel plangebied (rood omlijnd) 
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 Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom be-

vindt is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform 

de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 
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4 Toetsing 
soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling 

tot de meeste provincies, eekhoorn, steenmarter, hazelworm 

en levendbarende hagedis vrijgesteld in bepaalde periodes in 

het jaar in Limburg. 

 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vo-
gels opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaat-
sen of rustplaatsen van dieren te be-
schadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van die-
ren opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van we-
zenlijke invloed is op de staat van in-
standhouding van de desbetreffende 
vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 
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jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

In de ‘Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbe-

scherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg’ van 

de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste 

lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vo-

gelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

3 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

4-soorten’). 

 

Binnen de voorgenomen plannen blijft het woonhuis aan de 

Kruisstraat 3 behouden in huidige vorm, en er zullen slechts 

enkele externe werkzaamheden plaatsvinden. De huidige si-

tuatie van het dak blijft behouden. Gezien er geen kieren 

langs de dakrand aanwezig zijn biedt het dak alleen poten-

tiele nestlocaties voor huismus, in ruimten onder de eerste 

rijen dakpannen. Nestlocaties die hier aanwezig zijn zullen 

behouden en toegankelijk blijven tijdens de werkzaamheden 

en voorgenomen plannen.  

 

De zuidelijke gevel van de bedrijfshal heeft een zadeldak. De 

dakpannen liggen recht, en sluiten goed op elkaar aan. De 

ruimte onder de eerste rijen dakpannen zijn niet toegankelijk 

voor huismus, gezien de ruimte tussen de pannen en de pan-

lat te nauw zijn. De rest van de bedrijfshal heeft een plat dak 

met bitumen bedekking. Langs de gehele bedrijfshal sluit de 

dakrand goed aan op de gevel, en zijn er geen kieren of ope-

ningen naar achterliggende ruimten aanwezig. Tevens zijn er 

in de gevels geen openingen aanwezig naar achterliggende 

ruimtes. De aanwezigheid van een broedlocatie onder het 

dak van een gebouwbewonende vogelsoort kan redelijkerwijs 

worden uitgesloten.  

 

In de opgaande beplanting binnen en rond het plangebied 

bevinden zich tevens geen jaarrond beschermde nesten van 

vogels als havik en ransuil. Wel kunnen in het opgaande 

groen langs de erfgrens met Kerkstraat 181 mogelijk “alge-

mene” soorten als merel, roodborst, heggenmus, zwartkop, 

winterkoning en houtduif tot broeden komen.  

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van 

soorten met een jaarrond beschermde status verloren. Bij de 

werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet 

jaarrond zijn beschermd. Voor de betreffende vogelsoorten 

geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen bui-

ten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen 

overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broed-

vogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste peri-

ode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het 

broedseizoen de periode maart tot half augustus worden 

aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de 

aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval 

(bijvoorbeeld van een houtduif) dient een controle hierom-

trent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen 

geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van 

een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhou-

ding van lokale populaties is dan ook uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging 

is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de 

volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

baardvleermuis en watervleermuis. 

 

Een eventuele rust- of verblijfplaats van een gebouwbewo-

nende vleermuissoort onder het dak van het woonhuis aan 

Kruisstraat 3 zullen behouden blijven, gezien het dak in hui-

dige situatie behouden blijft. Dit woonhuis heeft geen open 

stootvoegen, kieren langs de dakrand of andere openingen 

naar achterliggende ruimten. De aanwezigheid van een ge-

bouwbewonende vleermuissoort binnen de gevels kan rede-

lijkerwijs worden uitgesloten. 
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De bedrijfshal heeft een plat dak waarbij de dakrand goed 

aansluit op de gevels. Hierdoor kan de aanwezigheid van 

rust- of verblijfplaatsen van een gebouwbewonende vleer-

muissoort onder het dak worden uitgesloten. In de gevels zijn 

geen open stootvoegen of andere openingen aanwezig die 

toegang geven tot achterliggende ruimten. De aanwezigheid 

van een rust- of verblijfplaats van een gebouwbewonende 

vleermuissoort in de gevels kan tevens worden uitgesloten. 

 

Langs de erfgrens met Kerkstraat 181 is opgaand groen aan-

wezig. Geen van de aanwezig bomen had een holte of los-

hangend schors. De aanwezigheid van een rust- en verblijf-

plaats van een boombewonende vleermuissoort kan worden 

uitgesloten. 

 

Er is geen sprake van potentieel (essentieel) foerageerge-

bied en/of vliegroutes binnen of in de directe omgeving van 

het plangebied, gezien het ontbreken van aspecten als grote 

hoeveelheden opgaand groen, oppervlaktewater en lijnvor-

mige landschapselementen. 

 

Toetsing 

De gebouwen bevatten geen geschikte doorgangen naar po-

tentiele verblijfplaatsen. Bij uitvoering van de voorgenomen 

ontwikkeling zal er geen sprake zijn van (potentiële) overtre-

ding met betrekking tot vaste rust- of verblijfplaatsen, vlieg-

routes of foerageergebied voor vleermuizen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt weinig geschikt habitat voor grondge-

bonden zoogdieren. Soorten als egel en huisspitsmuis kun-

nen incidenteel in het plangebied worden waargenomen. 

Door de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageer-

gebied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel 

foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al 

deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwik-

keling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel nood-

zakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te 

dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name 

een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplan-

ting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelijker-

wijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van in-

dividuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krij-

gen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verla-

ten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden 

verplaatst naar buiten het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten wezel, 

bunzing, hermelijn, boommarter, steenmarter en eekhoorn  

voor. Gezien de binnenstedelijke ligging, de beperkte om-

vang en het relatief stenige habitat, betreft het hier geen es-

sentieel habitat voor de wezel, bunzing en boommarter.  

Er zijn geen holen of nesten in de grond of in de bomen aan-

getroffen die zouden kunnen dienen als schuil- of nestplaats 

voor deze soorten. Tevens zijn er geen sporen of mogelijke 

nesten aangetroffen van de steenmarter. Binnen het plange-

bied zijn tevens geen nesten of sporen van de eekhoorn aan-

getroffen. De aanwezigheid van andere strenger beschermde 

grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van de ver-

spreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt habitat 

eveneens redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen ver-

blijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat 

er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties van soorten en overtre-

ding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied waarnemingen bekend van de le-

vendbarende hagedis. De waarnemingen hebben betrekking 

op de natuurgebieden in de omgeving. Het plangebied zelf 

en de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor 

deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is 

daarmee dan ook uitgesloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptie-

len zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijge-

stelde rugstreeppad, poelkikker, heikikker, Alpenwatersala-

mander en kamsalamander bekend. Het plangebied bevat 

echter geen oppervlaktewater of schuilgelegenheid, waar-

door de aanwezigheid van de meeste van deze soorten bin-

nen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. Met betrek-

king tot een incidenteel passerend individu van een alge-

mene (vrijgestelde) soort is enkel de zorgplicht van toepas-

sing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt 

essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, in-

breuk op de gunstige staat van instandhouding van popula-

ties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het 



4 Toetsing soortenbescherming 
Quickscan flora en fauna Kruisstraat 3 te Weert  

 donderdag 22 oktober 2020 11 

 

 
kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende indivi-

duen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van grote vos, grote weerschijnvlinder, kleine ijsvo-

gelvlinder, bosbeekjuffer, gevlekte glanslibel en gevlekte 

witsnuitlibel. Al deze soorten stellen echter zeer specifieke ei-

sen aan hun habitat, die in het plangebied niet aanwezig zijn. 

Aanwezigheid van de overige beschermde libellen en vlin-

ders is vanwege de verspreiding en/of aanwezig habitat uit-

gesloten. Aantasting van (deel)populaties van een be-

schermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan 

de orde. De aanwezigheid van de overige beschermde onge-

wervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft 

en platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het 

plangebied en in de omgeving is hiervoor geen geschikt habi-

tat aanwezig. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgeslo-

ten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde 

soorten bekend als drijvende waterweegbree, kartuizer anjer 

en stijve wolfsmelk. Deze soorten stellen echter zeer speci-

fieke eisen aan hun standplaatsen. Gezien het aanwezige bi-

otoop en binnenstedelijke ligging van het plangebied is de 

aanwezigheid van dergelijk beschermde vaatplanten redelij-

kerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten. 
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5 Conclusie 
 

Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar 

het voorkomen van verschillende soortgroepen of effecten op 

beschermde gebieden niet noodzakelijk geacht. Evenmin is 

er sprake van een noodzaak tot het indienen van een onthef-

fingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de 

Wet natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel 

een vergunningsaanvraag in het kader van gebiedsbescher-

ming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit plan niet aan de 

orde.  

 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op 

voorhand redelijkerwijs te voorkomen, het verwijderen 

van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van 

een broedgeval kunnen uitsluiten; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodza-

kelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige indi-

viduen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke ge-

daan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. 

Aanbevelingen 

Het plangebied biedt in de huidige situatie geen vaste nest- 

en verblijfsmogelijkheden voor huismus, gierzwaluw en vleer-

muizen, terwijl de ligging en omgeving van het plangebied 

zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoor-

beeld door het inbouwen van neststenen of vleermuiskasten 

en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan 

de nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste rust- en verblijf-

plaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen. 

Gelet op het steeds verder verdwijnen van broed- en ver-

blijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige maatregelen 

een positief effect hebben op de lokale populatie van een 

soort. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utili-

teitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee een bouwon-

derneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvrien-

delijker kan maken. Door middel van het beantwoorden van 

enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen wor-

den toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal 

voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis te down-

loaden van de website van Vogelbescherming (www.vogel-

bescherming.nl/checklist/). Daarnaast is er tevens een bro-

chure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. 

Deze brochure is onder andere te vinden op de website van 

de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/brochure-

verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 
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6 Samenvatting 
 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen 

ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde 

soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen 

zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra-

jecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

   

Tabel 2  Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / op-
merkingen  

Natura 2000  Ca. 3 km  Nee - Geen externe versto-
rende factoren  

Natuurnetwerk Neder-
land  

Ca. 1,6 m  Nee - Ecologische waarde 
en kenmerken blijven 
gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing 

Tabel 3 Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

 
Broedvo-
gels 

Algemeen Ja Te voorkomen Plangebied buiten broedseizoen bouwrijp maken 
of controle vooraf  

Globale broedseizoen loopt van maart tot half au-
gustus  

Jaarrond be-
schermd  

Nee Nee - - 

 
Vleermui-
zen  

Verblijfplaatsen  Nee Nee - - 

Foerageerhabitat Nee Nee   - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de egel  

Reptielen  Nee Nee - - 

Amfibieën  Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de gewone pad  

Vissen  Nee Nee   - - 

Ongewervelden  Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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