
Kleuren en materialenstaat - exterieur  d.d. 28-07-2021 
 
Hoofdstraat 18A en 18G te Best 
 

Nieuwbouwgedeelte 
Onderdeel Materiaal kleur 
   
Gevel basis Baksteen metselwerk Lichtgrijs 
Voegen basis Zandcement, iets terugliggend 2-3mm Lichtgrijs 
Gevel accentpenant Baksteen metselwerk Donkergrijs 
Voegen accentpenant Zandcement, iets terugliggend 2-3mm Donkergrijs 
Kozijnen Meranti hardhout Wit, RAL 9010 
Draaiende delen Meranti hardhout Platinagrijs, RAL 7036 
Voordeurkozijn in tussen lid Meranti hardhout Platinagrijs, RAL 7036 
Voordeur in tussen lid Meranti hardhout Platinagrijs, RAL 7036 
Overige deuren Meranti hardhout Platinagrijs, RAL 7036 
Beglazing Meerbladig isolatieglas HR++ Blank 
Waterslagen Natuursteen Antraciet 
Dorpels Natuursteen Antraciet 
Voordeur Merbau Antraciet 
Dakbedekking nieuw dak Bitumineus Naturel 
Dakrandafwerking Aluminium daktrim Platinagrijs, RAL 7036 
Boeiboord tussen lid Rockpanel Platinagrijs, RAL 7036 
Overstek entreepartij Rockpanel Platinagrijs, RAL 7036 
Gevelbekleding entreepartij Verticale houten delen Western Red Cedar, 

blank gelakt 
Trap naar boven appartement Staal+poedercoating Platinagrijs, RAL 7036 
Hemelwaterafvoeren Zink Naturel 
Balustrade frans balkon Staal+poedercoating Platinagrijs, RAL 7036 
Balustrade balkon Staal+poedercoating Platinagrijs, RAL 7036 
Balkon Prefab beton Naturel 
   

 
 
Verbouwgedeelte 

Onderdeel Materiaal kleur 
   
Gevel Bestaand metselwerk  Bestaand 
Voegen Bestaand voegewerk Bestaand 
Kozijnen (bestaande) Meranti hardhout Wit, RAL 9010 
Draaiende delen (bestaande) Meranti hardhout Wit, RAL 9010 
Voordeur (bestaande) Merbau Wit, RAL 9010 
Kozijnen (nieuw) Meranti hardhout Wit, RAL 9010 
Overige deuren Meranti hardhout Wit, RAL 9010 
Dakbedekking plat dak Bitumineus Naturel 
Dakrandafwerking Bestaand handhaven Bestaand 
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Toelichting op de bewijslasten 

forfaitair geen speclfieke merk ingevoerd 

berekening r i een waarde berekend, deze berekening i toegevoegd aan het dossier 

produetbiad r wordt een specfiek product gebrukt bij toepassen van ander product moet aangetcond worden dat dt gelijkwaardigis 

verklaring er wordt een specfiek product gebruikt, ier mag niet vanaf worden geweken zonder overleg 

taakstellend er wordt een voorwaarde aan een prodct gesteld, hettoe te passen product moet aan deze voorwaarde vokdoen, bij e voorwaarde s 
    

rekening gehouden met de omwang en het gebruik van het gebouw 

eFss0 er i op basis van producttype een waarde ingevoerd, geen verdere bewijsast nodig (niettoegestaan bij vergunningsaarwaag)    



W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_van de 

d j) N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

Algemene gegevens 

  

  

  

omschrijving Appartement A - N (3C) 

plaats Best 

type gebouw appartementengebouw 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2021 

eigendom huur 

opname detailopname 

datum berekening 28-07-2021 

opmerkingen 

Registratie 

(geanonimiseerd)

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) met de volgende registratienummers: 

  

  

unieke omschrijving provisional ID registratienummer _ datum registratie 

Neuwbouw appartement A Hoofdstraat Best B25CCBA98509465F87F7C5CB30C4DD96 891109018 29-7-2021 

Neuwbouw appartement A Hoofdstraat Best D43EEA44BOCF4BFAB3876EDAAD8B8E44 119875305 29-7-2021 

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie vlak methodiek Ro [mFK/W] 

gevel/ Rc 4,70 gevel vrie invoer 470 

dak/ RC 6,30 dak vrie invoer 6,30 

vloer/ RC 3,70 vloer vrie invoer 3,70 

transparante constructie type methodiek omschrijving Uw/UD[WITK]|  gg;n 

raam hout riple beglazing raam vrije invoer 11 0,50 

deur/standaard deur beslisschema _ niet geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 34 0,00 
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Hoofdstraat 18_Best 

j) N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Indeling gebouw 

  

  

energieprestatie berekenen per gebouw en per appartement 

Definieer rekenzones 

type zone omschrijving bouwijze Nbouwiaag 

rekenzone woning dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren 1 

Definieer appartementen 

omschrijving positie Nappartement rekenzone Nbouwasg Ag [Tf] 

AppartementA _ onderste laag, hoek, zonder dak (1 woonlaag) 1 woning 1 46,65 

Constructies 

Geometrie dichte constructie - Appartement A - woning 

dichte constructie opmerking oppervlakte [m2] 

voorgevel west - buitenlucht, W - 35,56 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 30,41 

gevel zuid in voorgevel - buitenlucht, Z - 1,68 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 1,68 

gevel noord in voorgevel - buitenlucht, N- 1,68 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 1,68 

zijgevel rechts zuid - buitenlucht, Z - 11,06 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 443 

achtergevel gr ovr - AOR / AOS - 29,40 m? 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 29,40 

achtergevel oost gr buiten - buitenlucht, O - 0,70 m?- 90° 

gevel Rc470-Rc= 
  

‚70 0,70 

zijgevel links noord - buitenlucht, N- 11,06 m?- 90° 

gevel Rc470-Rc= 
  

‚70 443 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best. 

  

  

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_van de 

ind juli) N oo 8.V. 

Geometrie dichte constructie - Appartement A - woning 

dichte constructie opmerking oppervlakte [m2] 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

vloer gr kruipruimte - op/boven mv; boven kruipruimte - 47,10 m? 

  

  

vloer! R° 3,70 - Rc= 370 4740 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Appartement A - woning 

transparante constructie opmerking aantal °”"Î„";'Î“° beschaduwing _ zonwering _ 9gkalt gldif regeling zomernachtventiatie 

voorgevel west - buitenlucht, W - 35,56 m?- 90° 

raam hout triple beglazing - U= zijbelemmering  geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 191 echts zonvering niet aanwezig 

belemmering 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225mm 

ofstond 039m 

breedte 09m 

zijbelemmeringshoek EN 

raam hout triple beglazing - U= zijbelemmering  geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 191 echts zonvering niet aanwezig 

belemmering 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225mm 

ofstond 039m 

breedte 09m 

zijbelemmeringshoek EN 

raam/ hout ftriple beglazing - zijbelemmering  geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 133 … inks zonvering niet aanwezig 

belemmering 

Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering 225mm 

ofstond 059m 

breedte 09m 

zijbelemmeringshoek EN 

zijgevel rechts zuid - buitenlucht, Z - 11,06 m?- 90° 

raam/ hout ftriple beglazing - inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

raam/ hout ftriple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

{voor eind ju 
  

ind juli) 
  

W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_van de 

N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Appartement A - woning 

IE 

transparante constructie opmerking aantal °””Î„";Î“° 

raam hout triple beglazing - U= 221 

11/99n=0,80 ‘ 

zijgevel links noord - buitenlucht, N- 11,06 m?- 90° 

raam hout triple beglazing - U= 

1,1/9gn=0,50 2 

belemmering 

„Zikelemmerng rechts 

hoogte zijbelemmering 225mm 

efstand 604m 

breedte 436m 

zijbelemmeringshoek 54" 

raam hout triple beglazing - U= 221 

1,1/9gn=0,50 ’ 

belemmering 

„Zikelemmerng rechts 

hoogte zijbelemmering 225mm 

efstand 474m 

breedte 436m 

zijbelemmeringshoek a 

raam hout triple beglazing - U= 221 

1,1/9gn=0,50 ’ 

belemmering 

„Zikelemmerng rechts 

hoogte zijbelemmering 225mm 

efstand 346m 

breedte 436m 

zijbelemmeringshoek w 

Kenmerken vloerconstructie 

‘hoogte bovenkant vloer tov maaïveld (h) 

omtrek van het vloerveld (P) 

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder 

kruipruimteventilatie (£) 

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (Row) gevel/ Rc 4,70 - R = 4,70 m>KIW 

Uniec 3.0.15.0 

beschaduwing 

inimale 

belemmering 

zijbelemmering 

rechts 

zijbelemmering 

rechts 

zijbelemmering 

rechts 

007m 

22,48 m 

0,0012 m?/m 

Pagina 4/13 

zonwering _ 9glalt 9. regeling zomernachtventiatie 

geen 

zonwering 

geen 

zonwering 

geen 

zonwering 

geen 

zonwering 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

(voor eind jul), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_van de 

(geanonimiseerd)

B oo eind j) N Sorgch 8.V. 

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevioer niet geïsoleerd - R: = 0 m2K/W 

(Ry) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 667m 

invoer infiltratie geen meetwaarde voor infiltratie 

Defi 

  

gebouw av:10earef [dms per m gebruiksoppervlak] 

gebouw 042 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker warmtepomp - elektrisch 

invoer opwekker forfaitair 

functie(s) van opwekker verwarming en warm tapwater 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelljke installatie _ niet-gemeenschappeljke installatie 

bron warmtepomp buitenlucht (afgifte water) 

toestel / warmteleveringssysteem warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 3.175 kWh 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 3.175 kWh 

coP 335 

energiefractie 1,000 

hulpenergie per toestel 26 KWh 

Distributie 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_\ 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best_van de 

E (voor eind juli) 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

(geanonimiseerd)

isolatie kleppen en beugels 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

aanvullende distributiepomp 

N oh 8 V. 

tweepijpssysteem 

35°C 

inregeling onbekend 

(geanonimiseerd)

leidinggegevens onbekend 

29,86m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - geïsoleerd 

geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvulende distributiepomp niet aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

type oppervakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.t) 

opperakteverwarming 

hs4m 

vioerverwarming - onbekend systeem 

orfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

25K 

10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Uniec 3.0.15.0 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18 

(voor eind jul), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18 

oo eind juli) 

Appartement A 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Distributie 

circulatieleiding 

N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

warmtepomp - elektrisch 

orfaitair 

warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

1.362 KWh 

1,40 

1,000 

OkWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

Agitte 

Le   

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] 

Appartement A 2,00 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

woning 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

Uniec 3.0.15.0 

ggegevens naar badkamers en aanrechten 

gem. lengte naar aanrecht [m] Goinnen leiding aanrecht [mrm] 

4,00 12 

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal 

forfaitair 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

(voor eind jul), W21.270 EPW-D_4x Hoofd: 

oo eind j) 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

luchtbehandelingskast 

   

systeemvariant 

fou 

Warmteterugwinning 

type warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypass 

bypassaandeel 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

invoer ventilator vermogen 

volumeregeling ventilatoren WTW 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen 

ventiatiesysteem - passieve koeling 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschappeljke installatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toeste!) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

Uniec 3.0.15.0 

traat 18 Bes= (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

D orgch 8. 
(geanonimiseerd)

luchtbehandelingskast niet aanwezig 

D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO!-meting 

in wk, zonder zonering 

0,80 

tegenstroomwarmtewisselaar - kunststof 

0,800 

100% bypass 

1,00 

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte 

onbekend 

forfaitair ventiator vermogen 

onbekende volumeregeling 

LUKAA,B, C 

automatische passieve koelregeling 

compressiekoeling - elektrisch 

forfaitair 

niet gemeenschappelijke installatie 

587 KWh 

587 KWh 

3,00 

1,000 

OKWh 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Besf 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

E (voor eind juli) N oo 8.V. 

verdampersysteem watergedragen distributiesysteem 

ontwerptemperatuur aanvoer- en retourtemperatuur onbekend 

waterzijdige inregeling inregeling onbekend 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen leidinggegevens onbekend 

totale leidinglengte 29,86m 

isolatie leidingen geïsoleerd 

isolatie kleppen en beuge!s kleppen en beuge!s - geïsoleerd 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen geen leidingen buiten gekoelde zone 

distributiepomp - invoer pompvermogen onbekend, EE! onbekend 

distributiepompen 

omschrijving vermogen [W] EE 

pomp 1 33 0,23 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 1 bouwlagen 

Mgifte 

Afgiftesysteem 1 

type afgiftesysteem Vloerkoeling 

ruimtetemperatuur regeling forfaitair 

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c1) -25K 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABooma.#) 10K 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

PV(T)-systemen 

Systeem1 

type systeem PV 

invoer wattpiekvermogen eigen waarde Wplpaneel 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)   

(voor eind juli) e Borgch B.V. 

wattpiekvermogen per paneel 395 Wp/paneel 

gemiddelde veroudering per jaar 0,50% 

aantal panelen 6 panelen 

oriëntatie zuid 

hellingshoek 15° 

ventiatie sterk geventileerd 

beschaduwing minimale belemmering 

(geanonimiseerd)

Resultaten gebouw 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 948 Wh 1.374 kWh 26 Wh 38 Wh 

warmtapwater _ EW 

elektrisch 973 Wh 1.410 kWh O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 196 kWh 284 KWh 10 kWh 14 kWh 

ventiatoren Evai 264 KWh 383 KWh O KW O KW 

Totaal 3451 kWh 52 Wh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3.503 Wh 

opgewekte elektriciteit 2.898 KWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 605 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

verwarming EprenH 2.227 KWh 

warm tapwater EPrenW 389 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 2.898 KWh 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best| 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best. 

N (ioor oind jul) N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)   

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

totaal EPrenTot 5.515 KWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 2.416 KWh 

niet gebouwgebonden installaties 1.800 kWh 

opgewekte elektriciteit 1.999 kWh 

totaal 2.217 KWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 46,65 m? 

verliesopperviakte As 124,11 m 

compactheid 2,66 

IE 

COzemissie 142 kg 

Energieprestatie 

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=C1 89,81 KWhim? 87,22 KWhime / 

primaire fossiele energie EwepTo 50,00 KWhim? 1297 KWm / 

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 400 % 0,1% / 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 118,21 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 58,98 kWh/m? 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

Resultaten Appartement A 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd) voor eind jul)   

N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

  

  

  

  

  

  

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 954 KWh 1.384 kWh 26 Wh 38 Wh 

warmtapwater _ EW 

elektrisch 973 Wh 1.410 kWh O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 195 kWh 283 KWh 10 kWh 14 kWh 

ventiatoren Evai 264 KWh 383 KWh O KW O KW 

Totaal 3461 kWh 52 Wh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 3.513 KWh 

opgewekte elektriciteit 2.898 KWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 614 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 2.242 KW 

warm tapwater EPrenW 389 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 2.898 KWh 

totaal EPenTot 5.530 KWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 2422 KWh 

niet gebouwgebonden installaties 1.800 kWh 

opgewekte elektriciteit 1.999 kWh 

totaal 2.223 KWh 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)

(voor eind juli) e Borgch B.V. 
(geanonimiseerd)  

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 46,65 m? 

verliesopperviakte As 124,11 m 

compactheid 2,66 

IE 

COzemissie 144 kg 

Energieprestatie 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=C1 87,66 KWhim? 

primaire fossiele energie EwepTo 13,17 kWhime 

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 900 % 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 118,53 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 / 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 59,37 kWh/m? 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

T : 

rekenzone woning 

  

TOm 0,00 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)

(voor eind juli) e Borgch B.V. 
(geanonimiseerd)

Algemene gegevens 

  

  

omschrijving Appartement B - B 1e verdieping) 

plaats Best 

type gebouw appartementengebouw 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2021 

eigendom huur 

opname detailopname 

datum berekening 28-07-2021 

opmerkingen 

Registratie 

(geanonimiseerd)

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) met de volgende registratienummers: 

  

  

unieke omschrijving provisional ID registratienummer _ datumregistratie 

Neuwbouw appartement B Hoofdstraat Best 3A0C35221E8D4E67A03F102D8F435018 0662890115 29-7-2021 

Neuwbouw appartement B Hoofdstraat Best E6562EA42C404BO99BEBBAG4ESOBF3D 100023241 29-7-2021 

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie vlak methodiek Ro [mFK/W] 

gevel/ Rc 4,70 gevel vrie invoer 470 

dak/ RC 6,30 dak vrie invoer 6,30 

vloer/ RC 3,70 vloer vrie invoer 3,70 

transparante constructie type methodiek omschrijving Uw/UD[WITK]|  gg;n 

raam hout riple beglazing raam vrije invoer 11 0,50 

deur/standaard deur beslisschema _ niet geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 34 0,00 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)

(voor eind juli) e Borgch B.V. 
(geanonimiseerd)  

Indeling gebouw 

energieprestatie berekenen per gebouw en per appartement 

Definieer rekenzones 

type zone omschrijving bouwijze Nbouwiaag 

rekenzone woning dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren 1 

Definieer appartementen 

omschrijving positie Nappartement _ rekenzone Nbouwasg Ag [nr] 

Appartement B ‘bovenste laag - hoek (1 woonlaag) 1 woning 1 4681 

  

Constructies 

Geometrie dichte constructie - Appartement B - woning 

dichte constructie opmerking oppervlakte [m2] 

voorgevel west - buitenlucht, W - 35,56 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 29,01 

gevel zuid in voorgevel - buitenlucht, Z - 1,68 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 1,68 

gevel noord in voorgevel - buitenlucht, N- 1,68 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 1,68 

zijgevel rechts zuid - buitenlucht, Z - 11,06 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 664 

achtergevel oost - buitenlucht, O - 35,56 m?- 90° 

gevel/ Rc 4,70 - R:=4,70 36,56 

zijgevel links noord - buitenlucht, N- 11,06 m?- 90° 

  

gevell RC 4,70 -Rc=4,70 664 

plat dak - buitenlucht; HOR - 46,61 m 

dak/ RC 6,30 - R° = 6,30 4661 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)   

  

(voor eind juli) e Borgch B.V. 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Appartement B - woning 

IE 

transparante constructie opmerking aantal °""Î„";î'“° beschaduwing zonwering Ggalt 9gldif regeling zomernachtventiiatie 

voorgevel west - buitenlucht, W - 35,56 m?- 90° 

raam hout triple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 191  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

raam/ hout ftriple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 133  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

deur/standaard -U=3,4/99n= 110 geen iet aanwezig 

0,00 zonwering 

raam hout triple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

zijgevel rechts zuid - buitenlucht, Z - 11,06 m?- 90° 

raam hout triple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

raam/ hout ftriple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

zijgevel links noord - buitenlucht, N- 11,06 m?- 90° 

raam hout triple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

raam/ hout ftriple beglazing - U= inimale geen ‚ ‚ 

1,1/99in=0,50 221  pelemmering _ zonwering niet aanwezig 

Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 667m 

invoerinfitratie geen mestwaarde voor inftratie 

Definieer infiltratie 

gebouw Qu1Oiearef [dm?/s per e gebruiksoppervlak] 

gebouw 042 

(geanonimiseerd)

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

e (voor eind juli) e Borgch B.V. 

woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker warmtepomp - elektrisch 

invoer opwekker forfaitair 

functie(s) van opwekker verwarming en warm tapwater 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelljke installatie _ niet-gemeenschappeljke installatie 

bron warmtepomp buitenlucht (afgifte water) 

toestel / warmteleveringssysteem warmtepomp - voldoet niet aan tabe! 9.28 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 3.448 kWh 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 3.448 kWh 

coP 240 

energiefractie 1,000 

hulpenergie per toestel 33 KWh 

Distributie 

type distributiesysteem tweepijpssysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 35°C 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beugels 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

aanvullende distributiepomp 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

29,83m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - geïsoleerd 

geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvulende distributiepomp niet aanwezig 

distributiepompen 

omsch 

  

pomp 1 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

Uniec 3.0.15.0 

opperakteverwarming 

hs4m 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

N (ioor oind jul) 
(geanonimiseerd)

type oppervakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.t) 

N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

vioerverwarming - onbekend systeem 

orfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

25K 

10K 

EE E 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Appartement B 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

warmtepomp - elektrisch 

orfaitair 

warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

1.361 KWh 

1,40 

1,000 

OkWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

Uniec 3.0.15.0 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

N (ioor oind jul) 

Afgifte 

(geanonimiseerd)
N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

Leidinggegevens naar badkamers en aanrechten 

appartementen gem. lengte naar badruimte [m] 

Appartement B 2,00 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

woning 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

luchtbehandelingskast 

systeemvariant 

fou 

Warrteterugwinning 

type warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypass 

bypassaandeel 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

invoer ventilator vermogen 

volumeregeling ventiatoren WTW 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidskasse ventiatiekanalen 

ventilatiesysteem - passieve koeling 

Koeling 1 

Uniec 3.0.15.0 

gem. lengte naar aanrecht [m] Bpinnen leiding aanrecht [mm] 

4,00 12 

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal 

orfaitair 

uchtbehandelingskast niet aanwezig 

D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door COl-meting 

in wk, zonder zonering 

0,80 

tegenstroomwarmtewisselaar - kunststof 

0,800 

100% bypass 

1,00 

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte 

onbekend 

forfaitair ventilator vermogen 

onbekende volumeregeling 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend 

automatische passieve koelregeling 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

G (voor eind juli) 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelike instalatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toestel) 

EER 

energiefractie 

(geanonimiseerd)

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beugels 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd)

compressiekoeling - elektrisch 

orfaitair 

niet-gemeenschappelijke installatie 

670 kWh 

670 kWh 

300 

1,000 

OkWh 

watergedragen distributiesysteem 

aanvoer- en retourtemperatuur onbekend 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

29,83m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - geïsoleerd 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

stributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Agitte 

Agiftesysteem1 

Uniec 3.0.15.0 

Pagina 712 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

1 bouwlagen 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

e (voor eind juli) e Borgch B.V. 

type afgiftesysteem Vloerkoeling 

ruimtetemperatuur regeling forfaitair 

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c1) -25K 

temperatuurcorrectie automatische regeling (A@rooms.) 10K 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

EE E 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

PV(T)-systemen 

Systeem1 

type systeem PV 

invoer wattpiekvermogen eigen waarde Wp/paneel 

wattpiekvermogen per paneel 395 Wp/paneel 

gemiddeide veroudering per jaar 0,50% 

aantal panelen 6 panelen 

oriëntatie zuid 

helingshoek 15° 

ventiatie sterk geventileerd 

beschaduwing minimale belemmering 

Resultaten gebouw 

arlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 1.437 kWh 2.083 kWh 33 Wh 47 Wh 

warmtapwater _ EW 

elektrisch 972 Wh 1.410 kWh O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 223 KW 324 KWh 10 kWh 14 kWh 

ventiatoren Evai 277 KWh 402 kWh O KW O KW 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best| 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best. 

N (ioor oind jul) N Sorgch 8.V. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)  

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 
  

Totaal 4.218 Wh 62 kWh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 4.280 kWh 

opgewekte elektriciteit 2.599 KWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 1.681 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 2011 Wh 

warm tapwater EPrenW 389 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 2.599 KWh 

totaal EPenTot 4.999 kWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 2.951 KWh 

niet gebouwgebonden installaties 1.800 kWh 

opgewekte elektriciteit 1.792 kWh 

totaal 2.959 KWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 4661 m? 

verliesopperviakte As 143,21 m 

compactheid 307 

IE 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best| 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best. 

  

  

  

  

  

  

e (voor eind juli) e Borgch B.V. 

COzemissie 394 kg 

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=C1 103,63 kWn/m? 94,36 KWhime / 

primaire fossiele energie EwepTo 50,00 KWhim? 36,07 KWhime / 

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 400 % 748 % / 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 107,24 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 64,34 KWh/m? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

Resultaten Appartement B 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 1.456 kWh 2.111 kWh 33 Wh 48 Wh 
  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

  

elektrisch 972 kWh 1.410 kWh 0 kWh 0 kWh 

koeling Ecsi 

elektrisch 223 kWh 323 kWh 10 kWh 14 kWh 

ventilatoren EVxi 277 kWh 402 kWh 0 kWh 0 kWh 

Totaal 4.245 kWh 62 kWh 

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 4.307 kWh 

opgewekte elektriciteit 2.599 KWh 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

n 
(geanonimiseerd)

(voor eind juli) e Borgch B.V. 
(geanonimiseerd)  

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 1.708 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 2.038 KW 

warm tapwater EPrenW 389 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 2.599 KWh 

totaal EPenTot 5.026 kWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 2.970 KW 

niet gebouwgebonden installaties 1.800 kWh 

opgewekte elektriciteit 1.792 kWh 

totaal 2.978 KWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 4661 m? 

verliesopperviakte As 143,21 m 

compactheid 307 

IE 

COzemissie 401 kg 

Energieprestatie 

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 95,16 KWhim? 

primaire fossiele energie EwepTo 36,65 KWh/m? 
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W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Bestj 

(voor eind juli), W21.270 EPW-D_4x Hoofdstraat 18_Best 

e (voor eind juli) e Borgch B.V. 

indicator eis resultaat 

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 746 % 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 107,82 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 / 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 65,19 kWh/m? 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ale bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

T : 

rekenzone 

TOm 
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Energielabel woningen 662890115 

Registratienummer Datum registratie 

29-07-2021 

Geldig tot 

Tot oplevering 
  

  

Deze woning 

heeft energielabel 

D 

  A+++ 

A ++4+ 

  

  

Verbetering 

Isolatie Installaties Hoofdsysteem aanbevolen? 

1 Gevels 7 Verwarming Warmtepomp a 

2 Gevelpanelen 8 Warm water Warmtepomp E 

3 Daken 9 Zonneboiler Niet aanwezig EN 

4 Vloeren 10 Ventilatie Balansventilatiesysteem m 

5 Ramen 11 Koeling Aanwezig 

6 Buitendeuren 12 Zonnepanelen Aanwezig m   

Deze woning wordt niet verwarmd via een aardgasaansluiting 

     

  

Warmtebehoefte Risico op hoge Âì Aandeel hernieuwbare (âì. 

in de wintermaanden LH binnentemperaturen energie r 

in de zomermaanden 

Toelichtingen en aanbeve 2en verder 

Over deze woning Opnamedetails 

Objectomschrijving Naam Examennummer 

W21 270 appartementen Best | 8818487 

Nieuwbouw appartement B 

Certificaathouder 

BengCert 

Detailaanduiding Bouwjaar Inschrijfnummer KvK-nummer 

Compactheid 3,07 SKGIKOB.012106 81091516 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Vloeroppervlakte 47 m2 m n 

Certificerende instelling 

Woningtype _I SKGIKOB Hoekwoning onder dak Î 

L LD 

  

  

  

      
Soort opname 

Detailopname 

(geanonimiseerd)
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Toelichting bij dit energielabel 

Voor uw woníng is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de 

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie: 

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij s G het slechtste energielabel en A” het beste 

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 36,65 kWh/m? fossiele energie per jaar. Dit komt 

overeen met 8,59 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige 

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een 

‘compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie 

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming 
  

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen. 

36,65 kú per jaar 

S P 

G F E D c B A A® A” A 

380 395 290 250 190 160 105 75 50 Ĳ 

Hoe is het energielabel berekend? Hierbijis uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het 

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee. 

Dit s omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet 

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening. 

  

    

Warmtebehoefte , DE warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende 

in de wintermaanden warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventiatiesysteem 

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 65,19 kWh per vierkante 

meter vloeroppervlakte. 

Risico op hoge fl Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals 
binnentemperaturen _AD  butenzonwering, zonwerende beglazing en dklsoatie beperken het iico op hoge 

n de zomermaanden binnentemperaturen. 

Aandeel hernieuwbare fâì. Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 74,6%. Hernieuwbare energie is 

energie R afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie. 

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare 

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning 

Pripei 2020 ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en 

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabe! daarom 

onderscheid gemaakt n laag, gemiddeld en hoog. 

|J“m'.n 

n Gemiddeld €80 

  

Hoog e e115 €15 €105 e100 co0 co0 €85 0 €75 €75 
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Kenmerken en maatregelen 

Op de voorkant van dt energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de 

volgende pagina's vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende 

maatregelen u nog kunt treffen 

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie 

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord 

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit 

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. 

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt, 

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat 

  

Isolatie 

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een 

Rwaarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de 

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer 

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van 

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven. 

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen i er vaak 

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding, 

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het naisoleren van de spouw wordt een matige 

isolatiewaarde gehaald (R_= 1,0 tot 1,7 m2K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie 

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook 

duurder. 

n keer na-geïsoleerd. Hetis dn verstandig om de gevels 
  

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar é 

direct goed te isoleren 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R,-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord Oost Zuid   

om 0 n om 0 n om 0 n 

om K | 47 6m e | 47 om K | 47 

17 n | 47 17m e | 47 

West 

op. 0 SR 

20m e | 47 
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3 Daken 
Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook 

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R,-waarde. Hoe hoger de 

-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning 

n de winter. Met dakisolatie blift vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

  

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten 

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelijk van het type dak, schuin dak met 

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik 

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw 

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee. 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R‚-waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Horizontaal 

om 0 n 

16m E | 63 

  

5 Ramen 
Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk 

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van 

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De 

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U,;waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de 

isolatie is. HR”-glas en triple-glas hebben een lage U,-waarde en houden de warmte beter in de 

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

  

Door goed isolerend glas, zoals HR"-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning 

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. 

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en 

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid 

van buiten. 

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één 

keer goed te isoleren. 

  

Hieronder ziet u de opperviakken en U,;waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord Zuid West 

  

op. o 7 u 

22m | J aa 

22m I Jaa 

Opp. 0 7U op. o 7U 

22m |E 11 22m I 11 

22m I 11 19m 11 

13m Ï 14 

  



Energielabel woningen 
5van7 

  

6 Buitendeuren 
Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur. 

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde 

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde 

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning. 

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO, Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort 

n de woning. Belangrjk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet. 

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht. 

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur. 

  

Hieronder ziet u de oppervakken en U,-waarden van de buitendeuren van uw woníng. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

West 

Opp. ° u 

11 M | 34 

  

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

LET OP! 

Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en) 

n uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur 

kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren. 

Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van 

een woning 

Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid 

van de woning n orde zijn. De Iuchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte 

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij 

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, 

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar 

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de 

verwarming hoger en dat kost energie. 

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht. 

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) fisse lucht binnen krijgen. Ventiatie is 

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie 

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende 

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

winddrukgeregelde roosters of een ventiatie-unit met warmteterugwinning. 
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Installaties 

7 Verwarming 

8 Warm water 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

wwwverbeterjehuis.nl 

10 Ventilatie 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig 

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt 

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp. 
  

Warmtepomp 46,6 m2 

  

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw 

woning aanwezig zijn. 

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning 
  

Warmtepomp Niet aanwezig 

  

  

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater 

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor 

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de 

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstal 

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop- 

douche een warmtewisselaar geplaatst. 

  Om de warmte uit 

  

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat 

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boïlervat waarin het door de zon 

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad- 

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert n de zomer bijna al het warme water. In de winter 

ukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot 

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen 

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning. 

Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht 

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen 

mechanisch ventiatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of 

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het 

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventiator zijn, of 

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht 

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt n de woning. 

Warmte- Wisselstroom- _ Aangesloten 

Type ventilatiesysteem terugwinning _ ventilator oppervlakte 
  

Balansventilatie Ja Nee 46,6 m2 
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11 Koeling 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

12 Zonnepanelen 

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder. 

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een 

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van 

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden. 

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing. 

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte 
  

Compressiekoeling 46,6 m2 
  

In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de 

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee 

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht 

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst 

Wattpiekvermogen Oriëntatie Opperviakte 
  

2370 Wp Zuid Onbekend 
  

  

Disclaimer 

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondememend Nederland. Dit energielabel kunt u altjd verifiëren op 

wuw.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of n MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit 

moment in de meeste gevallen kosteneffectief   ‚ of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op 

wwwverbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. 

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, 

kosten e.d.,is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontieend aan 

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen. 
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5 Ramen 11 Koeling Aanwezig 

6 Buitendeuren nvt. 12 Zonnepanelen Aanwezig m 
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Toelichting bij dit energielabel 

Voor uw woníng is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de 

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie: 

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij s G het slechtste energielabel en A” het beste 

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 13,17 kWh/m? fossiele energie per jaar. Dit komt 

overeen met 3,09 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige 

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een 

‘compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie 

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming 
  

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen. 

13,17 wú per jaar 

e P 

G F E D c B A A® A” A 

380 395 290 250 190 160 105 75 50 Ĳ 

Hoe is het energielabel berekend? Hierbijis uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het 

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee. 

Dit s omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet 

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening. 

  

    

Warmtebehoefte , DE warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende 

in de wintermaanden warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventiatiesysteem 

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 59,37 kWh per vierkante 

meter vloeroppervlakte. 

Risico op hoge fl Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals 
binnentemperaturen _AD  butenzonwering, zonwerende beglazing en dklsoatie beperken het iico op hoge 

n de zomermaanden binnentemperaturen. 

Aandeel hernieuwbare fâì. Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 90,0%. Hernieuwbare energie is 

energie R afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie. 

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare 

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning 

Pripei 2020 ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en 

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabe! daarom 

onderscheid gemaakt n laag, gemiddeld en hoog. 

|J“m'.n 

n Gemiddeld €80 

  

Hoog e e115 €15 €105 e100 co0 co0 €85 0 €75 €75 
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Kenmerken en maatregelen 

Op de voorkant van dt energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de 

volgende pagina's vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende 

maatregelen u nog kunt treffen 

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie 

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord 

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit 

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. 

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt, 

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat 

  

Isolatie 

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een 

Rwaarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de 

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer 

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van 

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven. 

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak 

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding, 

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het naisoleren van de spouw wordt een matige 

isolatiewaarde gehaald (R_ = 1,0 tot 1,7 m?K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie 

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook 

duurder. 

  

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels 

direct goed te isoleren. 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R,-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord Oost Zuid   

op. 0 SR Opp. 0 SR om 0 n 

am e | 47 07m e | 47 14m W | 47 

17 n | 47 17m e | 47 

West Onbekend   

op. 0 SR Opp. 0 s 

04m e | 47 24m e | 47 
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4 Vloeren 
Hiermee worden vioeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren 

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van 

vloeren wordt uitgedrukt in een R,-waarde. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. 

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de 

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de 

energetische kwaliteit van uw woning. 

Door goede vioerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning. 

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen 

om begane grondvloeren, maar ook om vioeren boven een onderdoorgang 

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van mini- 

minimaal 35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd 

worden. Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om 

te voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage 

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvioer geïsoleerd worden. 

Als u uw vloer gaat isoleren, i het verstandig om meteen goed te isoleren. 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R‚-waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Vloeren 

om A 

71m ) 37 

  

5 Ramen 
Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk 

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van 

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De 

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U,;waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de 

isolatie is. HR”-glas en triple-glas hebben een lage U,-waarde en houden de warmte beter in de 

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

  

  

Door goed isolerend glas, zoals HR"-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning 

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. 

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en 

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid 

van buiten. 

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één 

keer goed te isoleren. 

  

Hieronder ziet u de opperviakken en U,;waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 
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LET OP! 
Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van 

een woning 

Om de overstap e kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid 

van de woníng in orde zijn. De Iuchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte 

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij 

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, 

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar 

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de 

verwarming hoger en dat kost energie. 

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht. 

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) fisse lucht binnen krijgen. Ventiatie is 

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie 

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende 

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

winddrukgeregelde roosters of een venti 
  

-unit met warmteterugwinning. 
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Installaties 

7 Verwarming 

8 Warm water 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

wwwverbeterjehuis.nl 

10 Ventilatie 

11 Koeling 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig 

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt 

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp. 
  

Warmtepomp 46,6 m2 

  

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw 

woning aanwezig zijn 

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning 
  

Warmtepomp Niet aanwezig 

  

  

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater 

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor 

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de 

  
douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit 

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop- 

douche een warmtewisselaar geplaatst. 

Ventilatie is belangrjk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht 

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen 

mechanisch ventiatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of 

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het 

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventiator zijn, of 

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht 

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning 

Wisselstroom- _ Aangesloten 

ventilator oppervlakte     
  

Balansventilatie Ja Nee 46,6 m2 
  

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld n het overzicht hieronder. 

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een 

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van 

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden. 

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing. 

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte 
  

Compressiekoeling 46,6 m? 
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12 Zonnepanelen In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de 

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee 

  
opgewekt kan worden. Daarbij i de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht 

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst 

Wattpiekvermogen Oriëntatie Oppervlakte 
  

2370 Wp Zuid Onbekend 
  

  

Disclaimer 

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondememend Nederland. Dit energielabel kunt u altjd verifiëren op 

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dît 

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op 

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoevee! bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. 

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, 

kosten e.d.,is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan 

deze informatie. U wordt altjd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen. 
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Berekening bouiwkosten aanvraag nieuwbouw t.b.v. 2 woningen (18A en 18B) en verbouw van 1 woning (18G)

Opgave aanvrager: Geen maatvoering -  zelfs geen activiteit bouwen opgenomen in 
aanvraagformulier Bouwkosten = 0,- euro 
=> formulier stelt dat nog niet bekend is wat bouwkosten zullen zijn

Controle 21-09-2021 Gebouw met appartement A + B = 5 x 13,5 = 67,5 m2 Inh = 
67,5 x 

Bij appartement C + D is door ontbreken van constructieve tekeningen niet te achterhalen 
wat verandert en wat niet - nieuw dak (gezien nieuwe installaties - brandwerende scheidingen/voorzieningen)?? - HJK 21 sept 
2021

Inschatting bouwkosten op basis van geleverde gegevens + de voorhanden kentallen ROEB-lijst 2021 - HJK 6 mei 2022:

opp nieuwbouw (app A + B) = 5 x 13,5 = 67,5 m2
Inh = 67,5 x [6,0 (hgt + peil) + 0,27 (vl.dikte)] = 423 m3 Bouwkosten (ROEB 1.3) = 423 x 

367,84 = 155.595,- euro incl. btw

opp uitbreiding (=berging in tussenstuk tussen woongebouwen) = 18 m2 (opgemeten 
bluebeam - zonder gevels behorende tot woongebouwen)

Inh = 
18 x (2,9 + 0,27) = 57 m3 Bouwkosten (ROEB 2.2) = 57 x 164,56 = 9.375,- 
euro incl. btw

opp uitbreiding ingang app C = 5,3 m2 (opgementen bluebeam, incl scheidingswand 
tussen nieuwe berging en nieuwe ingang)

Inh = 
5,3 x (2,9 + 0,27) = 16,8 m3 Bouwkosten (ROEB 2.1) = 16,8 x 373,89 = 6.280,- 
euro incl. btw

(gbr.opp) opp inpandige verbouw (bg + verd) = (49,8 + 41,6) + (23,2) = 
Inh = 91,4 x 3,0 + 23,2 x 2,5 = 332,2 m3

Dakrand app D: 6,225 - 0,5 = 5,7 m (gementen gevel bestaand) - hgte vanaf peil incl dak = 3,2 (gemeten drns AA)
opp inpandige nieuwe brandw wand = 0,25 x 5,3 = 1,3 m2

Inh = 1,3 x 3,0) = 3,9 m2 Bouwkosten (ROEB 2.5) = 1/3 x 
(332,2+3,9) x 171,82 = 19.245,- euro incl. btw

opp wijziging voorgevel: 2x 2 m2 = 4 m2
Bouwkosten (ROEB 2.7) = 4 x 

765,93 = 3.060,- euro incl. btw

NOOT: een evt. nieuw dak bij verbouw tbv app D is niet meegenomen in inschatting 
bouwkosten

Mbt interne verbouwing tbv app C + D bestaat uit installatietechn voorzieningen - brandw 
wand - plafondconstr/vloer- en wandafwerking - vandaar factor toegevoegd om eea marktconform te krijgen - interne 
verbouwing houdt in dit gedeelte minder constr wijzigingen in

Inschatting bouwkosten totaal = 193.555,- euro incl. btw
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SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens 

Opdrachtnummer : 12P000373 

Soort onderzoek ‚ Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, 

uitgebreid met een herbemonstering van het 

grondwater en een nader onderzoek 

Adres : Hoofdstraat 18 

Gemeente : Best 

Opdrachtgever : 

Projectadviseur : 

Datum rapport : 09-07-2012 

Opp. Locatie : 950 m? 

Coördinaten : X:155,38 Y:391,48 

(geanonimiseerd)

2. Aanleiding en doel onderzoek 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen realisatie van vervangende nieuwbouw op 

de locatie, bestaande uit commerciële ruimtes en appartementen. Het onderzoek heeft tot doel het, 

middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem. 

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of 

achtergrondwaarden aanwezig zijn. 

3. Hypothese 

Voor het verkennend bodemonderzoek is uitgegaan van de hypothese ‘onverdachte locatie’ 

(ONV). 

Op basis van de tussentijdse resultaten zijn direct aansluitend een herbemonstering op het 

grondwater en een nader onderzoek verricht. 

4. Uitslag van het onderzoek 

Verkennend bodemonderzoek 

Bovengrond: _ MM1: _ barium, cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PAK 

en som PCB's > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

Ondergrond: _ MM2: _ kwik > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens. 

Grondwater: _ BO01: _ minerale olie en xylenen > interventiewaarde, 

barium, tolueen, ethylbenzeen en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 

Herbemonstering grondwater 

Grondwater: _ B01: _ xylenen > interventiewaarde, 

minerale olie > tussenwaarde, 

ethylbenzeen en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 
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Nader bodemonderzoek 

Ondergrond: _ BO1A(VII): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

B101(V): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

B102(VI): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

8103(VIII): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

B104(VII): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

Grondwater: _B01A-2 _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(ondiep): _ <streefwaarde of detectiegrens 

BO1A-1 _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(diep) < streefwaarde of detectiegrens. 

B101 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens 

B102 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

8103 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

B104 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

5. Conclusie en aanbevelingen 

Het geheel aan onderzoeksresultaten (0.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie 

en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde 

hypothese te verwerpen. 

De bovengrond is licht verontreinigd met barium, cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, 

PAK en som PCB's. De gemeten gehaltes blijven allen, met uitzondering van barium en som 

PCB's, beneden de betreffende lokale achtergrondwaarde. Voor barium en PCB's zijn (nog) geen 

lokale achtergrondwaarden vastgesteld. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik. Het 

gemeten gehalte aan kwik blijft beneden de betreffende lokale achtergrondwaarde. Voor wat 

betreft de gemeten lichte tot sterke verontreinigingen aan minerale olie en/of vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen in het grondwater kan gesteld worden dat hiervoor geen eenduidige verklaring 

voor aanwezig is. De vaste bodem is niet verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen. 

Gelet op de resultaten van zowel het verkennend als het nader bodemonderzoek kan gesteld 

worden dat de omvang van de verontreiniging dermate klein is, dat hier geen sprake is van een 

‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

Hiervan is sprake als er meer dan 25 m° sterk verontreinigde grond en/of meer dan 100 m° sterk 

verontreinigd grondwater (bodemvolume) aanwezig is. Dit is hier niet aan de orde. Op basis van de 

beschikbare gegeven kan gesteld worden dat hier sprake is van circa 25 m? sterk met xylenen 

verontreinigd grondwater. Geadviseerd wordt onderhavig rapport voor te leggen bij de gemeente 

Best in het kader van de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning, teneinde vast te 

stellen welke vervolgstappen ondernomen moet worden om de bodem geschikt te maken voor het 

beoogde doel. 
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De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan 

tot slot wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het 

perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per 

definitie niet herbruikbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de 

grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd 

(AP-04). In afwachting op goedkeuring op een nog in te dienen Plan van Aanpak van het bevoegd 

gezag (in deze de gemeente Best) zijn graafwerkzaamheden niet toegestaan. 

6. Verzendlijst: 

1 * E t 

|‘ 

Digitaal (pdf-bestand) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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1 INLEIDING 

Door e n Best Architecten is ons bureau, namens N e 

, opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van het (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

perceel aan de e te Best. 
(geanonimiseerd)

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen realisatie van vervangende nieuwbouw van 

commerciële ruimtes en appartementen. Het onderzoek heeft tot doel het, middels een steekproef, 

vaststellen van de kwaliteit van de bodem. 

Aan de hand van het verkennend onderzoek dient in eerste instantie te worden nagegaan of op de 

locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven 

de streef- of achtergrondwaarden aanwezig zijn. 

Het verkennend bodemonderzoek is dan ook niet bedoeld om de aard en omvang van een 

eventuele verontreiniging aan te geven. 

Op basis van de tussentijdse resultaten zijn aanvullend een herbemonstering van het grondwater 

en een nader bodemonderzoek verricht. 

Inpijn-Blokpoel Son Milieu BV is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige 

werkzaamheden uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen: 

« BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen; 

«  BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

° BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering. 

  

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL 

SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4. 
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2. RESULTATEN VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van het gestelde in de NEN 5725. Het resultaat van het 

vooronderzoek is als volgt. 

21 Ligging/omgeving 

De onderzoekslocatie betreft het perceel aan de Hoofdstraat 18 te Best en heeft een oppervlakte 

van circa 950 m?. De coördinaten volgens het R.D.-stelsel zijn x = 155,38 en y = 391,48. 

Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) gemeente Best, sectie H, nummers 3466, 

4028, 4917 en 5112. 

De locatie is gelegen in het centrum van Best. De omgeving van de locatie bestaat derhalve uit 

woon- en winkelpanden. De hoofdstraat bevindt zich ten zuiden van de onderzoekslocatie. 

De regionale ligging van de locatie i weergegeven op de bijlage SIT-01. 

22 _ Gebruik/bestemming 

Bij uitvoering van het veldwerk in de periode meijuni 2012, is een locatie-inspectie uitgevoerd 

waarbij aandacht is besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken, verzakkingen, 

ophogingen, dempingen, etc. Hierbij zijn voornoemde aspecten niet waargenomen. 

Het perceel was grotendeels bebouwd en in gebruik bij een horecagelegenheid en een vijftal 

winkelpanden, waaronder 0.a. een tweewielerzaak, een yogacentrum en een textielwinkel. 

Inpandig was sprake van betonvloeren; uitpandig was sprake van een klinkerverharding. Zeer 

lokaal was sprake van een groenstrook. 

Een fotoreportage is opgenomen in de bijlagen. 

Gepland is de sloop van de bestaande opstallen en de opvolgende nieuwbouw van commerciële 

ruimtes en appartementen. 

23 Historisch kaartmateriaal 

Blijkens historisch kaartmateriaal was rond midden 19° eeuw het perceel niet definieerbaar en de 

omgeving in gebruik als oude dorpskern van Best. De locatie bevond in de oude dorpskern. Begin 

20° eeuw is deze situatie weinig veranderd. Wel zijn andere panden gerealiseerd in de directe 

omgeving van de huidige onderzoekslocatie. 

Op recenter kaartmateriaal, midden jaren '80 van de vorige eeuw, is de huidige situatie reeds 

waarneembaar, zo ook op een luchtfoto uit 1989 en een topografisch kaart van midden jaren '90. 

Uit het historisch kaartmateriaal zijn voor onderhavig onderzoek geen relevante aspecten naar 

voren gekomen, die duiden op de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende activiteiten. 

24 _ Archieven gemeente 

In de gemeentelijke archieven zijn geen gegevens bekend over (huidige en/of voormalige) 

ondergrondse olietanks en vervallen Hinderwet/Wet milieubeheervergunningen, voor wat betreft de 

onderhavige onderzoekslocatie. Uit informatie van de gemeente Best blijkt dat voor onderhavige 

locatie geen verontreinigingen te verwachten zijn. 
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Bij de gemeente Best is bekend dat ten westen van de onderzoekslocatie op de percelen 

Hoofdstraat 22 en Hoofdstraat 32 ondergrondse tanks hebben gelegen. Deze tanks zijn reeds 

gesaneerd middels verwijdering. 

Op een langgerekt perceel ten oosten van de onderzoekslocatie (Hoofdstraat 14-16) heeft in 1996 

een verkennend onderzoek plaatsgevonden. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de 

grond licht verontreinigd is met koper, zink, PAK en minerale olie. Het grondwater is licht 

verontreinigd met cadmium, chroom en zink. 

25 _ Bodemloket 

Op het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie aanwezig. 

2.6 _ Achtergrondwaarden 

Door de gemeente Best zijn voor een aantal zones in Best achtergrondgehalten opgesteld, 

gebaseerd op de 95-percentiel waarden van in eerdere onderzoeken gemeten gehalten. Voor dit 

gebied, deelgebied II: Centrum, Wilhelminadorp, Batadorp, gelden de volgende gehalten: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parameter | bovengrond (0-0,5 m -mv) | ondergrond (0,5 - 2,0 m - mv) 

in mg/kgds in mg/kgds 

Cadmium 1,60 1,63 

Kwik 0,30 0,28 

Koper 68,30 19,4T 

Nikkel 2796 34,74 

Tood 126,24 35,95 

Zink 394,94 16764 

'Chroom 28,46 3735 

Arseen 3303 19,14 

PAK 8,30 275 

EOX 0,56 0,20 

Minerale olle 692,56 365,13 

          
  

2.7 _ Interviews 

Uit interviews met betrokkenen zijn geen aanvullende relevante punten naar voren gekomen voor 

onderhavig bodemonderzoek. 

28 Eigen archieven 

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden op de onderzoekslocatie een 

tweetal bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, te weten: 

e Verkennend NEN-bodemonderzoek, Locatie aan de Hoofdstraat 18e te Best, MB-5881, d.d. 

14 juni 2005. 

Hierbij zijn in een zintuiglijk puin- en koolas- en houtskoolhoudend grondmengmonster van de 

bovengrond (MM1) matige verontreinigingen met zink en PAK en lichte verontreinigingen met 

cadmium, koper, lood en minerale olie gemeten. De ondergrond en het grondwater waren niet 

verontreinigd met de onderzochte parameters. 

Op basis van de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek is een vervolgonderzoek verricht. 
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* Separaat deelmonsteronderzoek en nader bodemonderzoek, Locatie aan de Hoofdstraat 18e te 

Best, MB-5881-A/B, d.d. 14 juni 2005. 

Uit de verkregen analyseresultaten bleek dat bij het separaat deelmonsteronderzoek en het nader 

bodemonderzoek, behoudens een lokale sterke verhoging aan PAK in de bovengrond, geen tot 

maximaal matige verontreinigingen aan zink en/of PAK werden gemeten. De gemeten matige 

verontreinigingen aan zink en PAK werden waarschijnlijk veroorzaakt door één of meerdere zeer 

kleine puntverontreinigingen. Middels het uitgevoerde nader onderzoek werd de verontreiniging 

met zink en PAK analytisch in zowel horizontale als verticale richting op de onderzoekslocatie 

voldoende ingekaderd. Gezien de beperkte omvang van de verontreinigingen met zink en PAK 

was hier geen sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging'’ 

Vermoedelijk is de verontreiniging gesaneerd ten tjde van de nieuwbouw van het betreffende 

bedrijfspand. Hiervan zijn echter geen gegevens voorhanden. 

29 Bodemopbouw en geohydrologie 

Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) blijkt dat de bodemopbouw, welke 

in geohydrologisch opzicht wordt beschouwd als (een deel van) het matig doorlatende afdekkend 

pakket, deel uit maakt van de Nuenen-Groep; deze strekken zich hier uit tot een diepte van 40 à 50 

meter. Hieronder bevindt zich een 1° watervoerend pakket, bestaande uit matig grof tot grove 

zanden uit de Formaties van Veghel en Sterksel. Deze wordt aan de onderzijde begrensd door een 

slecht doorlatende laag. 

Uit archief- en Iiteratuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale 

stroming van het freatisch grondwater een overwegend noord-noordwestelijke richting heeft. 
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3. OPZET VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

31 Gehanteerde onderzoeksopzet 

Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de 

“onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek’, de Nederlandse Norm (NEN) 5740. 

Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van 

het vooronderzoek, is voor de het verkennend bodemonderzoek uitgegaan van de hypothese 

onverdachte locatie (ONV) met een terreingrootte van circa 950 m?. Er werden geen concentraties 

van stoffen boven de streefwaarde of het (lokale) achtergrondniveau verwacht. Hierbij is er vanuit 

gegaan dat bij de bouwwerkzaamheden ter plaatse van een eerder aangetoonde PAK- 

verontreiniging, deze gehele verontreiniging is verwijderd. Derhalve is de betreffende strategie uit 

de NEN 5740 gevolgd, de voorgeschreven boringen zijn evenredig over het buitenterrein (zie $ 

3.2) verdeeld. 

Op basis van de tussentijdse resultaten zijn direct aansluitend een herbemonstering op het 

grondwater (zie paragraaf 6.2) en een nader onderzoek (zie hoofdstuk 7) verricht. 

Opmerking 

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die 

is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 

rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van 

Iokale kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht 

oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. 

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

32 _ Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm 

In afwijking van het gestelde in de NEN 5740 zijn de resultaten uit het vooronderzoek integraal 

gerapporteerd. Omdat inpandig niet kon worden geboord, zijn de boringen evenredig over het 

buitenterrein verdeeld. Omtrent de bodemkwaliteit onder het pand kan derhalve géén uitspraak 

worden gedaan. Verdere afwijkingen zijn niet aan de orde. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek’. De in 

het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat 

uitgevoerd, conform de VKB-protocollen 2001 'p/aatsen van handboringen en peilbuizen, maken 

van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen' en 2002 ‘het nemen van 

grondwatermonsters'. 

41 _ Uitvoering 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn op 1 mei 2012 door N N van 

ons kantoor in totaal 8 boringen verricht, genummerd BO1 tot en met B08. De diepten van de 

boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgende tabel: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  Boring Diepte in om-mv Filterdiepte n cm-mv 

BO1 420 310- 410 

B02 200 - 

B03 50 - 

B04 50 - 

B05 50 - 

BO6 100 - 

B07 50 - 

B08 50 - 

  

De boringen zijn over het buitenterrein verdeeld. De plaats van de boringen is ingetekend op de 

situatietekening bijlage SIT-02. 

4.2 _ Lokale bodemopbouw 

Tot een diepte variërend van circa 1,6 tot 2,0 m - mv bestaat de bodemopbouw uit matig fijn tot 

zeer fijn zand. Hieronder bestaat de bodem, tot de verkende diepte van 4,2 m - mv, uit zwak tot 

sterk zandige leem. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in 

de bijlagen. 

4.3 _ Organoleptische beoordeling 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een 

‘natuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de 

aanwezigheid van een grond- of grondwaterverontreiniging. 

  

Boring _ Diepteincm-mv _ Organoleptische waarneming 

B01 30- 100 _ zwak puinhoudend 

B02 20- 50 _ sporen puin, zwak kolengruishoudend 

50- 120 _ sporen puin 

B03 10- 50 _ sporen puin 

B04 8- 50 _ sporen puin 

B05 15- 50 _ sporen puin 

B06 8- 50 _ zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 

50- 100 _ sporen puin 

B07 15- 50 _ sporen puin 

B08 8- 25 _ sporen puin 

25- 50 _ sporen puin 
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De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de 

aanwezigheid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen 

waargenomen. Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 

is uitgevoerd, er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven. 

44 Monstername 

De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 2,0 m - mv over verschillende trajec- 

ten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische 

waarnemingen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen. 

Het grondwater uit peilbuis BO1 is na goed doorpompen d.d. 9 mei 2012 door e 

van ons kantoor bemonsterd. Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen 

uitgevoerd: 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

peilbuis peilbuis 

801 B01A (herbemonstering) 

grondwaterstand (m - mv) 171 175 

geleidbaarheid (uS/m) 1.002 920 

zuurgraad / pH 6,65 70 

  

Er wordt op gewezen dat de waarneming van de grondwaterstand een momentopname is en dat 

het grondwaterniveau afhankelijk is van 0.a. het jaargetijde en de bodemopbouw. 
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5. TOETSINGSKADER 

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een 

saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling 

bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit 

bodemkwaliteit. De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor 

grond, de streefwaarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en grondwater. 

Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen: 

e In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en 

streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven 

aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare 

Risico's voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog 

onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter). 

° De interventiewaarden (l) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau 

waarboven sprake is van een zogenaamd “geval van ernstige verontreiniging”. Bij 

overschrijding geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of 

dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de 

interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten 

concentratie van minimaal 25 m° bodemvolume (bodem, sedimeni) dan wel 100 m° 

poriënverzadigd bodemvolume (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De 

interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel 

land- als waterbodems. 

e Overschrijding van de tussenwaarde T in het onderzoek geeft in principe aan dat nader 

onderzoek nodig is. De tussenwaarde wordt berekend via een middeling van de achtergrond- 

respectievelijk streefwaarde en de interventiewaarde; dus Y(AW + I) voor grond of U(S + |) 

voor grondwater. 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het 

vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus 

hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus 

niet gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve 

niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing 

over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen 

derhalve ook ander overwegingen betrokken te worden. 
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6. LABORATORIUMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

61 _ Analysestrategie 

De volgende grond- en grondwatermonsters zijn in het laboratoriumonderzoek onderzocht: 

  

(meng)monster _ Boring _ Diepteincm-mv _Analysepakket _ Toelichting 

Grond 

MMt B01 30- 70 NENg zandige bovengrond: 

B02 20- 50 zwak puin- en kolengruishoudend 

B03 10- 50 

B04 8- 50 

B05 15- 50 

B06 8- 50 

B07 15- 50 

B08 8- 25 

25- 50 

MM2 B01 70- 100  NENg zandige ondergrond: 

B02 50- 100 zonder bijmenging 

100- 120 

B06 50- 100 

Grondwater 

Peilbuis BO1 B01 310- 410  NEN-w - 

Peilbuis BO1 BO1A 310- 410 MO+BTEXN __ herbemonstering BO1 

  

NEN-g = Standaard pakket -grond: 

e zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

e polychloorbifenylen (PCB); 

* polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

e minerale olie (C10-C40); 

e Iutum en organische stof. 

NEN-w = Standaard pakket -grondwater: 

e zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

° vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN): benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en 

naftaleen; 

e gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCI en bromoform); 

e MO: minerale olie (C10-C40) 
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62 _ Analyseresultaten 

Het resultaat van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van de grond is als volgt: 

grond 

  

  

Monsterreferentie 1825527 

  

Monsteromschrijving _ BO1 (30-70) BO2 (20-50) B03 (10-50) BO4 (8-50) BO5 (15-50) BO6 (8-50) BO7 (15-50) BO8 (8-25) BO8 (25-50) 

  

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresulaat _ Achtergrond _ Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW} (V/2(AW+I)) _ waarde (} 

Organische stof % 3 

Lutum % (mm 1 

ds) 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba} mgkg ds 59 : 49 143 237 

cadmium (Có) mgkg ds 054 H 0,36 413 79 

kobatt (CO) mgkg ds 35 - 43 292 54 

koper (Cu) mgkg ds 34 : 20 58 s 

kwik (Hg) FIAS/Fims mgkg ds 014 : 01 1268 25,26 

lood (Pb) mgkg ds 95 ’ 32 188 343 

molybdeen (Mo) mgkg ds 5 - 15 8 190 

ikkel (Ni} mgkg ds 1 12 23 34 

zink (Zn) mgkg ds 130 ’ 60 186 31 

Minerale olie 

minerale olie (forisilcleanup) __ mgkg ds 64 : 87 778 1800 

Polyeyclische koolwaterstoffen 

naftaleen mgkg ds <015 

fenantreen mgykg ds 034 

anthraceen mgkg ds <015 

uoranteen mgkg ds 087 

benzoa)antraceen mgkg ds 027 

chryseen mgkg ds 036 

benzo(k)luoranteen mgkg ds 023 

benzo(a)pyreen mgkg ds 025 

benzo(ghi)peryleen mgkg ds <015 

indeno(1,2,3-co)pyreen mgykg ds 021 

Sommaties 

som PAK (10) mgkg ds 26 : 15 208 40 

Sommaties 

som PCBs (7) mokg ds 0.008 : 0,006 0153 08 

Legenda 

- <= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 

> Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (l} 

Opmerkingen 

> Achtergrondwaarde (AW) 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 18160 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009° 

(Staatscourant 67, 7 april 2009) 

(1)_ Lutum betreft ingevoerde’afgeleide waarde 
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Monsterreferentie 1825528 

Monsteromschrijving _ B01 (70-100) B02 (50-100) B02 (100-120) B06 (50-100) 

Analyse Eenheid Analyseresulaat _ Toetsresutaat _ Achtergrond _ Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW) __ (/2(AW+I}) _ waarde (} 

Organische stof % 22 

Lutum % (mm 16 

ds) 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) mgkg ds 31 - 49 143 297 

cadmium (Có) mokg ds <0.35 - 0,95 399 762 

kobalt (Co) mgkg ds <20 - 43 54 

koper (Cu) mgkg ds <10 19 92 

kwik (Hg) FIAS/Fims mgkg ds 047 : 01 126 251 

lood (Pb) mgkg ds 27 - 32 185 338 

molybdeen (Mo) mgkg ds 5 . 18 98 180 

nikkel (Ni) mgkg ds < - 12 23 34 

zink (Zn) mgkg ds 47 - 59 182 305 

Minerale olie 

minerale olie (forisi clean-up) mgkg ds 8 - 42 571 1100 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen mgkg ds <045 

fenantreen mgkg ds <0.15 

anthraceen mgkg ds <015 

uoranteen mgkg ds o2 

benzoa)antraceen mgkg ds <0.15 

chryseen mgkg ds <015 

benzok)fuoranteen mgkg ds <0.15 

benzo(a)pyreen mgkg ds <0.15 

benzo(ghi)peryleen mgkg ds <015 

indeno(1,2,3-có)pyreen mgkg ds <0.15 

Sommaties 

som PAK (10) mgkg ds 12 - 15 208 40 

Sommaties 

som PCBs (7) mokg ds 0.005 - 0,0044 0,112 022 

Legenda 

. <= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 

: > Achtergrondwaarde (AW} 

> Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (1) 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwalitei (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009" 

(Staatscourant 67, 7 april 2009) 

{1)_ Lutum betreft ingevoerde/afgeleide waarde 
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63 _ Analyseresultaten grondwater 

De resultaten van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van het grondwater zijn als volgt: 

  

    
  

  

  

Monsterreferentie 1926633 

Monsteromschrijving _ BO1 (310-4410) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresultaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde _ Interventie 

(SW) (V2(SW+1) _ waarde (l) 

Metalen ICP-MS (opge!ost) 

barium (Ba) ugl 99 : 50 338 625 

cadmium (Cd) g <04 - 04 32 6 

kobalt (Co) ugl <10 - 20 60 100 

koper (Cu) u <10 - 18 45 78 

kwik (H9) FIAS/Fims g <0.05 - 005 018 03 

lood (Pb) ugl <10 - 18 45 75 

‘molybdeen (Mo) u < - 5 182 300 

nikkel (Ni) 9 <10 - 15 45 75 

zink (Zn) ug <20 - 65 432 800 

Minerale ole 

minerale olie (forisi clean-up) uol 1100 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ugl 29 - s 188 300 

benzeen ug <02 - 02 151 30 

tolueen uot 78 * 7 5035 1000 

ethyibenzeen g 21 H 4 77 150 

nattaleen ugl 57 : 001 35 70 

Sommaties aromaten 

som xylenen uol 200 02 38 70 

Vluchtige chloorafaten 

dichloormethaan ugl <02 - 001 500 1000 

1,1-dichloorethaan ugl <05 - 7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan g <05 - 7 2035 400 

1,1-dichlooretheen u9/l <04 - 001 5 10 

trichloormethaan ugl <01 - 6 203 400 

tetrachloormethaan ugl <04 - 001 5 10 

1,1,1-tichloorethaan ugl <04 - 001 150 300 

1,1,2-trichloorethaan uot <04 - 001 65 130 

trichlooretheen g <04 - 24 262 500 

tetrachlooretheen ugl <01 - 001 20 40 

vinylchtoride uot <02 - 001 25 5 

Sommaties 

om C+T dichlooretheen u9t 01 - 001 10 20 

som dichloorpropanen ugl 052 - 08 404 80 

Vluchtige gehalogeneerde aliaten - divers 

tribroommethaan uot <05 - - - 630 

Legenda 

- <= Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000 

* > Streefwaarde (SW) 

” > Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (1) 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009' - Staatscourant 67 -7 april 2009 
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Op basis van de gemeten concentraties aan minerale olie en vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen in peilbuis BO1, is deze peilbuis, na zeer grondig doorpompen, d.d. 4 juni 2012 

nogmaals bemonsterd. Het grondwater is geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie en 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen. 

  

Uit de resultaten van het analytisch onderzoek blijkt het volgende: 

  

  
  

  

Monsterreferentie 2325308 

Monsteromschrijving _ BOTA ( 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresultaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde  Interventie 

(SW) (V2(SWsij) _ waarde (l) 

Minerale olie 

minerale olie (forisi clean-up) ugt 560 “ 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen u9t 14 - Ĳ 153 300 

benzeen u9/l <02 - 02 154 30 

tolueen ug 22 - 7 5035 1000 

ethylbenzeen ual 96 7 4 7 150 

xyleen (ortho} ual 48 

xyleen (50m m+p) 9 39 

naftaleen ugl 24 : 001 35 70 

Sommaties aromaten 

om xylenen u9t 87 02 3 70 

Legenda 

- <= Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000 

: > Streefwaarde (SW) 

” > Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (1) 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009' - Staatscourant 67 -7 april 2009 
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7. VELDWERKZAAMHEDEN NADER BODEMONDERZOEK 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, aangevuld met de 

herbemonstering en opvolgende analyse van het grondwater van peilbuis B01, waaruit blijkt dat in 

tweede instantie sprake is van een matige verontreiniging met minerale olie en een sterke 

verontreiniging met de xylenen, is een nader onderzoek verricht teneinde een horizontale en 

verticale inkadering van de verontreinigingen met minerale olie en xylenen te verkrijgen. Tevens 

dient vastgesteld te worden of ook sprake is van een grondverontreiniging met deze stoffen. 

Op basis van deze gegevens kan bepaald worden of ter plaatse sprake is van een ‘geval van 

ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Hiervan is 

sprake indien ter plaatse meer dan 25 m° sterk verontreinigde grond en/of meer dan 100 m® sterk 

verontreinigd grondwater (bodemvolume) aanwezig is. 

  Indien sprake is van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging’ zal middels een risico- 

beoordeling vastgesteld moeten worden of er, aangaande de aanwezigheid van de verontreiniging, 

sprake is van humane, ecologische en/of verspreidingsrisico's. 

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de Nederlandse Technische Afspraak NTA 

5755. Conform deze afspraak is voor de verontreinigingen een conceptueel model opgesteld en i 

de toe te passen onderzoeksstrategie vastgesteld. De werkzaamheden zijn verricht volgens de 

desbetreffende NEN-normen. Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij 

milieuhygiënisch onderzoek’. De in het kader van onderhavig nader bodemonderzoek verrichte 

werkzaamheden zijn dan ook wederom onder dit certificaat uitgevoerd, en wel conform de VKB- 

protocollen 2001 en 2002. 

71 _ Conceptueel model 

Voor de volgende onderdelen binnen het conceptueel model wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van 

onderhavig rapport: 

e _ historische bodeminformatie; 

bodemopbouw, geologie en topografie; 

infrastructuur; 

hydrologie. 

Gedrag en verdeling van de verontreinigingen n de bodem 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, inclusief de opvolgende herbemonstering 

van het grondwater, blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuis BO1(A) matig tot sterk 

verontreinigd is met minerale olie en/of xylenen. De (grondwater)verontreiniging is niet visueel 

waargenomen tijdens de veldwerkzaamheden / plaatsing van de peilbuis. Het vermoeden bestaat 

dan ook dat het een zeer gering, mogelijk zelfs een zeer recentelijk, geval van verontreiniging 

betreft. Op basis van de verkregen analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek en de 

opvolgende herbemonstering van het grondwater, kan echter geen uitspraak gedaan worden over 

de verontreinigingsituatie in zowel horizontale als n verticale richting. Verwacht wordt dat het hier 

gaat om een zeer beperkte (grond-en/of grondwater)verontreiniging. Op basis van de huidige 

analyseresultaten kan uiteraard (nog) niet worden vastgesteld of hier sprake is van een ‘geval van 

ermstige bodemverontreiniging’ (> 25 m? sterk verontreinigde grond en/of > 100 m° sterk 

verontreinigd grondwater (bodemvolume)). 
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Identificatie receptoren, bedreigde objecten en (verspreidingrisico's 

Gezien de locatie (zowel de plaats als de diepte) waar de verontreiniging met minerale olie en 

xylenen is aangetroffen alsmede de aard van de verontreiniging, zijn er vooralsnog geen negatieve 

effecten op kwetsbare ecosystemen, beschermde diersoorten, of bedreigde objecten (kruip- en 

werkruimten etc.) te verwachten. Het betreft hier een mobiele verontreiniging. 

Indien sprake blijkt te zijn van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ met minerale olie 

en/of xylenen in de vaste bodem en/of in het grondwater zullen de risico's tot blootstelling beperkt 

worden door middel van het vermijden van de verontreinigde grondlagen en/of het grondwater 

alsmede het eventueel verwijderen van de verontreiniging. Dit laatste hangt tevens samen met het 

ontstaansmoment van de verontreiniging. Verontreiniging welke zijn ontstaan ná 1 januari 1987 

dienen namelijk, in het kader van de zorgplicht als vastgelegd in de Wet bodembescherming 

geheel verwijderd te worden. Blootstelling aan minerale olie en/of xylenen, als gevolg van 

vervluchtiging of verspreiding, wordt vanwege de diepte van de verontreiniging en het gegeven dat 

het zich vooralsnog op een onbebouwd terreingedeelte bevindt, gering geacht. Ook zijn er geen 

directe contactmogelijkheden te verwachten. Dit als gevolg van de diepte waarop de 

verontreiniging is aangetoond. 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Op basis van de reeds verkregen resultaten kan (nog) niet worden vastgesteld of hier sprake is 

van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ met minerale olie en/of xylenen en aldus van 

een saneringsnoodzaak. Gelet op het bovenstaande, waarbij reeds is aangegeven dat het 

vermoeden bestaat dat het hier een zeer gering, mogelijk zelfs een zeer recentelijk, geval van 

verontreiniging betreft, wordt niet verwacht dat het een perceelsgrensoverschrijdend ‘geval van 

ernstige verontreiniging’ betreft. 

Mocht hier inderdaad sprake zijn van een recent / nieuw geval van (ernstige) verontreiniging, zal 

de gehele verontreiniging verwijderd moeten worden, ongeacht de ernst en de spoedeisendheid 

van de verontreiniging. 

De verontreiniging zal in geval van een saneringsnoodzaak per definitie op een juiste wijze 

gesaneerd moeten worden om de locatie geschikt te maken voor de voorgenomen 

herontwikkelingsplannen. 

Onderzoeksvragen 

Aan de hand van het conceptueel model zijn de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

e _ Wat is omvang van de matige tot sterke verontreiniging met minerale olie en/of xylenen in het 

grondwater in zowel horizontale als verticale richting? 

* Ister plaatse eveneens sprake van een verontreiniging met minerale olie en/of xylenen in de 

vaste bodem? 

e Is hier sprake wel/geen sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ waarvoor 

een saneringsnoodzaak geldt in het kader van de Wet bodembescherming of is sprake van 

een zgn. ‘nieuw geval'? 
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7.2 _ Uitvoering 

In het onderzoek is gekozen voor de volgende werkwijze: 

e Ter plaatse van peilbuis BO1 zullen zowel een snijdende als een diepe peilbuis worden 

geplaatst. Deze worden genummerd als BO1A-1 (diepe peilbuis) en BO1A-2 (snijdende 

peilbuis). Deze peilbuizen moeten inzicht geven in de verticale verspreiding van de 

verontreiniging (met name de verontreiniging met xylenen). 

e Rondom peilbuis B01 zullen op een geringe afstand (maximaal) een viertal snijdende peilbuizen 

worden geplaatst teneinde de verontreiniging in horizontale richting nader in kaart te brengen. 

Deze peilbuizen zijn genummerd B101 t/m B104. 

e Van de grondlaag rond de stand van het freatisch grondwater of van de laag die op basis van 

de visuele waarnemingen tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden / plaatsing van de 

peilbuizen het meest de aanleiding geeft een verontreiniging met minerale olie en/of xylenen te 

verwachten, zal middels een steekbus een grondmonster worden genomen. De grondmonsters 

worden geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen, waar ook xylenen deel van uit maakt. 

e De grondwatermonsters uit zowel de snijdende en de diepe peilbuizen zullen eveneens worden 

geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen. 

* Intotaal zijn voor onderhavig nader onderzoek 5 grond- en 6 grondwateranalyses verricht op de 

aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen. 

73 _ Organoleptische beoordeling 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een 

‘natuurlijke' samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de 

aanwezigheid van een grondverontreiniging. 

  

Boring Diepteincm-mv _ Organoleptische waareming 

B01A 30- 80 _ zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 

80- 110 _ zwak puinhoudend 

B101 8- 50  sporenpuin 

B102 30- 120 _ zwak baksteenhoudend, sporen kolengruis 

B104 35- 110 __ sporen kolengruis, sporen puin 

  

De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de 

aanwezigheid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen 

waargenomen. Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 

is uitgevoerd, er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven. 

74 Monstername 

De boringen zijn vanaf maaiveld tot de betreffende einddieptes over verschillende trajecten 

bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische waarnemingen. 

De meest verdachte / kansrijke lagen zijn bemonsterd middels een steekbus. Een en ander is 

vermeld op de boorstaten in de bijlagen. 
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75 Laboratoriumonderzoek 

De volgende grondmonsters zijn voor het laboratoriumonderzoek geanalyseerd op de 

aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen: 

  

Mengmonster Boring Diepte in om-mv Analysepakket 

Grond 

BOTA(VII) B01A 190- 210 MO + BTEXN 

B101(V) 8101 200- 220 MO + BTEXN 

8102(VI) 8102 210- 230 MO + BTEXN 

8103(VIII) 8103 280- 300 MO + BTEXN 

8104(VIl) B104 210- 230 MO + BTEXN 

Grondwater 

B01A B01A-2 (ondiep): 110- 310 MO + BTEXN 

B01A BO1A-1 (diep): 450- 550 MO + BTEXN 

8101 B101 (snijdend): 110- 310 MO + BTEXN 

8102 8102 (snijdend): 126- 326 MO + BTEXN 

8103 8103 (snijdend): 130- 330 MO + BTEXN 

8104 B104 (snijdend): 119- 319 MO + BTEXN 

  

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 5 aangegeven kader. 

7.5.1 Analyseresultaten grond 

Het resultaat van het laboratoriumonderzoek op de in paragraaf 7.5 genoemde grondmonsters is 

als volgt: 

  

    
  

Monsterreferentie 7526993 

Monsteromschrijving _ BOYA(VII) BO1A (190-210) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _  Toetsresultaat _ Achtergrond _ Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW) __ (1/2(AW+I)) _ waarde (} 

‘Organische stof % 07 

Minerale olie 

minerale olie (forisiiclean-up) _ mg/kg ds <38 - 38 519 1000 

Vluchtige aromaten 

benzeen mgikg ds <0.05 - 0,04 0,13 0,22 

tolueen mgykg ds <0.05 - 0,04 322 64 

ethyibenzeen mgikg ds <0.05 - 0,04 1102 2 

xyleen (ortho) mgikg ds <0.05 

xyleen (som m+p) moykg ds <0.10 

naftaleen mgikg ds <015 

Sommaties aromaten 

sm xylenen (o/m/p} mgkg ds 0.10 . 0,09 174 34 

Legenda 

- <= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 

” > Achtergrondwaarde (AW) 

- > Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (I) 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010 en 'Circulaire bodemsanering 2009° 

(Staatscourant 67, 7 aprl 2009) 

  

Telefoon/Fax: 

T0499-471792 

F 0499-477202 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau 

Postbus 94 

5690 AB SON EN BREUGEL 

  BRL2000. 



Opdracht : 12P000373 

Project : Verkennend en nader bodemonderzoek aan de N ‘e B (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Blz18 

  

  

  

Monsterreferentie 7526994 

Monsteromschrijving _ B101(V) B101 (200-220) 

  

  

  
  

Analyse Eenheid Analyseresultaat . _ Toetsresultaat _ Achtergrond _ Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW) __ (1/2(AW+I)) _ waarde (} 

‘Organische stof % 07 

Minerale ole 

minerale olie (florisilclean-up) _ mgikg ds 38 - 38 519 1000 

Vluchtige aromaten 

benzeen mgikg ds <0.05 - 0,04 0,13 0,22 

tolueen mgkg ds <0.05 - 0,04 322 64 

eihylbenzeen mgikg ds <0.05 . 004 1102 2 

xyleen (ortho) mg/kg ds <0.05 

xyleen (som m+p) moykg ds <0.10 

naftaleen mgikg ds <015 

Sommaties aromaten 

som xylenen (0/m/p} mgikg ds 010 - 009 174 34 

Monsterreferentie 7526995 

Monsteromschrijving _ B102(VI) 8102 (210-230) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _  Toetsresultaat _ Achtergrond _ Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW) _ (1/2(AW+)) _ waarde (} 

Orgarische stof % 07 

Minerale ole 

minerale olie (forisilclean-up) _ mgkg ds <38 - 38 519 1000 

Vluchtige aromaten 

benzeen mgykg ds <0.05 - 0,04 013 0,22 

tolueen mgikg ds <0.05 . 004 322 64 

ethyibenzeen mgikg ds <0.05 - 0,04 1102 2 

xyleen (ortho) mgykg ds <0.05 

xyleen (som m+p) mgkg ds <0.10 

nattaleen mgkg ds <0.15 

Sommaties aromaten 

som xylenen (o/m/p} mgykg ds 0.10 - 0,09 174 34 

Legenda 

- <= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 

H > Achtergrondwaarde (AW) 

> Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (l} 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009° 

(Staatscourant 67, 7 apri 2009) 
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Monsterreferentie 2526996 

Monsteromschrijving _ B103{VII) B108 (280-300) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _  Toesresutaat _ Achtergrond Tussenwaarde _ Interventie 
waarde (AW} (1/2(AW+I}) _ waarde (l) 

‘Organtsche stof % 07 

Minerale olie 

minerale ole (lorisiiclean-up) _ mg/kg ds <38 - 38 519 1000 

Vluchtige aromaten 

benzeen mgikg ds <0.05 . 004 013 022 

tolueen mgikg ds <0.05 - 0,04 322 64 

ethylbenzeen mgikg ds <0.05 - 004 11,02 2 

xyleen (ortho) mgikg ds <0.05 

xyleen (5om m+p) mg/kg ds <0.10 

naftaleen mgikg ds <015 

Sommaties aromaten 

som xylenen (0/m/p) mgikg ds 010 - 009 174 34 

Monsterreferentie 2526997 

Monsteromschrijving _ B104(VII B104 (210-230) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _  Toesresutaat _ Achtergrond Tussenwaarde _ Interventie 
waarde(AW) __ (1/2(AW:i)) _ waarde (l) 

‘Organtsche stof % 07 

Minerale olie 

minerale olie (lorisiiclean-up) _ mg/kg ds <38 - 38 519 1000 

Vluchtige aromaten 

bonzeen mgikg ds <0.05 - 0,04 013 022 

tolueen mgikg ds <0.05 - 004 322 64 

ethylbenzeen mgikg ds <0.05 - 004 1102 2 

xyleen (ortho) mg/kg ds <0.05 

xyleen (som m+p) mgikg ds <0.10 

naftaleen mgikg ds <015 

Sommaties aromaten 

om xylenen (o/m/p) mgykg ds 0.10 - 0,09 174 34 

Legenda 

- <= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 

: > Achtergrondwaarde (AW} 

” > Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (I) 

Opmerkingen 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010 en 'Circulaire bodemsanering 2009° 

(Staatscourant 67, 7 aprl 2009) 
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7.5.2 Analyseresultaten grondwater 

Het resultaat van het laboratoriumonderzoek op de in paragraaf 7.5 genoemde 

grondwatermonsters is als volgt: 

  

      

  

      

  

Monsterreferentie 2626917 

Monsteromschrijving _ BO1A-2-1 BO1A (110-310) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresultaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde _ Interventie 

(SW) (U2(SW+)) _ waarde (D 

Minerale olie 

minerale olie (forisi clean-up) u9t <100 - 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ug <02 - 6 183 300 

benzeen ugt <02 - 02 151 30 

tolueen ugl <02 - 7 5035 1000 

ethyibenzeen ugl <02 - 4 77 180 

xyleen (ortho) ugt <01 

xyleen (som m+p) ual <02 

naftaleen ug <0.05 - 001 301 70 

Sommaties aromaten 

om xylenen ug 02 - 02 31 70 

Monsterreferemtie 2626916 

Monsteromschrijving _ BO1A-1-1 BO1 (450-550) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresultaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde _ Interventie 

(SW) (1/2(SW+I}) _ waarde (l) 

Minerale olie 

minerale olie (forisi clean-up) u9t <100 - 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ug <02 - 6 183 300 

benzeen g <02 - 02 151 30 

tolueen ug <02 - 7 5035 1000 

ethyibenzeen ugl <02 - 4 77 1580 

xyleen (ortho) u <04 

xyleen (som m+p) ugl <02 

naftaleen ug <0.05 - 001 301 70 

Sommaties aromaten 

om xylenen ug 02 - 02 31 70 

Legenda 

- < Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000 

: > Streefwaarde (SW) 

” > Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (!) 

Opmerkingen 
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Monsterreferentie 2626918 

Monsteromschriving _ B101-1-1 B10 (110-310) 

Analyse Eenheid Analyseresulaat _ Toetsresutaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde  Interventie 

(SW) (1/2(SW+I}) _ waarde (l) 

Minerale olie 

minerale olie (lorisi clean-up} ugt <100 - 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen uo 202 - s 183 300 

benzeen g <02 - 02 151 30 

tolueen ug <02 - 7 5035 1000 

ethylbenzeen ugt <02 - 4 77 150 

xyleen (ortho) H9 <01 

xyleen (5om m+p) ugl <02 

naftaleen ugl <0.05 - 001 3501 70 

Sommaties aromaten 

som xylenen uot 02 - 02 351 70 

Monsterreferentie 2626979 

Monsteromschrijving _ B102-1-1 B102 (126-326) 

Analyse Eenheid Analyseresulaat _ Toetsresutaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde  Interventie 

(SW) (2(SW+)) _ waarde (D 

Minerale olie 

minerale olie (lorisi clean-up} ugt <100 - 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ug 202 - s 183 300 

bonzeen ug <02 - 02 154 30 

tolueen ug <02 - 7 5035 1000 

eihylbenzeen u <02 - 4 7 150 

xyleen (ortho) H9 <01 

xyleen (5om m+p) ugl <02 

naftaleen ugl <0.05 - 001 3501 70 

Sommaties aromaten 

som xylenen uot 02 - 02 351 70 

Tegenda | 

- < Streefwaarde (SW] en/of detectiegrens AS3000 

: > Streefwaarde (SW) 

” > Tussenwaarde (T) | 

> Interventiewaarde (I) ‘ 

Opmerkingen | 

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009' - Staatscourant 67 - 7 april 2009 | 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau üx Telefoon/Fax: 

Postbus 94 Y T0499-471792 

5690 AB SON EN BREUGEL 

BRL2000. 

F 0499-477202 

protocol 2001/2002/2003/2018 



Opdracht : 12P000373 

Blz.22 

Project : Verkennend en nader bodemonderzoek aan de N ‘e B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

      

  

      

  

Monsterreferentie 2626920 

Monsteromschriving _ B103-1-1 B103 (130-330) 

Analyse Eenheid Analyseresultaat _ Toetsresutaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde _ Interventie 

(SW) (2(SW+)) _ waarde ( 

Minerale olie 

minerale olie (lorisi clean-up} ugt <100 - 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ug 202 - s 183 300 

bonzeen ug <02 - 02 154 30 

tolueen ug <02 - 7 5035 1000 

eihylbenzeen u9t <02 - 4 7 150 

xyleen (ortho) ug <01 

xyleen (som m+p) ug <02 

naftaleen ugl <0.05 - 001 3501 70 

Sommaties aromaten 

som xylenen uot 02 - 02 351 70 

Monsterreferentie 2626921 

Monsteromschriving _ B104-1-1 B104 (119-319) 

Analyse Eenheid Analyseresulaat _ Toetsresutaat _ Streefwaarde _ Tussenwaarde _ Interventie 

(SW) (U2(SW+1)) _ waarde () 

Minerale ole 

minerale ole (forisil clean-up) ug <100 - s0 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen ugl <02 - s 183 300 

benzeen ug <02 - 02 151 30 

tolueen ugl <02 - 7 5035 1000 

ethylbenzeen ug <02 - 4 77 1580 

xyleen (ortho} ugl <01 

xyleen (som m+p) u9t <02 

naftaleen ugl <0.05 - 001 3501 70 

Sommaties aromaten 

om xylenen ugl 02 - 02 354 70 

Legenda ] 

- < Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000 | 

* > Streefwaarde (SW)} | 

” > Tussenwaarde (T) | 

> Interventiewaarde (!) | 

| 
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8. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

81 Resultaten onderzoek 

De resultaten van de chemische analyses zijn, zoals ook reeds eerder vermeldt, getoetst aan het 

in hoofdstuk 5 aangegeven kader. 

Verkennend bodemonderzoek 

Bovengrond: MM1: _ barium, cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PAK 

en som PCB's > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens 

Ondergrond: MM2: _ kwik > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens 

Grondwater: _ BO1: _ minerale olie en xylenen > interventiewaarde, 

barium, tolueen, ethylbenzeen en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 

Herbemonstering grondwater 

Grondwater: _ BO01: _ xylenen > interventiewaarde, 

minerale olie > tussenwaarde, 

ethylbenzeen en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens. 

Nader bodemonderzoek 

Ondergrond: _ BO1A(VII: _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens 

B101(V): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens 

B102(VI): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens 

B103(VIII): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

B104(VII): _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

< achtergrondwaarde of detectiegrens. 

Grondwater: _ B01A-2 _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(ondiep): _ < streefwaarde of detectiegrens. 

B01A1 _ minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(diep): < streefwaarde of detectiegrens. 

8101 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

8102 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

8103 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 

8104 minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(snijdend): < streefwaarde of detectiegrens. 
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82  Interpretatie 

Uit de resultaten van het onderzoek bljkt dat de bovengrond (MM) licht verontreinigd is met 

barium, cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PAK en som PCB's. De gemeten gehaltes 

blijven alle, met uitzondering van barium en som PCB's, beneden de betreffende lokale 

achtergrondwaarden. Voor barium en PCB's zijn (nog) geen lokale achtergrondwaarden 

vastgesteld. 

De ondergrond (MM2) is licht verontreinigd met kwik. Het gemeten gehalte aan kwik blijft beneden 

de betreffende lokale achtergrondwaarde. 

Voor wat betreft de gemeten lichte tot sterke verontreinigingen aan minerale olie en/of vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen in het grondwater kan gesteld worden dat hiervoor geen eenduidige 

verklaring aanwezig is. De vaste bodem is niet verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen. 

83 Gevalsdefinitie en risico-beoordeling 

Gelet op de resultaten van zowel het verkennend als het nader bodemonderzoek kan gesteld 

worden dat de omvang van de verontreiniging dermate klein is, dat hier géén sprake is van een 

‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

Hiervan is sprake als er meer dan 25 m° sterk verontreinigde grond en/of meer dan 100 m sterk 

verontreinigd grondwater (bodemvolume) aanwezig is. Dit is hier niet aan de orde. Op basis van de 

beschikbare gegevens kan gesteld worden dat hier sprake is van circa 25 m? sterk met xylenen 

verontreinigd grondwater. 

Uitgangspunt is verder dat het hier een historisch' geval van verontreiniging (dat wil zeggen 

veroorzaakt vóór 1987) betreft. Dit is echter, gezien de vraagstelling uit het conceptueel model, niet 

eenduidig aan te nemen. De uitvoering van een risicobeoordeling is op basis van het voorgaande 

vooralsnog niet aan de orde. 

Opgemerkt wordt dat de totale hoeveelheid (licht) verontreinigd grondwater op de 

onderzoekslocatie groter kan zijn. Daarnaast wordt opgemerkt dat onder het bedrijfspand (in zowel 

noordoostelijke als in zuidwestelijke richting) geen inzicht is verkregen in de 

verontreinigingssituatie. Gezien de geringe verspreiding van de verontreiniging in de overige 

richtingen wordt niet verwacht dat hier nog sprake is van grote hoeveelheden verontreiniging. 
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9. CONCLUSIE EN ADVIES 

Onderhavig terrein is in verband met de voorgenomen realisatie van vervangende nieuwbouw op 

de locatie, bestaande uit commerciële ruimtes en appartementen onderzocht volgens de richtlijnen 

uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is hierbij uitgegaan van de hypothese 

onverdacht (ONV). 

Het geheel aan onderzoeksresultaten (0.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie 

en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde 

hypothese te verwerpen. 

De bovengrond is licht verontreinigd met barium, cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, 

PAK en som PCB's. De gemeten gehaltes blijven alle, met uitzondering van barium en som PCB's, 

beneden de betreffende lokale achtergrondwaarden. Voor barium en PCB' zijn (nog) geen lokale 

achtergrondwaarden vastgesteld. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik. Het gemeten 

gehalte aan kwik blijft beneden de betreffende lokale achtergrondwaarde. Voor wat betreft de 

gemeten lichte tot sterke verontreinigingen aan minerale olie en/of vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen in het grondwater kan gesteld worden dat hiervoor geen eenduidige verklaring 

voor aanwezig is. De vaste bodem is niet verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen. 

Gelet op de resultaten van zowel het verkennend als het nader bodemonderzoek kan gesteld 

worden dat de omvang van de verontreiniging dermate klein is, dat hier géén sprake is van een 

‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

Hiervan is sprake als er meer dan 25 m° sterk verontreinigde grond en/of meer dan 100 m° sterk 

verontreinigd grondwater (bodemvolume) aanwezig is. Dit is hier niet aan de orde. Op basis van de 

beschikbare gegeven kan gesteld worden dat hier sprake is van circa 25 m? sterk met xylenen 

verontreinigd grondwater. Geadviseerd wordt onderhavig rapport voor te leggen bij de gemeente 

Best in het kader van de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning, teneinde vast te 

stellen welke vervolgstappen ondernomen moet worden om de bodem geschikt te maken voor het 

beoogde doel. 

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan 

tot slot wel conseguenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het 

perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per 

definitie niet herbruikbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de 

grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd 

(AP-04). In afwachting op goedkeuring op een nog in te dienen Plan van Aanpak van het bevoegd 

gezag (in deze de gemeente Best) zijn graafwerkzaamheden niet toegestaan. 
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Tav. (geanonimiseerd)

Postbus 94 

5690 AB SON 

Uw kenmerk 12P000373-Best 

Ons kenmerk Project 409780 

Validatieref. 409780 certificaat vi 

Opdrachtverficatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT 

Bijage(n) 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

Amsterdam, 8 mei 2012 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Omegam Laboratoria, 

  

       

Directeur 

iet anders dan reproduceerd. 

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN:AMRO bank! 

1090 GR Amsterdam F020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01 

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kyk 34215654 

(geanonimiseerd)

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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T OMEGAM 

L Laboratoria 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

409780 

12P000373-Best 

  

Opdrachtgever Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

1825527 = B01 (30-70] B02 (20-50) B0S (10-50) B04 (8-50 B05 (15-50) BOS (8-50) 807 (15-50) B08 (8-25) BO8 (25-50) 
   

1825528 = 801 (70-100) B02 (50-100) B02 (100-120) BO6 (50-100) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum 01/05/2012 01/05/2012 

Ontvangstdatum opdracht 01/05/2012 01/05/2012 

Startdatum 01/05/2012 01/05/2012 

Monstercode 1825527 1825528 
Matrix Grond Grond 

Monstervoorbewerking 

S gewicht artefact g <1 <1 

S NENS709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact nvt nvt 

S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droogrest % 878 86,1 

S organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds) 30 22 

S Iutumgehalte (pipetmethode) __ % (m/m ds) <1 16 

Anorganische parameters - metalen 

S barium (Ba) mg/kg ds 59 31 

S cadmium (Cd mg/kg ds 0,54 <0,35 

S kobalt (Co) mg/kg ds 35 <20 

S koper (Cu) mg/kg ds 34 <10 

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,14 0,17 

S lood (Pb) mg/kg ds 95 27 

S molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 <15 

S nikkel (Ni) mg/kg ds 1 <5 

S zink (Zn) mg/kg ds 130 47 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ mg/kg ds 64 <38 

Organische parameters - aromatisch 

Polycyclische koolwaterstoffen: 

S naftaleen mg/kg ds <0,15 <0,15 

S fenantreen mg/kg ds 0,34 <0,15 

S anthraceen mg/kg ds <0,15 <0,15 

S fluoranteen mg/kg ds 067 021 

S benzo(a)antraceen mg/kg ds 027 <0,15 

S chryseen mg/kg ds 0,36 <0,15 

S benzo(k}fluoranteen mg/kg ds 0,23 <0,15 

S benzo(a)pyreen mgkg ds 0,25 <0,15 

S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,15 <0,15 

S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 021 <0,15 

S som PAK (10) mg/kg ds 26 12 

Organische parameters - gehalogeneerd 

Polychloorbifenylen: 

S PCB-28 mg/kg ds <0,001 <0,001 

S PCB-52 mg/kg ds <0,001 <0,001 

S PCB-101 mg/kg ds <0,001 <0,001 

S PCB-118 mg/kg ds <0,001 <0,001 

S PCB-138 mg/kg ds 0,002 <0,001 

S PCB-153 mg/kg ds 0,002 <0,001 

S PCB-180 mg/kg ds 0,001 <0,001 

S somPCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005 
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Opdrachtverificatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT 
Rof.:409780_certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 409780 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 9% m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrijijzer. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT Rof.:409780_certiicaat_vt 
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OLIE-ONDERZOEK 

  

Monstercode : 1825527 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1 (30-70) BO2 (20-50) BO3 (10-50) BO4 (8-50) BO5 (15-50) BO6 (8-50) 07 (15-50) BO8 

(8-25) BO8 (25-50) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 3% 

2) fractie C19 - C29 33% 

3) fractie C29 - C35 38% 

4) fractie C35 -< C40 26% 

totale minerale olie gehalte: 64 mg/kg ds 

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

    
Dit analyse-o 

    

Opdrachtveriicatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT Ref.:409780_certiicaat_vi 
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OLIE-ONDERZOEK 

  

  

  

Monstercode 1825528 

Project omsch 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1 (70-100) B02 (50-100) BO2 (100-120) BO6 (50-100) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 3% 

2) fractie C19 - C29 33% 

3) fractie C29 - C35 41% 

4) fractie C35 -< C40 23% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtveriicatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT Ref.:409780_certiicaat_vi 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Bijlage 1 van 1 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 409780 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV. 

Samplemate Conform AS3100 en NEN 5709 

Droogrest Conform AS3010 prestatieblad 2 

Organische stof (gec. voor lutum) Conform AS3010 prestatieblad 3 

Lutumgehalte (pipetmethode) Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 

Barium (Ba) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1 

Cadmium (Cd) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1 

Kobalt (Co) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1 

Koper (Cu) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1 

Kwik (Hg) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 

Lood (Pb} Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 

Molybdeen (Mo) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 

Nikkel (Ni) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 

Zink (Zn) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3010 prestatieblad 7 

PAKs Conform AS3010 prestatieblad 6 

PCBs Conform AS3010 prestatieblad 8 

  

  

Diranalyse-e 

     

Opdrachtverificatiecode: AKBY-ZDJY-LFHU-ODIT Rof.:409780_certiicaat_vt 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

  

T.2.v. N 

Postbus 94 

M SON 

Uw kenmerk 12P000373-Best 

Ons kenmerk Project 415769 

Validatieref. 415769 certificaat vt 

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-QVPLIIHZ 

Bijage(n) 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Amsterdam, 28 juni 2012 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Omegam Laboratoria, 

       

Directeur 

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN:AMRO bank! 

1090 GR Amsterdam F020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01 

HJE Wenckebachweg 120 | Kyk 34215654 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

  

  

Tabel t van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 415769 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

2526993 = BO1A(VII) BO1A (190-210) 
   

  

2526994 = B101(V) B101 (200-220) 

  

  

2526995 = B102{VI) B102 (210-230) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 

Startdatum : 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 

Monstercode : 2526993 2526994 2526905 
Matrix : Grond Grond Grond 

Monstervoorbewerking 

S gewicht artefact g <1 <1 <1 

S NENS709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact nvt nvt nvt 

S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droogrest % 817 86,8 828 

S organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds) 01 <01 01 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ mg/kg ds <38 <38 <38 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S benzeen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

S tolueen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

S ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

S xyleen (ortho) mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 

S xyleen (som m+p) mg/kg ds <0,10 <0,10 <0,10 

S naftaleen mg/kg ds <0,15 <0,15 <0,15 

S som xylenen (0/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10 

  

Diranal : 

Der Q gen c 

De m de analyses zijn op basis van het schema A 

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-QVPI-IHZ Rof.:415769_certiicaat_vt 

    



  

Tabel 2 van 3 

T OMEGAM 

L Laboratoria 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

Opdrachtgever 

415769 

12P000373-Best 

Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

  

Monsterreferenties 

2526996 = B103(VIII) B103 (280-300) 

  

  

  

2526997 = B104(VII) B104 (210-230) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 21/06/2012 21/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht 21/06/2012 21/06/2012 

Startdatum 21/06/2012 21/06/2012 

Monstercode 2526996 2526997 
Matrix Grond Grond 

Monstervoorbewerking 

S gewicht artefact g <1 <1 

S NENS709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact nvt nvt 

S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droogrest % 878 822 

S organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds) <01 07 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ mg/kg ds <38 <38 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S benzeen mg/kg ds <0,05 <0,05 

S tolueen mg/kg ds <0,05 <0,05 

S ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 <0,05 

S xyleen (ortho) mg/kg ds <0,05 <0,05 

S xyleen (som m+p) mg/kg ds <0,10 <0,10 

S naftaleen mg/kg ds <0,15 <0,15 

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 

  

Dit analyse-certfe efvo 

Der Q gen i c 

De m nerkte analyses zijn op basis van het schoma A 

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-QVPI-IHZ 

       

Rof.:415769_certiicaat_vt 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

  

Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 415769 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 9% m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrij ijzer 

  

  

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-QVPIHZ Rof.:415769_certiicaat_vt 



p w OMEGAM 

@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 1 van 5 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2526993 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : BOTA(VII) BO1A (190-210) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-OVPLIHZ Ref.:415769_certiicaat_vi 
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Oliechromatogram 2 van 5 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2526994 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B101(V) B107 (200-220) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 98% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 2% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-OVPLIHZ Ref.:415769_certiicaat_vi 
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@ : OMEGAM 
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Oliechromatogram 3 van 5 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2526995 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B102(VI) B102 (210-230) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 26% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 74% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-OVPLIHZ Ref.:415769_certiicaat_vi 



p w OMEGAM 

@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 4 van 5 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

Monstercode : 2526996 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B103(VIlI) B103 (280-300) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 23% 

2) fractie C19 - C29 16% 

3) fractie C29 - C35 61% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-OVPLIHZ Ref.:415769_certiicaat_vi 
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Oliechromatogram 5 van 5 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2526997 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B104(VI) B104 (210-230) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-OVPLIHZ Ref.:415769_certiicaat_vi 
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T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 415769 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV. 

Samplemate Conform AS3100 en NEN 5709 

Droogrest Conform AS3010 prestatieblad 2 

Organische stof (gec. voor lutum) Conform AS3010 prestatieblad 3 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3010 prestatieblad 7 

Aromaten (BTEXXN) Conform AS3030 prestatieblad 1 

  

  

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: EEFD-PBSP-QVPIHZ Rof.:415769_certiicaat_vt 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

  T.av. 

Postbus 94 

M SON 

Uw kenmerk 12P000373-Best 

Ons kenmerk Project 410810 

Validatieref. 410810 certificaat vi 

Opdrachtverficatiecode: SPKP-UXVB-ZFSN-MKXJ 

Bijage(n) 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Amsterdam, 15 mei 2012 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Omegam Laboratoria, 

       

Directeur 

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN:AMRO bank! 

1090 GR Amsterdam F020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01 

HJE Wenckebachweg 120 | Kyk 34215654 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

  

  

Tabel t van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 410810 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

1926633 = BO1 (310-4410) 

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/05/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 10/05/2012 

Startdatum : 10/05/2012 

Monstercode : 1926633 
Matrix : Grondwater 

  

Anorganische parameters - metalen 

Metalen ICP-MS (opgelost): 

S barium (Ba) uoll E} 

S cadmium (Cd) uoNl <0,4 

S kobalt (Co) uoAl <10 

S koper (Cu) uoAl <10 

S kwik (Hg) FIAS/Fims uofl <0,05 

S lood (Pb) uoll <10 

S molybdeen (Mo) uofl <3 

S nikkel (Ni) u <10 

S zink (Zn) uoAl <20 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/! 1100 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen wol 29 

S benzeen uoll <02 

S tolueen uofl 78 

S ethylbenzeen uoll 21 

S xyleen (ortho) uoNl 110 

S xyleen (som m+p) uoNl 86 

S naftaleen uoAl 57 

S somxylenen woA 200 

Organische parameters - gehalogeneerd 

Vluchtige chlooralifaten: 

S dichloormethaan uoAl <02 

S 1,1-dichloorethaan uoAl <05 

S 1,2-dichloorethaan uoAl <05 

S 1,2-dichlooretheen (trans) uofl <01 

S 1,1-dichlooretheen uoll <01 

S 1.2-dichlooretheen (cis) wafl <01 

S 1,1-dichloorpropaan uofl <0,25 

S 1,2-dichloorpropaan uoNl <0,25 

S 1,3-dichloorpropaan uoNl <0,25 

S. trichloormethaan uoAl <01 

S tetrachloormethaan uoAl <01 

S 1,1,1-trichloorethaan uofl <01 

S 1,1,2-trichloorethaan uoll <01 

S trichlooretheen u <01 

S tetrachlooretheen u <01 

S vinylchloride uoAl <02 

S som C+T dichlooretheen wol 01 

S som dichloorpropanen uol 0,52 

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers: 

S tribroommethaan uoAl <05 

  

Dit analyse-certfe 

Der Q gen 

De m nerkte a 

Opdrachtverificatiecode: SPKP-UXVB-ZFSN-MKXJ Rof.:410810_certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 2 

  

  

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 410810 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

  

  

Dit analyse-zertez Jslef voorblad en eventuel 

    

Opdrachtverificatiecode: SPKP-UXVB-ZFSN-MKXJ Rof.:410810_certiicaat_vt 



& .. “ OMEGAM 

e A Laboratoria 

Oliechromatogram 1 van 1 

  

OLIE-ONDERZOEK 

  

  

      
  

Monstercode 1926633 

Project omsch 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1 (310-4410) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

| 

| 

| | “; l 

l | | 

YM<LM_“ - 

1 | 2 3 4       
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 99% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: 1100 ug/l 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea isief vo 

      

Opdrachtverificatiecode: SPKP-UXVB-ZFSN-MKXJ Ref.:410810_certiieaat_vi 



  

MALUE Ôoo 

Bijlage 1 van 1 

  

T OMEGAM 

L Laboratoria 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

Opdrachtgever 

410810 

12P000373-Best 

Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

  

Analysemethoden in Grondwater (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV. 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Lood (Pb) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Minerale olie (florisil clean-up) 

Aromaten (BTEXXN) 

Styreen 

Chlooralifaten 

Vinylchloride 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 

Conform AS3110 prestatieblad 5 

Conform AS3130 prestatieblad 1 

Conform AS3130 prestatieblad 1 

Conform AS3130 prestatieblad 1 

Conform AS3130 prestatieblad 1 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: SPKP-UXVB-ZFSN-MKXJ 

   

Rof.:410810_certiicaat_vt 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Uw kenmerk 12P000373-Best 

Ons kenmerk Project 413552 

Validatieref. 413552 certificaat_ vl 

Opdrachtverificatiecode: ZRQH-NCMX-IAZT-UVXZ 

Bijlage(n} 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram({men) + 1 bijlage(n) 

Amsterdam, 5 juni 2012 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Omegam Laboratoria, 

   

Directeur 

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN:AMRO bank! 

1090 GR Amsterdam F020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01 

HJE Wenckebachweg 120 | Kyk 34215654 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

B Amsterdam ww-omegam.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

  

  

Tabel t van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 413552 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

2325398 = BO1A (-) 

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2012 

Startdatum : 04/06/2012 

Monstercode : 2325398 
Matrix : Grondwater 

  

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/! 560 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen uoAl 14 

S benzeen uoAl <02 

S tolueen uoAl 22 

S ethylbenzeen uofl 96 

S xyleen (ortho) uoll 48 

S xyleen (som m+p) uofl 39 

S naftaleen uoll 21 

S somxylenen woA 87 

  

Opdrachtverificatiecode: ZROH-NCMXIAZT.UVXZ Rof.:413552_certiicaat_vt 

  

    



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Tabel 2 van 2 

  

  

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 413552 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

  

  

Dit analyse-zertez Jslef voorblad en eventuel 

    

Opdrachtverificatiecode: ZRGH-NCMXAZT-UVXZ Rof.:413552_certiicaat_vt 



& & ” OMEGAM 

e A Laboratoria 

Oliechromatogram 1 van 1 

  

OLIE-ONDERZOEK 

   

  

  
    

  

Monstercode : 2325398 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1A(-) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

IOAI 

»‚'LJ | 
L n 

1 2 L 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 99% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: 560 ug/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: ZROH-NCMXAZT-UVXZ Ref.: 413552 certiieaat vt 



Em 

Bijlage 1 van 1 

T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 413552 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grondwater (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV. 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3110 prestatieblad 5 

Aromaten (BTEXXN) Conform AS3130 prestatieblad t 

Styreen Conform AS3130 prestatieblad 1 

  

  

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: ZRGH-NCMXAZT-UVXZ Rof.:413552_certiicaat_vt 



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

  

T.2.v. N 

Postbus 94 

M SON 

Uw kenmerk 12P000373-Best 

Ons kenmerk Project 416623 

Validatieref. 416623 cerificaat_vi 

Opdrachtverificatiecode : LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ 

Bijage(n) 3 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Amsterdam, 29 juni 2012 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 

Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Omegam Laboratoria, 

       

Directeur 

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN:AMRO bank! 

1090 GR Amsterdam F020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01 

HJE Wenckebachweg 120 | Kyk 34215654 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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Tabel t van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 416623 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

2626916 = B01A-1-1 BO1A (450-550) 

2626917 = B01A-2-1 BO1A (110-310) 

2626918 = B101-1-1 B101 (110-310) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Startdatum : 28/06/2012 28/06/2012 28106/2012 

Monstercode : 2626916 2626917 2626918 

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/l <100 <100 <100 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen uoAl <02 <02 <02 

S benzeen uoAl <02 <02 <02 

S tolueen uoAl <02 <02 <02 

S ethylbenzeen uofl <02 <02 <02 

S xyleen (ortho) uoll <01 <01 <01 

S xyleen (som m+p) u <02 <02 <02 

S naftaleen uoAl <0,05 <0,05 <0,05 

S somxylenen woA 02 02 02 

  

Dit analyse-certfe ef voorblad en eventuele bilage(n). mag niet anders j 

Der Q gen 

De m nerkte anal 

Opdrachtverificatiecode: LML@-CKAF-ZLIL-GCI 

    

Rof.:416623_certiicaat_vt 
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L Laboratoria   

  

  

  

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 416623 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

2626919 = B102-1-1 B102 (126-326) 
   

   

  

2626920 = B103-1-1 B103 (130-330) 

2626921 = B104-1-1 B104 (119-319) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Startdatum : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Monstercode : 2626919 2626920 2626921 

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater 
  

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/! <100 <100 <100 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen uoAl <02 <02 <02 

S benzeen uoAl <02 <02 <02 

S tolueen uoAl <02 <02 <02 

S ethylbenzeen uofl <02 <02 <02 

S xyleen (ortho) uoll <01 <01 <01 

S xyleen (5om m+p) u <02 <02 <02 

S naftaleen uoAl <0,05 <0,05 <0,05 

S somxylenen woA 02 02 02 

  

Dit analyse-certfe ef voorblad en eventuele bilage(n). mag niet anders n gehee worden gereproduceer 

Der Q gen 

De m nerkte anal 

Opdrachtverificatiecode: LML@-CKAF-ZLIL-GCI Rof.:416623_certiicaat_vt 

    



T OMEGAM 

L Laboratoria   

Tabel 3 van 3 

  

  

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 416623 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

  

  

Dit analyse-zertez Jslef voorblad en eventuel 

    

Opdrachtverificatiecode: LML@-CKAF-ZLIL-GCIJ Rof.:416623_certiicaat_vt 
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@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 1 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2626916 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1A-1-1 BO1A (450-550) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 
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@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 2 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

Monstercode : 2626917 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : BO1A-2-1 BO1A (110-310) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 4     
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 
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n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 3 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2626918 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B101-1-1 B101 (110-310) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 
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@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 4 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2626919 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B102-1-1 B102 (126-326) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 
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Oliechromatogram 5 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2626920 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B103-1-1 B103 (130-330) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 



p w OMEGAM 

@ : OMEGAM 

n ®- L Laboratoria 

Oliechromatogram 6 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

  

  

Monstercode : 2626921 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Uw referentie : B104-1-1 B104 (119-319) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 2 3 4   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

totale minerale olie gehalte: <100 U/1 

  

  

ANALYSEMETHODE 

Voorbewerkinggrond _ : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking APO4 _ : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, inc!. florisil clean-up. 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OVMVEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 

Veen ciean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlike verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

  

Dit analyse-certfea sief voorblad en event 

    

Opdrachtverificatiecode: LMLQ-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref.: 416623 certiieaat vt 



Em 

Bijlage 1 van 1 

T OMEGAM 

L Laboratoria   

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 416623 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grondwater (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV. 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3110 prestatieblad 5 

Aromaten (BTEXXN) Conform AS3130 prestatieblad t 

Styreen Conform AS3130 prestatieblad 1 

  

  

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: LML@-CKAF-ZLIL-GCIJ Rof.:416623_certiicaat_vt 



  

Opdrachtgever: 

  

Projectnaam:   Hoofdstraat 18a en 18g te Best 

  

Bouwbesluit nieuwbouweisen voor woning A en B (18A) 

Bouwbesluit bestaande bouw voor woning C en D (18G) 

  

  

  

  

  

  
  

  

Verklaring toetsing 

Reducties Ruimtes, soort afkorting _ bouwbesluitnaam 

londerkant deuren (in mm) badruimte SR Sanitaire Ruimte 

* badkamer + wasruimte 20mm bergruimte BR BergRuimte 

* toïlet + overige ruimten met 7 dm?/s eis 10mm meterruimte TR Technische Ruimte 

* meterkast 15mm (boven+onder) \onbenoemde ruimte OR Onbenoemde Ruimte 

toitetruimte SR Sanitaire Ruimte 

Doorspuibaarheid \verblijfsgebied v VerblijfsGebied 

volgens NEN 1087, 54 Bepalingsmethode voor de capaciteit van de spuiventiatie \verblijfsruimte VR VerblifsRuimte 

\verklaring gebruikte termen \verkeersruimte vk VerkeersRuimte 

* zijdes technische ruimte TR Technische Ruimte 

- 1: spuicomponent in slechts één gevel; v = 0,17/s 

-2: spuicomponent in twee aan elkaar grenzende gevels; v = 0,4m/s 

* nodig \Ventilatie T 

bepaald middels: 

nodig = factor * A. [in m2] 

waarin: 

factor = q,/ (v * 1000) en q, = 6m/s 

A,g = opperviakte verblijfsgebied in m 

      
  

Mechanische toevoer middels toevoerroosters in het plafond. 

Mechanische afvoer middels afvoerroosters in het plafond. 

vigs BENG berekening 

(geanonimiseerd)



  

Bijlage 1 bij Bouwbesluit - d.d. 28-07-2021 woning 

Hoofdstraat te Best 

  

  

  

          
  

ruimtes oppervaktes doorspuibaarheid Mechanische ventiatie toevoer Mechanische ventiatie afvoer dagichtoetreding 

nummer (omschrijving _ soort inm? VGinm:| aanwezig zijdes/ nodig aanwezig nodig aanwezig nodig opening _ belf aanwezig) _ nodigf 

in m n m|van buiten via inwendig in dm _in cmz| in dms|_in mm indm?js inmmf Adinm? __= Cb Ae =Ad'Cb).1"A,>0,8| 

ot entree VK 28 

o2 meterkast TR 03 200 200 

3 woonkamer _ VR 19,1 } o4 keuken VR 65 266 180 1 154| 25 23 “ B 540 _ 080 324 280 

os badkamer SR 33 14 14 14 

os slaapkamer _ VR 109 109 180 1  065| 10 10 540 078 421 1.09| 

o7 berging BR 22 

3 5 2> 35 

VG tolale opperviakte _ 36,5m? t ventiatiebalans 1 

Gebruiksoppervak (GO)= _ 47m? 0,55°GO= _ 25,9m? 

voldoet ja   
  



Bijlage 1 bij Bouwbesluit - d.d. 28-07-2021 | woning BĲ 

Hoofdstraat te Best 

  

  

  

          
  

ruimtes oppervaktes doorspuibaarheid Mechanische ventiatie toevoer Mechanische ventiatie afvoer dagichtoetreding 

nummer (omschrijving _ soort inm? VGinm:| aanwezig zijdes/ nodig aanwezig nodig aanwezig nodig opening _ belf: aanwezig) _ nodigf 

in m n m|van buiten via inwendig in dm _in cmz| in dms|_in mm indm?js inmmf Adin m __= Cb Ae =Ad"Cb).1"A,>0,8| 

ot entree VK 28 

o2 meterkast TR 03 200 200 

3 woonkamer _ VR 19,1 } o4 keuken VR 65 266 180 1 154| 25 23 “ B 540 078 421 256 

os badkamer SR 33 14 14 14 

os slaapkamer _ VR 109 109 180 1  065| 10 10 360 078 281 1.09| 

o7 berging BR 22 

3 5 2> 35 

VG tolale opperviakte _ 36,5m? t ventiatiebalans 1 

Gebruiksoppervak (GO)= _ 47m? 0,55°GO= _ 25,9m? 

voldoet ja     
  



Bijlage 1 bij Bouwbesluit - d.d. 28-07-2021 
bouwbesluit bestaande bouw 

| woning C 
  

Hoofdstraat te Best 

  

  

          
  

  

uimtes opperviaktes doorspuibaarheid Mechanische ventiatie toevoer Mechanische ventiatie afvoer daglichttoetreding 

nummer  omschrijving _ soort inm2 VGinm:| aanwezig zijdes nodig| aanwezig nodig belf. aanwezig _ nodig 

an buiten/ via inwendig n dm?/s _in cm in mm _in dm?/s = Cb) Ae =Ad"Cb >0,8 

o entree VK 28 

o2 meterkast TR 03 200 200 

3 woonkamer _ VR 19,0 

o keuken VR 70 389 3 35 0,78 273 0,50 

os slaapkamer _ VR 129 

oe badkamer SR 47 14 

o7 berging BR 18 

3 2 

VG totale oppervlakte _ 38,9m2 t ventiatiebalans 

Gebruiksopperviak (GO)= _ 50m: 0,55°GO= _ 27,4m? 

voldoet ja   
  



Bijlage 1 bij Bouwbesluit - d.d. 28-07-2021 bouwbesluit bestaande bouw | woning D| 

Hoofdstraat te Best 

  

  

  

          
  

  

  

  

ruimtes oppervaktes doorspuibaarheid Mechanische ventiatie toevoer Mechanische ventiatie afvoer dagichtoetreding 

nummer (omschrijving _ soort inm? VGinm:| aanwezig zijdes/ nodig aanwezig nodig aanwezig nodig opening _ belf: aanwezig) _ nodigf 

in m n m|van buiten via inwendig in dm?/s _incmz| in dms|in mm indm?js inmmf Adinm? __=Cb Ae=Ad'Cb _A>03] 

ot entree VK 38 

o2 meterkast TR 03 200 200 

3 woonkamer _ VR 24‚7} o4 keuken VR 30 327 250 1 196| 29 29 23 B 510 079 403 050 

os toilet SR 14 7 7 7 

os badkamer SR 26 14 14 14 

o7 slaapkamer _ VR 170 146 180 1 102| 15 15 360 072 259 _ 050 

os berging BR 08 

44 u z 42 

VGtotaleopperviakte _ 47,3m2 t ventiatiebalans 1 

Gebruiksoppervlak (GO)= _ 65m? 0,85°GO= _ 35,6m? 

voldoet: a   
  



  

Toetsing bouwbesluit 

  

Ontwerp i J. Brouweraauív(\;!a'l"llg 5508ROVeldhoven 

  

  

Plan voor het transformeren Hoofdstraat 18a en 18g 

te Best van winkelen naar wonen. 

  

Bouwaanvraag toetsing bouwbesluit 

   (geanonimiseerd)

pdrachtgever: 

Getum: 28=07=202] Echaal 1:100 blad:b05 

  

  

      
      



  

  

oetsing bouwbesluit 

—Tekening gebruiksoppervlak begane grond 

—Tekening gebruiksoppervlak eerste verdieping 

  

  
  

  

  

—Tekening verblijfsruimten en ventilatie begane grond 

[=Tekening verblijfsrumten en ventilatie eerste verdiepind 

  
  

  

  

—rioleringsplan begane gron 

—rioleringsplan eerste verdiepind 

  
  

    
  

RENVOOI RIOLERING 

  

[gansluitwaarden riolering volgens NEN 3215 / NTR 3218 
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detail 01 - — 

  

Ontwerp: ir. J. Brouwer architect BNA 

Blauwven 53, 5508 RC Veldhoven 

  

  

doorsnede A-A _ 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

[Rraardes thermische buitenschi comtorm EPW-berekenng.] _ Gfragend metsewerk] 

[Konstruktie volgens berekening en tekeningen konstrukteur] El[iet drogende Tichte scheidingswond| 

[Openingen voorzien von roosters im wering ratten en muizen] t 1 E prefsb beton 

nbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen| Eijhw.9. beton| 

Tninimaal weerstandsklasse 2 n El@l—l   

  

Plan voor het transformeren Hoofdstraat 18a en 18g 

te Best van winkelen naar wonen. 

  

Bouwaanvraag doorsnede A-A 

  

  (geanonimiseerd)

    Uatum: 28-07=207] Echaal T:20 blad:b02 
  

  

  

    



  

  

detail 0Ï/ __ _ 

/ \ 

/ 

/ \ 
EES BEm 

  

   

  

LE 

LE 

LE 

LE 

   

  

   

    

      

  

      

Geton 10077 

   

    

  
sbeten 00m 

       

     

UR-Grschstsdstie (m J50mm) Fur=archstsgtie (m 150mm) 

Fressplaataser, 507m 

aa porord| 

  
  

  

  
  

  

       

   

    
   

   

    

    

  

    

  

      

  

erole voroletie. 107 eale wordlatte. 160m 

E=petvee, 75077 

EEEEEE 

  

     

      

    

  

         | 5426+ 

5ĳfl» Kozin] 

oTab etonatel 

    
EE befente] 

    
  

   

      
*v‘… Korif] 

    
oo or7 

   

  
EAE 

   
  

    

Euaen 

anesTErSEN 

EIEE 

DERErEITEEN 

  

  
T 

Euoerx Euoerk 

    

  

[woonkamer] 

      

laapkamer 

  

detail 06/ 

     

   
EE EE 

  

e e 

    / 

  

     | [2990+P — 

Fen 

    

EE 

   

  

   

  

ToE vetert 

          

     

  

           

  

  

e e 

  
   

eedplaeeer, P 25077 

|   

   

\ 

ETE 

    
  
  

EE ZE 

      

  

/ 

_O LE 

         

EEENEIN BENnEIEN 

               

   

  

              
705     

| [2388+P] 

LE 
      

     

      

  

_ detail 08 

    

aa Tente sereidngssond| aa TE sereidingsnond| 

    

Euoen Euoerk 

    

   

lwoonkamer! 

   

    

slaapkamer]| 

EN 

   

N 

   

  

k Teererkng 

E 

        

    

     

    

          

e n 

    

e n 

   

     

  

T_Toern 
  

  

| PEL=9 L PEL=9l 

Y Y 

        
T n m 

    

     

   

  
ETErEE ETErEEr 

  

     
TE Tortslonkelenent 

   

     

TeTob Korlslonkelement 

   
e 

e 

    

     

  

  

      

Em \ 

ET EEĲ 

t 

    

   

  

      

  

  

    

    

     

      

| 

j 

e g o 

e as o 

e e o 

    

L 90n=P) \ 

E= 

  

    

     

  

   
Deln veroer 

   

niennpaa a r 

detail 05° 

  

Ontwerp: ir. J. Brouwer architect BNA 

Blauwven 53, 5508 RC Veldhoven 

  

  

  

  

  

RENVOOI 

-_ KEm n an] n mfgevelsteen| 

[R=uaardes thermische butenschT comtorm EPW=berekenng.] ——= mijrogeng metsewerk] 

[Konstruktie volgens berekening en tekeningen konstrukteur] El[iet drogende Tichte scheidingswond| 

[Öpeningen voorzien von roosters [vm. wering ratten en muizen] t 1 E prefsb beton 

nbraakwerendheid deuren, romen en kozijner mnw9. beton 

Trinimaal weerstandsklasse 2 _ alsdete 

  

  

    

  
  

  

    

  

Plan voor het transformeren Hoofdstraat 18a en 18g 

te Best van winkelen naar wonen. 

  

Bouwaanvraag doorsnede B-B 

  

Opdrachtgever: 

  

  (geanonimiseerd)
    Uatum: 28-07=207] Echaal T:20 blad:b02 
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Projectcode: 12P000373 

  
Boring:B01A 

am oe02012 
GWsen- m 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

            

Projectnaam: Best 
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Lokatienaam: Hoofdstraat 18 Boormeester N (geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Lokatienaam: Hoofdstraat 18 

Projectnaam: Best 
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Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 416623 T 

Project omschrijving : 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

2626916 = BO1A-1- 550) 

2626917 = BO1A-2-1 BO1A (110-310) 

2626918 = B101-1-1 B101 (110-310) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/06/2012 28/06/2012- 2810612012 

Ontvangstdatum opdracht : 2810612012 28/06/2012 28106/2012 

Startdatum H 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Monstercode : 2626916 2626917 2626918 

Matrix 5 Grondwater Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisil clean-up) _ u 100 <100 <100 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen w <02 <02 <02 

S benzeen u <0,2 <0,2 <02 

S tolueen ual <02 <02 <02 

S ethyibenzeen w <02 <02 <02 

S xyleen (ortho) v <01 <04 <01 

S xyleen (som m+p) u <0,2 <02 <02 

S naflaleen u <0,05 <0,05 <005 

S somxylenen van 02 02 02 

  

D anayse-certficaat. chaief oorDad en eventueie Bagein), mag e anders dan I zin geneel worden gereproduceerd 

De met een ' gemerkie anatyses zin door RvÁA geacerediteerd (egstratenummer L085} 

De met een 'S' gemerkie anaiyses zijn op ba8is van het schema AS 3000 geacoedieerd 

Opdrachtvenficatieode: LMLO-CKAF-ZLIL-GCIJ Ref: 416623 certhicaat v 



” OMEGAM 
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D ‘Ë%‘ … Laboratoria 

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

code : 416623 

Project omschrijving 12P000373-Best 

Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 

2626920 = B103-1-1 B103 (130-330) 

2626921 = B104-1-1 B104 (119-319) 

Opgegeven bemonsteringsdatum - 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Ontvangstdatum opdracht : 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Startdatum t 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 

Monstercode $ 2626919 2626920 2626921 

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisi clean-up) _ u9fl <100 <100 <100 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S styreen wof <02 <02 <02 

S benzeen paA <02 <02 <02 

S tolueen uyt <02 <02 <02 

s # <02 <02 <02 

S xyleen (ortho) b <01 <01 <0,1 

S xyieen (som m+p) u <02 <02 <02 

s woll <0,05 <0,05 <0,05 

S somxyienen e 02 02 02 

  

  

D anaiyse-certicaat, mcusie! aorDad en everiele biagein) mag rel anders dan i zijn geneel worden gereproduoeerd 

De met een U gemerkte analyses zijn door RvA geaccredteerd (1egisratienummer LOBS} 

De met een 'S' demerkte anaiyses zijn op basis van het schema AS 3000 geacerediteerd 

LMLOCKAF ZLL-GCI 

Ref: 416623 certiicaat vt 



Toetsing Water 

  

  

  

      

  

Proieet Project: 410810 - 13P000373-Best - Matrix Water 

|certificaten 410810 

[Toetsversie versie 5.10-24 / 252012 

Monsterreferente 1926633 

[Monsteromschrijving BO1 (310-4410) 

\anatyse Eenhei Analyseresulta _ Toetsresuitaa streefwaarde Tussenwaarde Intervent 
d a L m L2(SWeD) iel 

Metalen ICP-MS (opgelost) 

brium (88) won % s 50 38 625 

cadmium (Cé) wol <04 - 0 32 6 

kobalt (Co) vol <10 - 20 60 100 

koper (Cu) vo/t <10 - 1 45 75 
kuik (H9) FIAS/FIms wan <0.05 - 005 08 03 

lood (Pb) wo <10 - 15 45 75 
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zink (Zn) waAt <20 - 6s 432 800 

Minerale olie 

minerale olie (forisi cean-up) wan 1100 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen 9 29 - 5 153 300 
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[certineaten 413552 : 

[Toetsversie versie 5.10- 24 7-6-2012| 

monstereterente 3325398 

\Monsteromschriving BOA ( 

\analyse Eenhei Analyseresuita streefwaarde _ Tussenwaarde Intervent 

d ra 1Sm (2(SW+n) vel 

Minerale ole g 

minerale oll (Rorlsi lean-up) von 0 50 5 600 

Vluchtige aromaten 

styreen von 14 6 153 300 
benzeen v <02 02 151 30 
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k < Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000 

+ > Streefwaarde (SW) 

s > Tussenwaarde (T) 

en > Interventiewaarde (} 

opmerkingen 

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009' 
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Ruimtelijke onderbouwing - herontwikkeling 
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Ruimtelijke onderbouwing 
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Hoofdstukl _ Inlei 
  

11 _ Aanleiding 

Initiatiefnemer e wenst als ondernemer langdurige leegstand in zijn winkel-/ 

bedrijfsruimten aan de Hoofdstraat te voorkomen en de leefbaarheid in het gebied naar de toekomst 

toe te waarborgen. Ten behoeve van een toekomst bestendige invulling van zijn bedrijfspercelen met 

bebouwing is er een totaal visie ontwikkeld voor zijn eigendommen. In deze visie is de beoogde 

ruimtelijk-functionele toekomstige invulling voor het binnenterrein aan de Hoofdstraat verbeeld en 

beknopt beschreven. 

(geanonimiseerd)

  

     
     

  

  
e = 

dl a 

Äflleeldílly 1.1: herontwikkelingsvoorstel uit Gebiedsvisie Binnenterrein Hoofdstraat e.0.” 

       

Inmiddels heeft initiatiefnemer de 1 fase van de herontwikkeling van het binnenterrein vormgegeven 

door de gebruiksfunctie van de bestaande bebouwing Hoofdstraat 18A en Hoofdstraat 18G te wijzigen 

van detailhandel naar een woonfunctie. Dit betekent dat de bestaande bebouwing intern geschikt 

gemaakt wordt, voor zover dit nog noodzakelijk is, voor maximaal twee wooneenheden. Hiervoor is een 

(onherroepelijke) omgevingsvergunning verleend d.d. 12 april 2021. 

Om de gefaseerde herontwikkeling op het binnenterrein aan de Hoofdstraat verder te kunnen 

vormgegeven in de toekomst is het echter wenselijk een aanpassing door te voeren om de 

bereikbaarheid van nieuw vorm te geven binnenterrein ten behoeve van hulpdiensten naar de toekomst 

toe te kunnen waarborgen. 
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Vanwege de bestaande bebouwing is de fysieke ruimte van de doorgang op het smalste deel maar 3,70 

meter. Om meer ruimte te creëren en een aantrekkelijke toegangs-/verblijfsgebied te creëren is het 

wenselijk de doorgangsruimte te verbreden. 

  

__ 

  

  

e || | |       

  
  

  

      

      

(geanonimiseerd)

  

Afbeelding 1.2: maatvoering ruimte doorgang tussen bestaande bebouwing 

Besloten is de interne verbouwing van de panden Hoofdstraat 18A en 18G tot woonruimte tijdelijk stop 

te zetten om het bestaande pand Hoofdstraat 18A aan te passen, waardoor er een bredere 

verblijfsruimte kan ontstaan. 

Hiermee wordt aangesloten op al eerder ingezette verbreding aan het begin van de toegang tot het 

binnenterrein via de Hoofdstraat, vanwege de verbouwing van de voormalige eetzaal/bar tot een 

smallere borrelkamer/bar van café/restaurant 'Ambacht’. Zie afbeelding 1.3. 

    
Afbeelding 1.3: positie nieuwe bebouwing café/restaurant 'Ambacht' 
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Het voornemen bestaat nu om het bestaande pand Hoofdstraat 18A en Hoofdstraat 18B zodanig aan te 

passen, door de breedte te versmallen ten behoeve van het dieper maken van het bestaande pand. 

Tevens wordt gebruik gemaakt van de mogelijk om op het nieuw te creëren grondvlak een verdieping te 

realiseren ten behoeve van extra woonruimte. Zie voor meer details paragraaf 2.2. 

12 Projectlocatie 

De projectlocatie is gesitueerd in het centrumgebied van Best, op een binnenterrein aan de Hoofdstraat 

(het kernwinkelgebied van Best). De projectlocatie is plaatselijk bekend als Hoofdstraat 18A, 18B en 18G 

en kadastraal bekend als gemeente Best, sectie H (deels) nummer 4917 en sectie H (deels) nummer 

512, 

Afbeelding 1.4: de projectlocatie (rood omcirkeld)   
1.3 _ Planologische regeling 
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    Afbeelding 1.4: uitsnedes uit vigerend bestemmingsplan 'Centrum, Stationsgebied e.0., partiële 

herziening’ 

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse betreft het bestemmingsplan 'Centrum, Stationsgebied e.0., 

partiële herziening' dat op 2 juni 2014 door de raad van de gemeente Best is vastgesteld. 

Tevens is ter plaatse het bestemmingsplan 'Parkeernormen en archeologie van toepassing (vastgesteld 

op 2017-02-06). 

Ter plaatse van de projectlocatie is op basis van het bestemmingsplan 'Centrum, Stationsgebied e.0.' de 

bestemming 'Gemengd' (artikel 3) van toepassing alsmede een dubbelbestemming 'Waarde — 

Archeologie 5'. Tevens zijn ter plaatse van de projectlocatie de volgende aanduidingen opgenomen: 

+ _ maximale goot- en bouwhoogte 4 meter; 

+ bouwiak; 

* _ functieaanduiding 'detailhandel'.. 

Zoals eerder vermeld hebben de panden Hoofdstraat 18A en 18G een woonfunctie gekregen op basis 

van een verleende onherroepelijke omgevingsvergunning (12 april 2021). 

De beoogde planontwikkeling (zie verder paragraaf 2.2.) is niet uitvoerbaar binnen het vigerend 

bestemmingsplan. Er is sprake van strijdigheid met dit plan, ten aanzien van: 

* _ het toestaan van twee extra wooneenheden; 

* _ (deels) bouwen buiten het bouwvlak; 

* _ afwijken van de toegestane goot- en bouwhoogte van 4 meter. 

   Om de planontwikkeling doorgang te laten vinden op korte termijn, dient een omgevingsvergunning 

afwijken bestemmingsplan te worden verleend. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing dient ter 

motivering en verantwoording van het voornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

14 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief nader beschreven. Daarbij komt de huidige situatie aan bod en wordt 

vervolgens ingegaan op de toekomstige situatie. Hoofdstuk 3 schetst het relevante beleidskader voor 

het plan. Daarbij wordt ingegaan op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 worden de 

omgevingsaspecten behandeld, waaraan de nieuwe ontwikkeling wordt getoetst. Tot slot beschrijft 

hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2 Projectbesch   

21 Huidige situatie 

  

  

          

a     
  
Afbeelding 2.2: bestaande bebouwing Hoofdstraat 18A, 18B en 18G 

Perceel 4917 betreft een groot perceel met onbebouwde ruimte van waaruit verschillende bebouwde 

gebruiksruimten (Hoofdstraat 18A t/m 18D) bereikbaar zijn. De gebruiksruimte (wonen) Hoofdstraat 

18A bestaat uit één bouwlaag met een platte dakafdekking (zie afbeelding 2.2) alsmede een klein deel 

van bebouwing Hoofdstraat 18G. 

  Afbeelding 2.2: bestaande situatie bebouwing Hoofdstraat 18A 
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Het pand Hoofdstraat 18B is tevens gesitueerd op het perceel 4917. Een gedeelte van 18B (zie 

afbeelding 2.2) wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het betreft een detailhandelsruimte van 

circa 40 m?, bestaande uit één bouwlaag met platte afdekking. 

Perceel 5112 met grotendeels het pand Hoofdstraat 18G (gebruiksruimte wonen), bestaat uit een 

éénlaagse bebouwing met platte dakafdekking en een kleine opbouw (2° bouwiaag) intern te bereiken 

via een interne trap en een ommuurde kleine verharde buitenruimte (zie afbeelding 2.3 en afbeelding 

2.4). 

Afbeelding 2.3:  bestaande situatie bebouwing Hoofdstraat 186 (voorzijde)   

      
Afbeelding2.4:  bestaande situatie bebouwing Hoofdstraat 18G (achterzijde) 
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Op onderstaande afbeeldingen zijn de gevels van de bestaande bebouwing in beeld gebracht. 
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ZIJGEVEL LINKS 

u 

  

ITT Omgevingsodvies 



12 

  

  
  

  

  

  

  

                      
  

ACHTERGEVEL 

noord 

  

  
  

  
  

ZIJGEVEL RECHTS 

oo 

2.2 _ Beoogde situatie 

De planontwikkeling voorziet in een afbraak van de panden Hoofdstraat 18A en een gedeelte van 18B 

ten behoeve van nieuwbouw. Het pand Hoofdstraat 186 blijft in de huidige staat behouden (behoudens 

interne verbouwing). Zie hieronder de afbeeldingen 2.5 en 2.6 met daarop aangegeven het nieuwe 

grondoppervlak van de bebouwing. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    
  

Afbeelding 2.6: de ruimte indeling van de nieuwe bebouwing op het binnenterrein 

Door de nieuwe positionering van de bebouwing wordt de breedte van de toegangsruimte tussen 

bestaande bebouwing en nieuwe bebouwing naar het binnenterrein vergroot van 3,70 meter naar 5,50 

meter. Hierdoor wordt een ruime verblijfs- en toegangsruimte gecreëerd. Zie afbeelding 2.7. 

  

  

  
    
  

        
  

Afbeelding 2.7:  het grondvlak van nieuwe bebouwing op het binnenterrein 
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De bestaande bebouwing Hoofdstraat 18A en een gedeelte van 188 wordt afgebroken en daarvoor in de 

plaats komt nieuwe bebouwing. De breedte van de bebouwing wordt daarbij minder dan de 

oorspronkelijke bebouwing van Hoofdstraat 18A. De diepte van het nieuwe gebouw (lengterichting) 

wordt echter groter. Bovendien bestaat de nieuwbouw uit twee verdiepingen voorzien van een platte 

dakafdekking, met een maximale bouwhoogte van 6,755 meter. Daardoor kan een tweede kleine 

wooneenheid gerealiseerd worden op de verdieping ter aanvulling van de bestaande wooneenheid op 

de begane grondlaag (Hoofdstraat 18A). 

det00. 

  
\det00. 

nieuw gedeelte N bestoon gedeelte 

  

VOORGEVEL 

zuid 

Aan de westelijke zijgevel is een opgang voorzien ten behoeve van de toegang tot de bovenwoning op 

de eerste verdieping. Een deel van de zijgeve! zal voorzien worden van gebouw gebonden groen. 

  
nleuw gedeete 

  

ZIJGEVEL LINKS 

west 
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n besteend gedeete f nieuw gedete f 
  

ACHTERGEVEL 

noord 

De bestaande bebouwing Hoofdstraat 18G, wordt opgedeeld in twee wooneenheden. Waarvan 1 

volledig gesitueerd i op de begane grondlaag en de tweede deels op de begane grondiaag 

(woonkamer/keuken/toilet) en deels op de bestaande verdieping (slaapkamer en bad/doucheruimte). 

E3 o n 
  

  

    
  

  

      
  

f n geeate 7 

  

  

ZIJGEVEL RECHTS 
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 

31 Inleiding 

Door de verschillende overheden is beleid geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Paragraaf 3.2 behandelt het rijksbeleid. Het provinciaal beleid is opgenomen n paragraaf 3.3. Tot slot 

wordt in paragraaf 3.4 de beoogde ontwikkeling getoetst aan het gemeentelijk beleid. 

3.2 _ Riĳksbeleid 

3.2.1 _ Nationale Omgevingsvisie (2020) 

De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, loopt vooruit op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet en vervangt op rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. _ Uitgangspunt in 

de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in 

samenhang. Zo kunnen in gebieden betere, meer geïntegreerde keuzes worden gemaakt. Aan de hand 

van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld 

  

In wat voor Nederland willen we graag leven in 20507 

Als we alle wensen naast elkaar leggen, ontstaat het volgende beeld. We willen een land: 

* _ dat gezond en klimaatbestendig is, met schone lucht, schoon water en een schone bodem en veel 

ruimte voor groen en water; 

* _ met een uitstekend functionerende economie, die duurzaam en circulair is. Nauw verbonden met 

onze buurlanden en de rest van de wereld, als onderdeel van de internationale gemeenschap; 

* _ waar het goed wonen en werken is. Met aangename en vitale steden en dorpen, en een productief 

en aantrekkelijk platteland; 

* _ met uitstekende bereikbaarheid, waar iedereen snel en gemakkelijk van A naar B komt, met zo min 

mogelijk schadelijke uitstoot en overlast; 

* _ waar we voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontspannen en tot onszelf te komen; 

zowel in de stad als daarbuiten. 

* _ dat veilig is en ons beschermt tegen overstromingen en andere gevaren; 

* waareen goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, tussen natuur en cultuur, 

tussen land en water; 

* dat openstaat voor verandering, en waar de kracht van zijn traditie, cultuur en identiteit wordt 

weerspiegeld in de inrichting van de leefomgeving. 

  

Nationale belangen 

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn samen verantwoordelijk voor de fysieke 

leefomgeving. Sommige belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en provinciale niveau en 

vragen om nationale aandacht. Dit noemen we 'nationale belangen'. Het Riĳk heeft voor alle nationale 

belangen een zogenaamde systeem-verantwoordelijkheid. Voor een aantal belangen is het Rijk zelf 

eindverantwoordelijk. Maar voor een groot aantal nationale belangen zijn dat de medeoverheden. De 

NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes 

in samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. 
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Voor dit project relevante nationale belangen zijn: 

e _ Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van 

de fysieke leefomgeving; 

e _ Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit; 

* _ Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving; 

e _ Waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat; 

e _ Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van 

(inter)nationaal belang. 

Nationale keuzes 

De opgaven die voortkomen uit de nationale belangen van het Riĳk zijn vertaald in vier integrale 

prioriteiten: 

* _ Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;; 

* _ Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland; 

* _ Sterke en gezonde steden en regio's; 

* _ Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Om deze prioriteiten na te leven zijn beleidskeuzes gemaakt. 

De opgave is om ontwikkeling samen te laten gaan met versterking van te beschermen waarden als 

cultuur, landschap, gezondheid of milieukwaliteit: ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving zijn 

twee kanten van dezelfde medaille. 

Toetsing 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zijn geen nationale belangen in het geding en past het binnen de 

nationale beleidskeuzes. 

3.2.2 _ Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Barro is de juridische vertaling van het beleid dat geschetst is in de NOVI. Dit beleidsdocument 

bevat regels die doorwerken naar lagere overheden, Dit betekent dat de regels uit het Barro ook 

geïmplementeerd moeten worden in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

Toetsing 

Vanwege de schaal van de beoogde ontwikkeling is deze niet in strijd met het Barro. Evenals de NOVI 

wordt deze gekenmerkt door een hoog abstractie- en schaalniveau. Anderzijds draagt de ontwikkeling 

ook niet bij aan het verwezenlijken van dit beleid. Het Barro kent geen directe uitgangspunten of 

uitvoeringsprogramma's die op voorliggend projectgebied van toepassing zijn. 

3.2.3 _ Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro) 

Zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt van de (rijksJoverheid. Om dit principe beter te borgen is in 

2012 de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 

3.1.6). Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt. De begrippen 'actuele 

en 'regionale' zijn geschrapt. Bovendien bevat de nieuwe 'Ladder' geen treden meer. De treden 1 en 2 

zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt. 

Doel van de Ladder is een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, door een zorgvuldige 

afweging van de behoefte en locatiekeuze van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De Ladder vormt 

daarmee een bindend toetsingskader voor alle gemeentelijke bestemmingsplannen, waaronder ook 

mede begrepen afwijkingsbesluiten. 
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Dit betekent, dat alle ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, 

aandacht moeten besteden aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Dus een beschrijving bevat 

van de behoefte aan de betreffende ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkeling buiten het bestaand 

stedelijk gebied gerealiseerd wordt, moet gemotiveerd worden waarom er niet binnen het stedelijk 

gebied voorzien kan worden in de behoefte. 

Formele toepassing 

Toetsing aan de ladder dient formeel plaats te vinden bij een herontwikkeling op basis van een reguliere 

omgevingsvergunning bij een beleidsmatige afweging indien dit is opgenomen in een provinciale 

verordening (artikel 4.1 Wro) of in een gemeentelijke beleidsregel ten aanzien van de toepassing van 

planologische kruimelgevallen. 

Materiele toepassing 

De ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing op een ruimtelijk besluit dat valt binnen het 

formele toepassingsbereik van de Ladder en voorziet in een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 

1.1.1. lid 1 aanhef en onder i Bro. 

Een stedelijke ontwikkeling s in het Bro gedefinieerd als de ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijven- 

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

voorzieningen 

Jurisprudentie 

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 18 december 2013 in zaak nr. 

201302867/1/R4, aangegeven dat het begrip woningbouwlocatie in de omschrijving van het begrip 

stedelijke ontwikkeling in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro niet nader is 

gedefinieerd in het Bro. Voorts ontbreekt in de nota van toelichting bij deze bepaling (Stb. 2012, 388) 

een toelichting op de definitiebepaling van het begrip stedelijke ontwikkeling. 

Dit betekent, dat het begrip 'stedelijke ontwikkeling' door middel van jurisprudentie nader wordt 

ingevuld. Uit de jurisprudentie volgt, dat enkele woningen (kleinschalige woningbouw) en functie- 

veranderingen van beperkte omvang niet aan te merken zijn als stedelijke ontwikkeling gelet op het 

(nieuwe) beslag op de ruimte. Voor wonen geldt, dat voor woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is. 

Onderhavige planontwikkeling voorziet in een kleinschalige ontwikkeling waarbij 2 extra starters- 

wooneenheden wordt gerealiseerd in het bebouwde gebied in het centrum van Best. De twee andere 

wooneenheden worden aangemerkt als bestaande wooneenheden op basis van een verleende 

(onherroepelijke) omgevingsvergunning op 12 april 2021. 

Ruimtelijke gezien heeft het planvoornemen geen gevolgen (ook niet t.a.v. parkeren, zie paragraaf 4.10). 

Op basis van jurisprudentie blijkt dat de realisatie van enkele woningen niet wordt aangemerkt als een 

'stedelijke ontwikkeling’. Dit houdt in dat voor het planvoornemen geen beperkingen vanuit de SVIR 

gelden. 

3.24  Conclusie 

De beoogde ontwikkeling past binnen het nationaal beleid en draagt bij aan een aantal, hierboven 

genoemde, nationale belangen. 
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3.3 _ Provinciaal beleid 

  

331 _ Omgevingsvisie Noord-Brabant 

Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant in werking getreden. De basisopgave van de 

Brabantse Omgevingsvisie is: “Werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit”. Voor 2030 is 

het doel om voor alle aspecten te voldoen aan de wettelijke normen. Brabant heeft dan een 

aanvaardbare leefomgevingskwaliteit. Voor 2050 is het doel om een goed leefomgevings- kwaliteit te 

hebben door op alle aspecten beter te presteren dan wettelijk als minimumniveau is bepaald. 

In de Omgevingsvisie Noord-Brabant is het provinciaal beleid ten aanzien van de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant op hoofdlijnen uiteengezet voor de periode tot 2050. 

Naast een beeld van het Noord-Brabant van nu is een beeld geschetst van het welvarend, verbonden, 

klimaatproof en vernieuwend Noord-Brabant van 2050. De kernwaarden voor het handelen van de 

provincie zijn: 

* _ meerwaarde-creatie; 

e _ technische én sociale innovatie; 

* _ kwaliteit boven kwantiteit ; 

* steeds beter; 

* _ proactief en preventief boven gevolgbeperking en herstel. 

De Omgevingswet heeft als doel een balans te vinden tussen beschermen (veilig, gezond met waarborg 

voor omgevingskwaliteit inclusief natuur) en benutten (optimaal gebruik en ontwikkelen van de 

eefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen).De visie noemt een vijftal hoofdopgaven: 

* _ De basis op orde: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit zijn van essentieel belang om goed 

te kunnen wonen, werken en leven in Brabant. 

* Brabantse energietransitie: om Brabant op termijn energieneutraal te maken moeten we minder 

energie gebruiken en meer duurzame energie op gaan wekken. 

* _ Slimme netwerkstad: de manier waarop we ons verplaatsen verandert en we stellen andere eisen 

aan steden. Dit heeft gevolgen voor het netwerk van steden en dorpen. 

* _ Klimaatproof Brabant: als gevolg van klimaatverandering krijgen we meer extremen in temperatuur 

en neerslag. Hoe gaan we deze gevolgen aanpakken? 

* Concurrerende, duurzame economie: Brabant wil top kennis- en innovatieregio blijven, waarbij de 

omslag naar een circulaire economie nodig is en digitalisering steeds belangrijker wordt. 

Daarna volgt een doorvertaling in een Omgevingsverordening en programma's. 

Elk van de vijf hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingsvisie zijn uitgewerkt in specifieke 

aandachtspunten. Voor de beoogde planontwikkeling speelt het volgende aandachtspunt een rol: "De 

provincie gaat uit van meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik. Door een integrale benadering wordt de 

claim op de schaarse ruimte zo beperkt mogelijk gehouden". 

Samen met andere partijen zoals gemeenten en bedrijven wil de provincie uitvoering geven aan 

projecten die passen binnen deze opgaven. Van belang is dat het in de toekomst ook goed wonen, 

werken en verblijven blijft. Werken aan een goede omgevingskwaliteit zowel in de bebouwde als in de 

onbebouwde omgeving s het uitgangspunt. 

Toetsing 

De ontwikkeling van een stedelijk woonmilieu met gefaciliteerde ruimte waar je goed kan wonen en 

verblijven. De beoogde ontwikkeling maakt dit mogelijk en draagt bij aan zorgvuldig ruimte- gebruik. 
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33.2 _ Structuurvisie Ruimtelijke ordening Brabant 

De Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant is op 1 januari 2011 in werking getreden. Op 19 

maart 2014 is de partiële herziening van deze structuurvisie in werking getreden. De Structuurvisie geeft 

de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid aan. Op de structurenkaart behorende bij de 

structuurvisie ligt de planlocatie in "Stedelijk concentratiegebied” (zie afbeelding 3.1. 

   
Afbeelding 3.1: projectlocatie in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening ("Stedelijk concentratiegebied”) — 

rode punt 

Toetsing 

Bij de opgave voor wonen in stedelijk gebied wordt het accent gelegd op te ontwikkelen kwaliteiten, de 

inzet op herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. Door de verstedelijking te 

concentreren zijn er meer mogelijkheden om een hoog voorzieningenniveau in stand te houden en 

verder te ontwikkelen. De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, inbreiding, herstructurering 

en zo nodig transformatie in het stedelijk gebied goed worden benut, inclusief de mogelijkheden voor 

intensivering en meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor is minder ruimte nodig voor nieuwe stedelijke 

uitbreidingen. 

Geconcludeerd kan worden dat de herontwikkeling van binnenstedelijke percelen door transformatie 

(verandering van functie) en splitsing van een bestaande wooneenheid past binnen het beleid van de 

provincie Noord-Brabant. De beoogde planontwikkeling past qua maat en schaal bij de kern en de 

directe omgeving. 

3.3.3 _ Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet 

de provincie haar regelsysteem aanpassen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin 

alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 

Om straks als de Omgevingswet in werking treedt echt klaar te zijn, is er eerst een interim 

omgevingsverordening gemaakt. De provincie heeft deze Interim omgevingsverordening vastgesteld op 

25 oktober 2019 (in werking getreden op 5 november 2019), waarin de bestaande regels m.b.t de 

fysieke leefomgeving zijn samengevoegd in één verordening. Het betreft de regels van de Provinciale 

milieuverordening, Verordening natuurbescherming, Verordening Ontgrondingen, Verordening ruimte, 

Verordening water en de Verordening wegen. 
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De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is een eerste stap op weg naar de definitieve 

omgevingsverordening. De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is relatief beleidsneutraal van 

karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze 

voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de Omgevingsvisie Nood-Brabant. In beginsel zijn de huidige 

regels met het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. 

In hoofdstuk 3 van de omgevingsverordening zijn zogenaamde instructieregels opgenomen die 

gemeenten moeten toepassen in hun bestemmingsplannen. Vooruitlopend op de Omgevingswet richten 

de instructieregels zich op een evenwichtige toedeling van functies (in plaats van het bestemmen van 

ontwikkelingen). Dit betekent dat de regels ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. 

Daarnaast richten de regels zich op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een vellige en gezonde 

leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwaliteit. Tevens zijn een aantal algemene 

basisprincipes opgenomen. 

& 

& 

ë 

seeraris L Jansensn 

Hoofdstraat 

Afbeelding 3.2: planlocatie in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant ("bestaand stedelijk 

gebied - concentratiegebied'’) -rode punt planlocatie 

Volgens de 'Interim Verordening Noord-Brabant’ ligt het planvoornemen in het 'bestaand stedelijk 

gebied, stedelijk concentratiegebied'. Uit de rechtstreeks werkende regels voor activiteiten (hoofdstuk 

2) en de instructieregels aan gemeenten (hoofdstuk 3), die gelden vanwege de van toepassing zi 

structuur en aanduidingen, blijkt dat de Interim verordening Ruimte Noord-Brabant toegepast moet 

worden. 

  

Artikel 3.1 Toepassingsbereik 

Lid 1 : Voor de toepassing van dît hoofdstuk wordt onder bestemmingsplan tevens begrepen: 

e een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, Wet ruimtelijke 

ordening; 

+ … een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening; 

e een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel o, onder 3°, 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening 

wordt afgeweken; 

e een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 Crisis- en herstelwet. 
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Toetsing 

De planlocatie is gelegen n bestaand stedelijk gebied. Het betreft percelen gelegen in een woon- en 

winkelomgeving. Gelet op de omvang van het voorgenomen planontwikkelingen, de perceel grootte en 

de omliggende bebouwing kan geconcludeerd worden dat hier sprake is van een vorm van zorgvuldig 

ruimtegebruik. 

3.3.4 _ Provinciaal milieu en waterplan (2016-2021) - provincie Noord-Brabant 

Het Provinciaal Waterplan bevat het strategische waterbeleid van de provincie Noord-Brabant en vormt 

een structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het plan 

vormt zowel een beleidskader, toetsingskader en beheerplan voor grondwater- onttrekkingen. Het 

ontwerp Waterplan is tegelijk opgesteld met de ontwerp water(beheer)plannen van het Riĳk en de 

waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

Het Provinciaal Waterplan heeft beleidskaders als randvoorwaarden, die richting geven aan het 

waterbeleid. Stedelijke ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan andere beleidsdocumenten die 

het waterschap De Domme! hanteert. Het betreft 0..: 

. het hydrologisch neutraal ontwikkelen (nota ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk); 

° de kadernota stedelijk water; 

. water om op te bouwen; 

. de Keur (ten behoeve van het verlenen van eventuele watervergunningen). 

Toetsing 

De planontwikkeling past in het waterbeleid van provincie en waterschap. In paragraaf 4.7 wordt nader 

ingegaan op het aspect waterhuishouding. 

335 _ Conclusie 

Er zijn géén provinciale belangen die een belemmering opleveren ten aanzien van de voorgestane 

planontwikkeling. De planontwikkeling past in het verstedelijkingsbeleid (transformatie) van de 

provincie in bestaand stedelijk gebied c.q. het beleid zoals vastgelegd in de provinciale beleidstukken. 

3.4 _ Gemeentelijk beleid 

3.41 _ Structuurvisie Best 2030 

  

  

      
  

Afbeelding 3.3: Structuurvisie Best 2010 (ruimtelijk fundament) 
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Het voor deze |ocatie relevante gemeentelijke beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Best 2030. Op 9 

mei 2011 is de Structuurvisie Best 2030 vastgesteld. In de structuurvisie staan de uitgangspunten 

verwoordt, op basis waarvan een verder uitwerking voor ontwikkelingen kan plaatsvinden. Voor de 

projectlocatie gesitueerd binnen het centrum van Best ligt de nadruk op het kernbegrip “dorps 

karakter”. Dit dient zich te vertalen in het behouden van m? winkeloppervlakte, aantallen woningen, 

alsmede in bouwmassa. 

  

    
  

;lfbeeldíny 3.4: beleidskaart gemeente Best — bestaand centrumgebied 

Toetsing 

Binnen de projectlocatie zijn perceelsgewijze ontwikkelingen mogelijk, echter geen structurele 

veranderingen in de ruimtelijke structuur. Voorliggende plan voldoet dan ook aan de uitgangs- punten 

zoals die in de Structuurvisie Best 2030 zijn vertaald. Het planvoornemen voorziet niet in veranderingen 

in de ruimtelijke structuur aangezien er een verandering ten opzichte van bestaande bebouwing wordt 

gerealiseerd in een binnenstedelijk gebied. 

3.4.2 _ Archeologisch beleidsplan en erfgoedverordening 2010 

Het archeologisch beleidsplan voor de gemeente Best (Ondersteboven. Archeologie in Best, SRE 

Milieudienst, oktober 2010) behelst het beleid op het gebied van de archeologische monumenten- zorg 

van de gemeente Best. Het vindplaatsenbestand is opgeschoond en kennislacunes zijn in beeld 

gebracht. Tevens is het monumentenbeleid doorgelicht en er is een actueel kaartbeeld met zo 

realistisch mogelijke verwachtingszones vervaardigd. Op basis daarvan is een genuanceerde beleidskaart 

gemaakt met beleidsregels. Op de beleidskaart staat aangegeven wat de verwachtingswaarde is van een 

gebied. In het beleidsdocument staat vervolgens verwoord hoe hiermee om te gaan. 

Na implementatie in bestemmingsplannen zorgen kaarten en regels voor een adequaat beheer van 

bodemarchief en een verwerving van kennis met meerwaarde. Tevens zorgen zij ervoor dat de 

verplichting voor vergunning aanvragers om te laten beoordelen of de beoogde ingreep een risico is en 

dan zo nodig maatregelen te treffen, zoveel mogelijk beperkt is. 

Tevens is door de gemeenteraad de erfgoedverordening 2010 vastgesteld, waarin de bepalingen van de 

Monumentenwet en de daarin gekozen systematiek de basis vormen voor de bepalingen van de 

verordening. 
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Toetsing 

In hoofdstuk drie (paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3) wordt nader op het aspect archeologie en 

cultuurhistorie ingegaan ten aanzien van de beoogde planontwikkeling. Aangetoond wordt dat de 

voorgenomen planontwikkeling past binnen de uitgangspunten ter bescherming van de archeologische 

en cultuurhistorische waarden. 

343 _ Welstandsnota 

De architectonische verschijning wordt gewaarborgd door middel van een welstandsnota. Met ingang 

van 1 julí 2004 is het voor elke gemeente in Nederland verplicht een (vastgestelde) welstandsnota te 

hebben. Is dit niet het geval, dan is de gemeente niet meer bevoegd een bouwplan op welstand te 

toetsen. Op 29 september 2003 is de welstandsnota ('Welstand met beleid') voor de gemeente Best in 

werking getreden. In de welstandsnota die voor de hele gemeente Best is opgesteld, zijn welstandseisen 

opgenomen waaraan een bouwplan moet voldoen. Voor de volledige lijst van welstandseisen wordt 

verwezen naar het rapport 'Welstand met beleid' van de gemeente Best. 

  

Toetsing 

De planontwikkeling betreft een functionele herinvulling met nieuwbouw. Toetsing zal plaatsvinden op 

basis van het gemeentelijk welstandsbeleid en het Bouwbesluit 2012. 

3.4.4 _ Nota parkeernormen 

In 2008 heeft de gemeenteraad van Best als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 

(GVVP) parkeernormen voor Best vastgesteld. Door onduidelijkheden in de praktijk omtrent toepassing 

en interpretatie van de parkeerkencijfers heeft de gemeente Best een “Nota parkeernormen” opgesteld. 

Deze nota ('Parkeernormen, Evaluatie en aanscherping’) is op 31 oktober 2011 is door de gemeenteraad 

vastgesteld en op 1 december 2011 in werking getreden. Op 3 november 2014 is deze nota vervangen 

door de 'Nota Parkeernormen 2015". 

De nota heeft als doel om de toepassing van de parkeernormen inzichtelijker te maken. Bij burgers, 

bedrijven en ontwikkelaars mag zo min mogelijk onduidelijkheid bestaan over de invulling van de 

parkeernormen. Ook juridisch dient de invulling van de parkeernormen gewaarborgd te zijn. Bij het 

opstellen van de nieuwe parkeernormen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

* _ de parkeernormen moeten een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van 

de gemeente Best; 

* elke initiatiefnemer van (bouw)plannen is verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen 

parkeeroplossing; 

* een bouwinitiatief of wijziging van functie van een locatie mag geen parkeerproblemen in de 

openbare ruimte veroorzaken c.q. vergroten; 

* _ de Nota parkeernormen is van toepassing op toekomstige ruimtelijke plannen binnen de gemeente 

Best, daar waar het betreft nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functie. Dus niet op 

bestaande situaties. 

In de nota is onder andere opgenomen waar (centrum, schil/overloopgebied of rest bebouwde kom) en 

wanneer (wat voor functie betreft het) aan welke parkeernormen voldaan dient te worden en op welke 

wijze aan de parkeernorm getoetst dient te worden. 

Op basis van de parkeernormering uit de nota dient berekend te worden hoeveel parkeerplaatsen 

benodigd zijn (daarbij dient rekening gehouden te worden met de bestaande situatie, dubbelgebruik, 

openbaarheid-niet openbaar). Bij de berekening van de parkeereis wordt ervan uitgegaan dat de huidige 

parkeersituatie op de projectlocatie een feit is. Een ontwikkelende partij wordt niet benadeeld door een 

in het verleden ontstaan tekort. 
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Toetsing 

In paragraaf 4.10 wordt de beoogde planontwikkeling (woonfunctie in plaats van detailhandel) in relatie 

tot het aspect parkeren nader beschreven. 

3.4.5 _ Wonen met visie (gemeentelijke woonvisie Best 2017} 

De gemeentelijke woonvisie Best 2017 maakt een aantal keuzes op het vlak van de volkshuisvesting voor 

de komende jaren. Het is een strategisch document, maar daarom nog geen statisch document. Bij grote 

veranderingen op de woningmarkt wordt de visie bijgesteld. 

In de programmabegroting 2017 van Best staat als speerpunt: Prettig wonen De inwoners in Best zijn 

van alle gemakken voorzien. Dorps wonen, maar wel met alle voorzieningen die voor het dagelijks leven 

noodzakelijk zijn. De komende jaren worden er nieuwe woningen gebouwd. Ook voor starters, ouderen 

en in het sociaal segment. Zo kan de inwoner zolang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Ten aanzien van wonen i het volgende van belang: 

- Regionaal bouwperspectief: Best bouwt in overeenstemming met de demografische 

ontwikkelingen en de marktvraag en stemt af met de regio. 

- Woningbouwcorporaties: de maatschappelijke rol van de corporaties wordt erkend. De 

gemeente maakt samen met hen afspraken over hun rol bij beheren, herstructureren en 

(door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe wijken; 

- Starters: deze doelgroep wordt bedienen door haar maximaal gebruik te laten maken van de 

doelstellingen van de starterslening, het stimuleren van CPO-trajecten en door met corporaties 

afspraken te maken over betaalbaarheid met speciaal aandacht voor de sociaal minder draagkrachtigen 

Woningbouw: 

- het streven is een evenwichtige verdeling van huur en koop, met als uitgangspunt handhaving 

van de huidige situatie (huidige situatie: 21% sociale huurwoningen en 17% sociale koopwoningen). Er 

wordt speciale aandacht gevraagd voor wonen en zorg, woningen voor drie generaties, 

levensloopbestendigheid van de voorraad, flexibiliteit in soort woningen, betaalbaarheid voor lage 

inkomens en woningen voor de midden-huurgroep; 

- uitbreiding van het woningbestand met 1.600 woningen in de periode 2013-2022 (raads- 

besluit d.d. 18 maart 2013 'scenario's grondexploitatie en bouwprogrammering) dan wel uitvoering 

geven aan een nieuw raadsbesluit over te realiseren woningaantallen de komende 10 jaar. 

Toetsing 

De beoogde planontwikkeling is gelegen in het centrum van Best en beoogd de realisatie van twee extra 

starterswoningen. Enerzijds door functieverandering (sloop van bestaande bebouwing en vervanging 

met nieuwbouw) en anderzijds door splitsing van een bestaande wooneenheid (Hoofdstraat 18G). 

Daarnaast worden de twee al bestaande wooneenheden Hoofdstraat 18A en Hoofdstraat 18G bij de 

nieuwbouw betrokken. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden die de woonvisie stelt 

Door een bestaande detailhandelsruimte te transformeren naar een woonfunctie draagt dit bij aan de 

uitvoering van het beleid uit de woonvisie van Best. Voldaan wordt aan de volkshuisvestelijke behoefte 

naar starterswoningen. Met name jonge starters die n overwegende mate aangewezen zijn op de 

huurdersmarkt. Een marktsegment waar de bestaande harde planvoorraad niet aan tegemoet komt of 

kan komen. Het planvoornemen sluit bovendien aan bij de gewenste diversiteit in woningvoorraad 

binnen de gemeente Best. Tevens zorgt de planontwikkeling in het centrum van Best bovendien voor 

een verbetering van het leefklimaat (de leefbaarheid) in een centrumgebied. Het vergroot tevens de 

levendigheid in het centrum en verhoogt de attractiviteit van het centrumgebied. 

  

Kwantitatief 

De realisatie van twee extra kleinschalige wooneenheden is niet van significante invloed op het 

woningbouwprogramma in de regio. De planontwikkeling beoogd deels een vervanging van een 

bestaand gebouw met detailhandelsfunctie, waarbij de bestaande gebruiksfunctie wordt gewijzigd in de 

gebruiksfunctie wonen en deels splitsing van een bestaande wooneenheid in twee kleinschalige 
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wooneenheden. Hierbij wordt de realisatie van extra woonruimte voorgestaan. Met het 008 op hetgeen 

hiervoor is aangehaald met betrekking tot de Laddertoets (zie hiervoor paragraaf 3.2.3) kan worden 

vastgesteld dat (een nadere uitwerking van) de Ladder niet van toepassing is op de beoogde 

planontwikkeling en de te realiseren twee extra kleinschalige wooneenheden past in het 

woningbouwprogramma van de gemeente Best voor de periode 2013-2024 en aan de woningvoorraad 

in Best kan worden toegevoegd. 

Kwalitatief 

Het woonbehoefteonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 constateert een vraag naar centrum stedelijke 

woonmilieus. Dit type woonomgeving kenmerkt zich niet alleen door de nabijheid van het centrum, 

maar ook door intensieve bebouwing en functiemenging. Een dergelijk woonmilieu in Best is met name 

aantrekkelijk voor één- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar met een huishoudinkomen tot € 

35.000. Dit zijn vaak opgeleiden zonder kinderen, studenten en vitale senioren. Bovendien is de 

projectlocatie goed bereikbaar voor fiets, autoverkeer en openbaar vervoer, gezien de situering in het 

centrum van Best. 

Toetsing 

Er bestaat behoefte aan nieuwe woningen. De kleinschalige planontwikkeling heeft betrekking op een 

extra toevoeging van twee kleinschalige wooneenheden binnen bestaand stedelijk gebied. De te 

realiseren woonstudio's met een beperkt gebruiksoppervlak zijn uitermate geschikt voor de doelgroep 

starter. 

346 _ Conclusie 

De beoogde ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid, draagt bij aan een zorgvuldig 

ruimtegebruik en voegt woonruimte toe voor de doelgroep starters, waar behoefte aan is. 
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Hoofdstuk4 _ Omgevingsaspecten 

41 Milieueffectrapportage 

Beleid en regelgeving 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.er. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

de omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelings- plichtig zijn. Voor 

deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 

of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage II van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen de 

kenmerken en plaats van de projecten en de kenmerken van potentiële effecten. 

  

Beoordeling/toetsing 

Het project voorziet in het realiseren van vervangende nieuwbouw met toevoeging van 1 extra 

wooneenheid in een binnengebied in het centrum van Best. het projectgebied is niet gelegen in 

kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status. Verder leiden de aard en de omvang van 

het project niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen 

Conclusie 

Het doorlopen van een (vormvrije) m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. 

4.2 _ Archeologie 

Beleid en regelgeving 

Op grond van de Erfgoedwet moet bij de vaststelling van een ruimtelijk plan rekening worden gehouden 

met de archeologische en cultuurhistorische waarden. Rijksmonumenten worden eveneens beschermd 

via de Erfgoedwet. Gemeentelijke monumenten worden beschermd via de Erfgoedverordening. 

Op de beleidskaart archeologie van de gemeente Best staat onderhavige projectlocatie aangeduid als 

een locatie met een middelhoge verwachtingswaarde. Ter plaatse is de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 5' van toepassing. De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de 

archeologische waarde van gronden. Bodemingrepen zijn hier verboden: 

3. met een oppervlakte groter dan 2.500 m? of; 

b. met een oppervlakte groter dan 2.500 m? en een verstoringsdiepte van minder dan 0,5 meter ten 

opzichte van maaiveld, of; 

c. met een oppervlakte groter dan 2.500 m? en een verstoringsdiepte van meer dan 0,5 meter en 

opzichte van maaiveld, waarbij een dergelijk bouwplan uitsluitend kan worden gebouwd indien: 
  

  

ITT Omgevingsodvies 



28 

1. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 

niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders 

‚en voor zover bij de bouw geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 0,5 meter ten 

opzichte van het maaiveld; 

2. gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit bestaande fundering worden opgericht. 

    
Afbeelding 4.1: uitsnede uit archeologische beleidskaar van Best 

Beoordeling/toetsing 

Het projectgebied is volledig verhard en voorzien grotendeels van bebouwing. In de beoogde 

ontwikkeling vinden er geen graafwerkzaamheden met een verstoringsdiepte groter dan 0,5 meter. 

Archeologisch onderzoek is vanwege deze redenen voor de planologische procedure niet noodzakelijk. 

Conclusie 

Het aspect archeologie vormt géén belemmering voor de geplande ontwikkeling. 

43 _ Cultuurhistorie 

Beleid en regelgeving 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 

effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 

2012 is n het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke 

ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten biĳ het maken van bestemmings- plannen c.q 

ruimtelijke plannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het 

plangebied) Rijksmonumenten (historische gebouwen, sluizen, tuinbeelden en grafstenen), 

Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoederen en beschermde stads- en dorpsgezichten 

aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waarden en beschermde 

natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 

Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
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Beoordeling/toetsing 

Het projectgebied is niet gesitueerd in een cultuurhistorisch waardevol gebied of cultuurhistorisch 

waardevol landschap en maakt geen onderdeel uit van een complex van cultuurhistorisch belang 

volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Best en de CHW van de provincie Noord-Brabant. 

Daarnaast is het projectgebied niet gesitueerd aan historisch- geografisch belangrijke (zicht)lijnen en/of 

wegen. Uitsluitend de Hoofdstraat heeft de waarde hoog toegekend gekregen als historisch 

geografische lijn. De beoogde planontwikkeling respecteert de Hoofdstraat als geografische lijn 

  

Het projectgebied en het direct aangrenzende gebied bevat geen monumenten en heeft ook geen 

cultuurhistorische kwaliteiten (geografie /bebouwing). Binnen de invloedsfeer van de planontwikkeling 

(straal van 50 meter rondom de projectlocatie) zijn geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten 

gesitueerd, waarmee met de uitwerking van de planontwikkeling rekening dient te worden gehouden 

Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt géén belemmering voor de geplande ontwikkeling. 

44 _ Bodemkwaliteit 

Beleid en regelgeving 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 

gehouden met de bodemkwaliteit in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 

of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald 

dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de 

grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot 

oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 

Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder regels hoe om te gaan met 

vrijkomende grond- en materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 

Beoordeling/toetsing 

In de beoogde planontwikkeling vindt sloop en nieuwbouw plaats op de projectlocatie ten behoeve van 

een woonfunctie. daarbij zal sprake zijn van een beperkte uitbreiding van het thans bestaande 

grondoppervlak aan bebouwing waarop de woonfunctie al van toepassing is. Een klein deel van de 

onbebouwde buitenruimte zal door de planontwikkeling worden bebouwd. 

In het verleden is door Inpijn-Blokpoel bodemonderzoek uitgevoerd op de projectlocatie. De 

bevindingen voortvloeiende uit de resultaten van dit onderzoek zijn nog steeds bruikbaar (er hebben 

zich geen activiteiten voorgedaan ter plaatse of in de omgeving die aanleiding zouden kunnen geven tot 

een bodem- en/of grondwater verslechterde situatie). In dit bodemonderzoek (als separate bijlage 

toegevoegd) wordt geadviseerd het rapport voor te leggen bij de gemeente Best in het kader van een 

voorgenomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, teneinde vast te stellen welke vervolgstappen 

ondernomen moet worden om de bodem geschikt te maken voor het beoogde doel. 

Conclusie 

De bodemkwaliteit vormt, gezien de beperkte extra bebouwing op niet bebouwde ruimte en de al 

bestaande woonfunctie, vooralsnog géén belemmering voor de beoogde ruimtelijk-planologische 

ontwikkeling. In het kader van de toets omgevingsvergunning zal beoordeeld worden in hoeverre 

aanvullend onderzoek nog moet worden uitgevoerd. 
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4.5 _ Natuuren ecologie (flora & fauna) 

Beleid en regelgeving 

De bescherming van de natuur is in Nederland wettelijk vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. De 

Wet Natuurbescherming bestaat uit een hoofdstuk "Natura 2000-gebieden" (ter vervanging van de 

Natuurbeschermingswet), een hoofdstuk "soorten" (ter vervanging van de Flora- en faunawet) en een 

hoofdstuk "houtopstanden" (ter vervanging van de Boswet). De Wet Natuurbescherming voorziet ten 

opzichte van de oude wetten in een meer directe doorvertaling en interpretatie van de Europese Vogel- 

en Habitatrichtlijn en andere internationale verdragen en overeenkomsten. Daarnaast is onder de 

nieuwe wet het bevoegd gezag van het rijk naar de provincies verschoven. 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en 

plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) de uitvoering van 

het plan niet in de weg staan. 

In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing voor zover nodig op basis van de Wnb 

van de bij of krachtens deze wet geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de 

activiteiten die met een bestemmingsplan of ruimtelijke plan- of projectprocedure voorzien worden. 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

451 _ Gebiedsbescherming Natura 2000-gebieden 

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de  instandhoudings- 

doelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudings- 

doelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 

Een project dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 

hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende 

beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke 

kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan 

worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

+ _ alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 

* _ het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 

* de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep 

op soorten en habitats. 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden (gebiedsbescherming), te weten: 

° _ Natura-2000 gebieden; 

* _ Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen EHS; 

* _ Houtopstanden. 

Beoordeling/toetsing 

De projectlocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Kampina”, bevindt 

zich op circa 8,7 kilometer afstand ten noordwesten van de projectlocatie. 
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viewer) 

Met behulp van de effectenindicator zijn mogelijke schadelijke effecten vanuit de planontwikkeling op 

het Natura 2000-gebied beoordeeld, zodat gemotiveerd besloten kan worden of nader onderzoek 

noodzakelijk is. Van verstorende factoren op het Natura 2000-gebied zoals oppervlakteverlies, 

verontreiniging, versnippering, verdroging en verstoring door trilling, licht en geluid, optische en 

mechanische verstoring zijn met de voorgenomen ontwikkeling niet van toepassing, gelet p de aard 

en het gebruik van het tussenliggende gebied (stedelijke woon- en gebruiksfuncties, wegen) en de aard 

van de ontwikkeling. 

Stikstofdepositie tijdens gebruiksfase 

In de gebruiksfase na uitvoering van de projectontwikkeling wordt er gewoond in de woningen. Deze 

nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd. Emissieuitstoot vanuit gasstookbronnen (gebouw- 

emissies) is niet aanwezig. Qua stikstofdepositie zijn daarom alleen de verkeers- bewegingen relevant. 

De emissieuitsoot van het aantal verkeersbewegingen (circa 12) met motorvoertuigen door de 

bewoners van de twee extra woningen is echter zeer beperkt (2 woningen x 6 rijbewegingen per dag 

maximaal). Bovendien gaat het verkeer al snel op in het heersende verkeersbeeld vanwege de situering 

van de projectlocatie in het centrum van Best. 

Met dit beperkte aantal vervoersbewegingen op een afstand van 8,7 kilometer kan depositie van stikstof 

boven 0,00 mol/ha/ir op de natura 2000-gebieden als gevolg van het planvoornemen worden 

uitgesloten. 

Stikstofdepositie tijdens sloop- en bouwfase 

Externe effecten als gevolg van een toename van stikstofdepositie zijn vanwege de sloop van de 

bestaande bebouwing en nieuwbouw op het Natura 2000-gebied op voorhand redelijkerwijs uit te 

sluiten gelet de op grote afstand. Van depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jr zal geen sprake zijn. 

Onderzoek in dt kader is niet noodzakelijk. 

inmiddels heeft de tweede kamer (17 december 2020) en de eerste kamer (9 maart 2021) bovendien de 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) en het Besluit stikstofreductie en 

natuurverbetering (hierna: Bsn) aangenomen, waarvan de inwerkingtreding op 1 juli 2021 heeft 

plaatsgevonden 
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Wsn en Bsn 

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) regelt een vrijstelling van de vergunningplicht in 

artikel 2.7, lid 2 Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. De vrijstelling is verder uitgewerkt 

in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) met aanwijzing in het nieuwe artikel 2.5 van 

het Bnb. Deze partiële vrijstelling geldt alleen voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet 

voor eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden. 

Wat valt onder de vrijstelling: 

* _ het bouwen en slopen van een bouwwerk; 

* _ het verplaatsen van grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein; 

* _ devervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden (0.a. het aan- en afvoeren van 

bouwmaterialen en emissies van werktuigen op de bouwplaats). 

Gemotiveerd wordt dat de partiële vrijstelling, gelet op tijdelijkheid van emissies van activiteiten van de 

bouwsector (bouwfase), in het licht van de effectiviteit van de structurele aanpak het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staat. Bij de vormgeving van de partiële vrijstelling is 

rekening gehouden met het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Die stelt dat een 

partiële vrijstelling voor tijdelijke deposities door de bouwsector verdedigbaar kan zijn in het licht van 

een geloofwaardig en effectief pakket van maatregelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de desbetreffende Natura 2000-gebieden en om ervoor te zorgen 

dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten in het desbetreffende gebied niet verslechtert. 

Daaraan wordt invulling gegeven met het pakket aan natuur- en bronmaatregelen en met de 

waarborgen die in de Wsn zijn opgenomen, waaronder een resultaatsverplichting en de monitorings- en 

bijsturingssystematiek. 

45.2 _ Gebiedsbescherming - Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

NNN (voorheen ecologische hoofdstructuur) s een samenhangend netwerk van bestaande en nog te 

ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het netwerk laat natuurgebieden beter verbinden met elkaar 

‚en met het omringende agrarisch gebied. Het NNN bestaat uit: 

* _ bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

* _ gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd; 

* _ landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

* _ grotere wateren: meren, rivieren, de kustlijn van de Noordzee en de Waddenzee; 

* _ alle Natura 2000-gebieden 

* De verantwoordelijkheid van het natuurnetwerk ligt bij de provincies. Het NNN moet uiteindelijk 

samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europese 

Ecologische Netwerk (Peen) vormen. 

Het Nationaal Natuurnetwerk van het Riĳk (geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ 1990) is op 

provinciaal niveau vastgelegd. De provinciale groenstructuur bestaande uit het Natuurnetwerk Brabant 

(NNB) en Groenblauwe Mantel en is ruimtelijk vastgelegd in de Interim omgevings- verordening 

Brabant. 

Het Natuurnetwerk Brabant is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 

verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en 

verbindingszones tussen de gebieden. Het beleid binnen het Natuurnetwerk Brabant is gericht op 

behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden via een "nee-tenzijbenadering”. De feitelijke 

beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats via de uitwerking van het provinciaal beleid in de 

gemeentelijke bestemmingsplannen 

De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen het kerngebied groenblauw en het agrarisch gebied, 

alsook het stedelijk gebied. De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit multifunctioneel landelijk 

gebied met grondgebonden landbouw. Het beleid binnen de groenblauwe mantel is gericht op het 
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behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. De groenblauwe mantel 

geeft ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals landbouw en recreatie, mits deze 

bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap: de ‘ja-mitsbenadering”. De groenblauwe 

mantel biedt echter geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van nieuwe 

(kapitaal)intensieve vormen van recreatie en landbouw. 

Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het NNN dienen in Noord-Brabant de 

effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk te 

onderzoeken. 

Beoordeling/toetsing 

De projectlocatie maakt géén deel uit van het NNN en is ook niet gelegen in de directe nabijheid van een 

NNN. 

45.3 _ Gebiedsbescherming Houtopstanden 

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, 

gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden"). 

Beoordeling/toetsing 

Er zijn geen bomen in het projectgebied aanwezig die vallen onder de definitie houtopstanden als 

bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. Het projectgebied is gelegen binnen de bij 

besluit van gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Voor eventuele houtopstand 

geldt daarom geen meldingsplicht en herplantplicht bij kap. 

454 _ Soortenbescherming Wet natuurbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

* _ soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 

* _ soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 

* _ overige soorten. 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 

beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 

Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 

Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 

direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 

genoemd in bijlage IV, onderdeel , bij de Habitatrichtlijn, bijlage I! bij het Verdrag van Bern of bijlage | 

bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 

verstoren. G kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 

dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 

vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 

  

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee, voor het op of in de 

bodem brengen van meststoffen en voor agrarische beregening uit grondwater. In het kader van de 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik 

van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, 

bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of 

onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend 

ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. Het betreft aardmuis, 

bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 
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gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, 

ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wild zwijn en woelrat. 

Beoordeling soortenbescherming 

De projectlocatie is volledig verhard en bebouwd en is in gebruik als bestaand stedelijk gebied. Er zijn 

geen groenvoorzieningen aanwezig. Binnen de projectlocatie zijn geen door de Wet natuurbescherming 

beschermde plantensoorten aanwezig. De aanwezigheid van de meest strikt beschermde faunasoorten 

voor stadsbewoners kan op voorhand worden uitgesloten. 

Er wordt bebouwing gesloopt en er worden geen bomen of struiken gerooid. Het is dan ook niet 

aannemelijk dat het planvoornemen gevolgen heeft voor eventueel aanwezige streng beschermde 

soorten. 

Voor beschermde soorten zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het 

ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke 

ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht ten 

aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieënsoorten. 

455 _ Conclusie 

De Wet Natuurbescherming vormt ten aanzien van de soortenbescherming en de gebiedsbescherming 

géén belemmering voor de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. Een vergunning n het kader van de 

Wnb (gebiedsbescherming) is gelet op het voorgaande in het kader van de uitvoerbaarheid van het 

projectvoornemen niet noodzakelijk. 

4.6 _ Externe veiligheid 

Beleid en regelgeving 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle 

bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (vervoer gevaarlijke stoffen in leidingen en weg/ spoor en 

vaarweg). Dit betekent dat elke 'nieuwe' ontwikkeling getoetst moet worden aan de normen voor 

plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Indien verwacht wordt dat nabiĳ een 'nieuwe' 

ontwikkeling gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, verwerkt, bewerkt, gebruikt of getransporteerd, 

dan is een onderzoek naar de risico's noodzakelijk. 

Voor het PR geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 

kwetsbare objecten. De grenswaarde mag in geen geval worden overschreden. In Nederland zijn weinig 

locaties waar conflicten zijn met het plaatsgebonden risico. Vooral rond LPG-tankstations zijn 

knelpunten. 

Bij het GR zal, bij beoordeling van nieuwe ontwikkelingen, rekening moeten worden gehouden met een 

oriënterende waarde. Voor de oriënterende waarde geldt dat afwijken alleen mogelijk is met een 

degelijke motivering. Vooral in dichtbevolkte en intensief gebruikte gebieden zoals stadscentra kan er 

spanning zijn tussen de aanwezigheid van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten en het GR. Verder 

geldt de eis dat bij ontwikkelingen binnen de invloedsfeer van het GR aandacht moet zijn voor de 

zelfredzaamheid van de mensen en de bereikbaarheid van hulpdiensten bij een eventuele calamiteit 

met gevaarlijke stoffen. 

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt binnen de invloedsfeer van een risicovolle activiteit, 

dan dient n het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, art. 12) de betreffende 

regionale brandweer de gelegenheid te krijgen om advies aan het gemeentebestuur te geven. 
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Beoordeling/toetsing 

Locatie 

De projectlocatie bevindt zich in het centrum van de gemeente Best. De wetgeving onderscheidt 

'kwetsbare' en 'beperkt kwetsbare' objecten. De beoogde planontwikkeling betekent een functie- 

verandering op de projectlocatie naar wonen. Een dergelijke functie kan aangemerkt worden als 

'beperkt kwetsbaar' object. De consequentie is dat er een richtwaarde geldt voor het PR. 

De externe veiligheid kan door verschillende activiteiten negatief worden beïnvloed. Er is in dit kader 

gekeken naar de relevante activiteiten, namelijk wegverkeer, buisleidingen, bedrijvigheid en 

spoorverkeer. 

De projectlocatie is gesitueerd op een binnenterrein aan de Hoofdstraat in het centrumgebied van 

Best. 

  

  

    

Best 

    
  

Afbeeling 4.3: Risicokaart met projectlocatie (blauwe ster) 

2. Wegverkeer 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg levert in zijn algemeenheid geen problemen op met de 

grenswaarde voor het PR 10%. Alleen in gebieden met zeer hoge dichtheden kunnen problemen 

ontstaan. Het GR zal alleen negatief worden beïnvloed wanneer de ontwikkeling plaatsvindt binnen het 

invloedsgebied van de weg en indien sprake is van een sterke verdichting nabij de risicobron. Er bevindt 

zich een invloedsgebied rondom een weg, wanneer deze weg is aangewezen als route van gevaarlijke 

stoffen dan wel aan te nemen is dat over de weg regelmatig gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

De projectlocatie is niet gelegen in het invloedsgebied behorende bij transportroutes met gevaarlijke 

stoffen over de weg. 
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Nader onderzoek is niet dan ook niet aan de orde, er zijn géén belemmeringen te verwachten voor de 

beoogde planontwikkeling. In deze situatie ten aanzien van de transportroutes in Best zijn bovendien 

geen veranderingen voorzien. 

3. Spoorwegverkeer 

Binnen de gemeente Best bevindt zich het spoortraject Eindhoven-Den Bosch. De afstand van het hart 

van het betreffende spoortraject tot aan de project/ocatie is ongeveer 370 meter. Bekend is dat over het 

spoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Rondom een spoor waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd bevindt zich het aandachtsgebied van 100 meter. De planlocatie bevindt zich ver daarbuiten. 

Nader onderzoek is niet aan de orde er zijn geen belemmeringen te verwachten voor de beoogde 

planontwikkeling. In deze situatie (spoortransport) zijn bovendien geen veranderingen voorzien. 

4. Waterwegverkeer 

De projectlocatie is op grote afstand gelegen van het Wilhelminakanaal. Bovendien is het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over het kanaal dermate laag dat EV géén rol speelt voor de project/ocatie. 

Nader onderzoek is niet aan de orde er zijn géén belemmeringen te verwachten voor de beoogde 

planontwikkeling. In deze situatie zijn bovendien geen veranderingen voorzien. 

3. Buisleidingen 

Het transport van gevaarlijke stoffen middels buisleidingen is gebaseerd op het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb). 

In de directe omgeving van de projectlocatie i géën transportleiding voor gevaarlijke stoffen gesitueerd. 

De projectlocatie ligt ver buiten een invloedsgebied behorende bij dit type leidingen. 

Nader onderzoek is derhalve niet aan de orde er zijn géén belemmeringen te verwachten voor de 

beoogde planontwikkeling. _ In deze situatie zijn bovendien geen veranderingen voorzien 

  

In en direct rond het projectgebied zijn geen inrichtingen gelegen die zijn opgenomen in de lijst met 

risicovolle bedrijven in de gemeente Best en die van invloed kunnen zijn op de planlocatie. De 

Risicokaart bevestigt dit. Op de Risicokaart _ (zie afbeelding 4.3) is te zien dat de meest nabije risicovolle 

inrichting(en) op ruime afstand van de projectlocatie zijn gelegen. 

Nader onderzoek is derhalve niet aan de orde er zijn géén belemmeringen te verwachten voor de 

beoogde planontwikkeling. _ In deze situatie zijn bovendien geen veranderingen voorzien 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt géén belemmering voor de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. 

47 Waterhuishouding 

Beleid en regelgeving 

Waterbeheer 

Het is verplicht in een toelichting van een ruimtelijk planvoornemen te verantwoorden op welke wijze 

rekening gehouden is met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit staat beschreven in 

artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze verantwoording wordt ook 

wel de waterparagraaf genoemd. 
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De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 5.1.3 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit besluit 

verplicht tot het opnemen van 'een beschrijving van de wijze waarop in het ruimtelijk plan rekening is 

gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding' in de toelichting van dit ruimtelijke plan. De 

procesmatige invulling van de watertoets is geregeld in de Handreiking Watertoets 2 (december 2003) 

en de aanvulling uit 2007 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De watertoets is daarom een 

verplicht onderdeel van elke planologische procedure. Doel van de watertoets is het waarborgen van 

waterhuishoudkundige doelstellingen door waterbelangen al n een vroeg stadium bij de planvorming te 

betrekken. De kern bestaat uit eens set van procedure-afspraken, vormvereisten en inhoudelijke 

aandachtspunten. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dient in principe de watertoets uit te 

voeren en de uitkomsten daarvan aan te geven in een waterparagraaf. De waterhuishoudkundige 

aspecten omvatten onder meer veiligheid voor water, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. 

Beleid duurzaam waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap nader wordt behandeld. 

Op Europees en landelijk niveau is het overkoepelende waterbeleid vastgelegd in de Kaderichtlijn 

Water, het Nationaal Waterplan en het Nationaal Bestuursakkoord Water. De doorvertaling van dit 

beleid is regionaal vastgelegd in het Provinciaal Waterplan en het Waterbeheersplan van het 

Waterschap. Daarnaast wordt op gemeentelijk niveau het waterbeleid vastgelegd in een waterplan of 

een (verbreed) rioleringsplan. 

Regionaal waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerplan beschrijft het waterschap haar strategische keuzes, de doelen voor het 

waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied 

van waterschap De Dommel. Zij zijn verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsbeheer. 

Waterbeheerplan "Waardevol Water' (Waterschap De Dommel) 

Waterschap de Dommel heeft op 29 september 2015 het Waterbeheerplan “Waardevol Water” 

vastgesteld. Dit strategisch document dat op 1 januari 2016 in werking getreden beschrijft de 

doelstellingen voor de periode 2016-2021 en op welke wijze zij die wil bereiken. Het plan is afgestemd 

op de ontwikkeling van het Stroomgebiedbeheerplan de Dommel, het Nationaal en het Provinciaal 

Milieu- en Waterplan. 

In het bebouwd gebied streeft het waterschap naar een klimaatbestendige en water robuuste 

omgeving. Door klimaat- en wateropgaven op te pakken, kan de stedelijke kwaliteit worden verbeterd 

en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten worden vermeden. 

Gemeenten hebben op basis van het provinciale beleid een verantwoordelijkheid om duurzaam om te 

gaan met hemelwater. Uitgangspunt is maximaal afkoppelen, mits doelmatig. Hierbij wordt de volgende 

voorkeursvolgorde gehanteerd: hergebruik — infiltratie in de bodem — afvoer naar oppervlaktewater — 

afvoer naar de riolering. Bij afvoer naar de riolering wordt de voorkeur gegeven aan een verbeterd 

gescheiden stelsel. Afkoppelen van verhard oppervlak levert de nodige voordelen op, zoals minder 

riooloverstortingen, een betere werking van zuiveringsinstallaties, een natuurlijker afvoerregime van de 

waterlopen, aanvulling van het grondwater en een vermindering van kosten door schoon hemelwater 

niet te transporteren en te zuiveren. Afhankelijk van de lokale mogelijkheden, aard en gebruik van het 

oppervlak en mogelijke verontreinigingen, wordt bepaald wat de meest duurzame oplossing is voor de 

afvoer van het hemelwater. 
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Bij nieuwe ontwikkelingen is het uitvoeren van een watertoets verplicht. Het Waterschap heeft de 

Handreiking Watertoets 2015 opgesteld, waarin is aangegeven welke onderdelen deel kunnen uitmaken 

van de waterparagraaf. 

Keur Waterschap De Dommel 

De 'Keur Waterschap De Dommel 2015' bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien 

van oppervlaktewater en grondwater die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied 

van Waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud van watergangen geregeld 

(bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een vergunning of algemene 

regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor het 

beschermingsbeleid van gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze 

gebiedsgericht wordt omgegaan met vergunningverlening. In de Keur zijn tevens regels opgenomen met 

betrekking tot compensatiemaatregelen in het geval van een toename van het verhard oppervlak. 

Waterbeheerplan 2022-2027 (Waterschap De Dommel} 

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De reacties 

op het Ontwerp-Waterbeheerprogramma worden meegenomen en gewogen bij het verbeteren van het 

ontwerp naar een definitief Waterbeheerprogramma. Dit najaar neemt het bestuur een besluit over de 

definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027. 

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma schetst de ambities van het waterschap voor de lange termijn 

(2050) en vertaalt deze ambities naar doelen en maatregelen voor de periode van dit 

Waterbeheerprogramma. Dit Waterbeheerprogramma is een echte koerswijziging van het waterschap. 

We zijn op een andere manier gaan denken over omgaan met water. Dit is nodig om goed in te kunnen 

spelen op veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving. 

Waterschap De Dommel wil dat de waterhuishouding in 2050 toekomstbestendig is. Dat betekent een 

waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans met de omgeving is. Een waterhuishouding die 

voorziet in een goed waterkwaliteit. 

Gemeentelijk beleid 

Het beleid van de gemeente Best is vastgelegd in het Water en rioleringsplan zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad. Het is een beleidsmatig planinstrument van de gemeente en betreft de wettelijke 

zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het Water en rioleringsplan sluit aan op het 

landelijke en provinciale beleid. 

Watertoets 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat bij ruimtelijke plannen zoals deze rekening gehouden 

dient te worden met de waterhuishouding. Middels het uitvoeren van een Watertoets worden alle 

relevante zaken met betrekking tot de waterhuishouding afgestemd en besproken met de 

waterbeheerder(s). 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden de beleidsuitgangspunten, zoals deze ook door het 

Waterschap De Dommel met betrekking tot het duurzaam omgaan met water worden gehanteerd en 

door de gemeente Best worden onderschreven. Door waterschap De Dommel is een toets 

instrumentarium ontwikkeld om het Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen te implementeren in het 

watertoetsproces en de verschillende aspecten van een plan daadwerkelijk te kunnen toetsen. Voor alle 

kleine tot middelgrote plannen is é&n eenduidig toets instrumentarium ontwikkeld. 
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Nieuwe projecten dienen in ieder geval te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen. 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt in dat de ontwikkeling geen hydrologische achteruitgang ten 

opzichte van de referentiesituatie tot gevolg heeft (hydrologische situatie moet minimaal gelijk blijven 

aan de oorspronkelijke situatie). Er mogen geen hydrologische knelpunten worden gecreëerd voor de te 

handhaven en de vastgelegde toekomstige gebruiksfuncties in het projectgebied en het beïnvloedings- 

gebied. Dit betekent onder meer dat het water niet versneld mag worden afgevoerd naar het 

oppervlaktewater, door zoveel mogelijk water vast te houden in het projectgebied. 

Toepassing van het huidige beleid, waarbij minimaal hydrologisch neutraal gebouwd dient te worden, 

leidt ertoe dat er binnen het projectgebied compenserende maatregelen gecreëerd dienen te worden. 

Het planvoornemen voorziet echter niet in de toevoeging van bebouwing of verharding. 

  

  

Beoordeling/toetsing 

Bij de geplande ontwikkeling binnen het projectgebied wordt de waterhuishouding niet negatief 

beïnvloed. De oppervlakte van het bestaande bebouwing en de aansluitende verharding, ook wel het 

verhard oppervlakte, neemt niet toe. Er vinden geen ingrepen in het bestaande watersysteem plaats. 

Het afvoeren van het huishoudelijk afvalwater zal plaatsvinden op het gemeentelijk rioolstelsel, net 

zoals thans de bestaande gebouwen op het gemeentelijk rioolstelsel zijn aangesloten, 

  

In de toekomstige situatie worden bestaande opstallen (deels) verwijderd en vervangen door 

nieuwbouw (4 wooneenheden). 

Bodem en grondwater 

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor bodem en grondwater. 

Water 

Op de projectlocatie is géén oppervlaktewater aanwezig en er liggen geen droge of natte ecosystemen. 

In de huidige situatie is geen sprake van enige vorm van wateroverlast en ook in de toekomstige situatie 

worden deze niet verwacht door hoge grondwaterstanden. Er zullen geen (gedeelten) van bouwwerk 

onder het maaiveld gerealiseerd worden. 

Waterveiligheid 

De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de 

waterveiligheid in de omgeving. 

Waterkwantiteit en compensatie 

In de huidige situatie is de projectlocatie volledig verhard, bestaande uit verhard oppervlak in de vorm 

van gesloten verharding en bestaande bebouwing. In de toekomstige situatie zal de projectlocatie ook 

overwegend bebouwd zijn met gesloten verharding en nieuwbouw. 

Al met al zal er geen sprake zijn van een toename van verhard oppervlak, rekening houdende met het 

grondoppervlak van de bebouwing en niet verharde buitenruimte op de projectlocatie. Omdat er geen 

sprake is van toename aan verharding met meer dan 500 m), is er geen sprake van een compensatie- 

verplichting 

Water vasthouden op eigen terrein 

Ter voorkoming van overlast en schade op particulier terrein en met oog op doelmatigheid gaat de 

gemeente in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan uit van een inspanning voor particulieren om bij 

ver- en nieuwbouw in bebouwd gebied zoveel mogelijk regen van een bui ten opzichte van het totaal 

verhard oppervak op het eigen terrein vast te houden en lokaal te verwerken door infiltratie of lozing 

op het oppervlak. Alles wat meer valt kan in het openbaar gebied worden opgevangen en daar in de 

bodem infiltreren of via het bestaande systeem worden geborgen en afgevoerd. 
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Aangezien de projectlocatie in de bestaande situatie geheel bebouwd en verhard is en eveneens 

wederom bij realisatie van de planontwikkeling geheel bebouwd/verhard zal zijn, zijn de mogelijkheden 

voor waterberging, infiltratie etc. niet aanwezig. De hydrologische situatie blijft gelijk aan de 

oorspronkelijke situatie. Daarnaast is de bebouwing niet geschikt voor het toepassen van vegetatie- 

daken, doordat op het dak zonnepanelen worden aangebracht. De enige optie voor het verwerken van 

hemelwater is het afvoeren naar een, n de toekomst aan te leggen gescheiden rioolstelsel 

  

Met het planontwikkeling wordt geen extra verharding of bebouwing op de planlocatie toegevoegd. De 

gehele planlocatie is in de bestaande situatie al verhard en bebouwd. Gezien deze feitelijke situatie 

brengt de planontwikkeling geen verslechtering teweeg ten aanzien van de waterhuishouding ter 

plaatse. 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Bij het gebruik van uitlogende bouwmaterialen (lood, zink en zacht PVC) kunnen deze stoffen zich 

ophopen in het water(bodem)systeem. Hierdoor kan het gebruik hiervan een zeer nadelige invloed 

hebben op de water(bodem)kwaliteit en ecologie. Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van 

water en bodem worden milieuvriendelijke bouwmaterialen gebruikt, zowel gedurende de bouw- als de 

gebruiksfase. 

Afvalwaterketen en riolering 

Huishoudelijk afvalwater dat vrijkomt zal, net als in de huidige situatie, afgevoerd worden naar het 

gemeentelijke (gemengde) vuilwaterstelsel op dezelfde locatie of n de directe nabijheid, waar thans 

geloosd wordt. Er is geen sprake van een buitengewone (afval]waterlozing. Wijzigingen in de aansluiting 

worden overlegd met de rioolbeheerder, gemeente Best. 

  

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 

gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiverings- 

installatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor 

hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

* _ hemelwater vasthouden voor benutting; 

* _ (in) filtratie van afstromend hemelwater; 

* _ afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 

* _ afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 

Er zal sprake zijn van een oppervlakkige overloop naar de openbare ruimte. 

Conclusie 

Het plangebied bevindt zich niet in een beschermingszone van een watergang of waterkering. Er is geen 

sprake van toename aan verharding bij uitvoering van de voorgestane ontwikkeling. Er geldt vanuit het 

waterschap derhalve geen compensatieverplichting tot waterberging. Bij de uitvoering van de 

herinrichting van de terreininrichting en de nieuwbouw zal een passende uitvoering toegepast worden. 

Het aspect waterhuishouding vormt géén belemmering voor de uitvoerbaarheid van de beoogde 

ontwikkeling. 

48 _ Geluid 

Beleid en regelgeving 

Bij nieuwbouwplannen worden de regels van de Wet geluidhinder (Wgh) toegepast. Deze wet heeft 

betrekking op geluid dat veroorzaakt wordt door wegen, spoorwegen, gezoneerde industrie- terreinen 

en luchthavens. De Wgh bevat geluidsnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidsniveaus 

als gevolg van voorgenoemde geluidsbronnen. Indien het planontwikkeling een geluidsgevoelig object 

mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron, of indien het plan een nieuwe 
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geluidsbron mogelijk maakt, dan dient volgens de Wgh een akoestisch onderzoek plaats te vinden dan 

wel een akoestisch onderzoek volgens de Wm 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de 

Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg moet worden 

getoetst. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening bovendien 

aannemelijk te worden gemaakt dat ook sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau wanneer de 

ontwikkeling is gesitueerd nabij niet gezoneerde wegen (30 km/u wegen). 

Beoordeling/toetsing 

De projectlocatie aan de Hoofdstraat 18A en 18G en omgeving te Best is gelegen in stedelijk gebied, op 

een binnenterrein achter een bestaande gevelwand en bestaande omringende bebouwing. De 

nieuwbouw met de realisatie van extra woonruimte op de verdieping is volledig ingeklemd tussen 

bestaande bebouwing. 

De wegen die gesitueerd zijn in de directe nabijheid van de projectlocatie (Hoofdstraat, 

St. Odulphusstraat, Secretaris L. Jansenstraat) hebben alle een snelheidsregime van 30 k/uur. Dit type 

weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel hoeft voor deze wegen 

derhalve geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd en kan voor deze wegen geen hogere 

grenswaarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de 

gevel van het woonobject nabij een 30 km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 

wegverkeerslawaai van 48 dB. Uit eerder uitgevoerd onderzoek bij een projectlocatie aan de 

Hoofdstraat (Hoofdstraat 18 — 2012) is naar voren gekomen dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

niet werd overschreden. Ook voor de Hoofdstraat mag worden aangenomen dat de geluidbelasting op 

de gevel van het woonobject de voorkeursgrenswaarde niet zal overschrijden, gezien de situering van 

het woonobject achter en tussen bestaande bebouwing die als geluidwering fungeren en het 

herinrichten van de Hoofdstraat in 2016 als verblijfsgebied en het weren van autoverkeer (uitsluitend 

bestemd voor bestemmingsverkeer) 

Conclusie 

Het aspect geluid volgens de Wet geluidhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. Er is 

sprake van een verantwoord woon- en leefklimaat in de geluidgevoelige objecten. 

49 Luchtkwalite   

Beleid en regelgeving 

Algemeen 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden, waarmee de hoofdlijnen voor 

regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen zijn beschreven in de Wet milieubeheer (Wm, hoofdstuk 5). 

Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. 

Op basis van de Wet luchtkwaliteit, welke onderdeel uitmaakt (hoofdstuk 5) van de Wet Milieubeheer, 

gelden milieukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden 

vastgelegd voor de luchtverontreinigingcomponenten stikstofdioxide (NO+), zwevende deeltjes (PMio of 

fijnstof), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (CeHe) en koolmonoxide (CO). De grenswaarden gelden 

overal in de buitenlucht. 

Hoofdstuk 5 van de Wet Milieubeheer maakt onderscheid tussen projecten die 'Niet in betekenende 

mate' (NIBM) en 'In betekenende mate' (IBM) bijdragen aan de uitstoot van luchtverontreinigende 

stoffen. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die NIBM zijn. Deze 

NIBM-projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 
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worden. Als een project ervoor zorgt dat de concentratie fijn stof of CO: met meer dan 3% van de 

grenswaarde verhoogd, draagt het project in betekenende mate bij aan luchtvervuiling en dient er een 

luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd te worden. Deze regel komt voort uit het zogenaamde Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden 

(uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 

vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

e eris geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

* een project leidt — al dan niet per saldo — niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

e een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

e een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 

Luchtkwaliteitsplan Best 

In 2009 is het luchtkwaliteitsplan van de gemeente Best vastgesteld. Het doel van het opstellen van een 

luchtkwaliteitsplan is het ontwikkelen en uitvoeren van en communiceren over maatregelen. Dit heeft 

tot gevolg dat de luchtkwaliteit op leefniveau (een locatie waar burgers zich gedurende enige tijd 

kunnen bevinden) verbetert en blijft voldoen aan de grenswaarden, zoals gesteld in de Wet 

luchtkwaliteit. Met het implementeren van het luchtkwaliteitsplan wil de gemeente bereiken dat de 

concentraties luchtverontreiniging waaraan de inwoners van Best worden blootgesteld jaarlijks 

afnemen. 

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen 

In juli 2014 is de 'Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen in Best als beleidsregel ingevoerd. 

De handreiking is een aanvulling op het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. Ook geeft hij invulling aan het 

begrip 'goede ruimtelijke ordening' uit de Wet ruimtelijke ordening. Daarbij speelt zowel de mate van 

blootstelling aan luchtverontreiniging als de gevoeligheid van bepaalde groepen mensen een rol. De 

handreiking heeft als doel een betere leefomgeving te realiseren voor kwetsbare groepen. 

Daarom beperkt de handreiking nieuwvestiging van 'lucht'-gevoelige objecten binnen 300 meter van 

een Rijksweg en binnen 50 meter van drukke provinciale en gemeentelijke wegen. Gevoelige objecten 

zijn scholen, kinderdagverblijven, verzorgings-, verpleeg- en bejaardenhuizen. 

  

   

Wet Milieubeheer 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet 

milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk 

langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NOz-jaargemiddelde) en fijn stof (PMo-jaar- 

en daggemiddelde) van belang. 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een 

overschrijding van de grenswaarden of de ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de 

concentratie in de buitenlucht. 

Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM] 

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet de invloed van het plan op de luchtkwaliteit worden 

getoetst. Wat betreft de bijdrage van een ruimtelijk plan aan de luchtkwaliteit i het 'Besluit Niet in 

Betekenende Mate' (NIBM) van belang. Plannen die op jaarbasis niet meer dan 3% bijdragen aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de luchtkwaliteitseisen van de 

Wet milieubeheer. 
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In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee 

situaties onderscheiden: 

* een project valt n een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij 

één ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. 

. _ een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide 

(NOz en fijnstof (PM:o 

Beoordeling/toetsing 

Het planvoornemen voorziet in een woonfunctie en betreft daarmee geen gevoelige bestemming. In het 

geval een planvoornemen strekt tot het realiseren of wijzigen van bronnen van lucht- verontreiniging, 

die leiden tot een toename van de hoeveelheid luchtverontreiniging, dient onderzoek naar de exacte 

gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd te worden. Het planvoornemen voorziet niet in het 

realiseren of wijzigen van bronnen van luchtverontreiniging die zouden kunnen leiden tot een toename 

van de hoeveelheid luchtverontreiniging. Het aspect luchtkwaliteit hoeft dan ook niet nader onderzocht 

te worden. 

De beoogde planontwikkeling betreft nieuwbouw met deels een functieverandering door vervangende 

nieuwbouw naar een woonfunctie (met minder verkeersbewegingen). Daarmee is geen sprake van een 

toename van luchtverontreiniging. De betreffende situatie is tevens op ruime afstand van een snelweg, 

provinciale weg of andere zeer drukke wegen gesitueerd en bovendien betreft het niet zogenaamde 

‘lucht' gevoelige ontwikkelingen bij drukke wegen. 

Conclusie 

De beoogde planontwikkeling kan worden gezien als een project die NIBM biĳdraagt aan de 

luchtkwaliteit aangezien de 3% grens niet wordt overschreven. Derhalve hoeft voor het planvoornemen 

verder geen onderzoek inzake luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu ter plaatse. Het 

aspect luchtkwaliteit vormt géén belemmering voor de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. 

410 _ Verkeeren parkeren 

410.1 Verkeer 

Recent is de Hoofdstraat in het kader van de herontwikkeling van het centrum autoluw gemaakt. In dat 

kader is besloten dat in de Hoofdstraat alleen sprake is van bestemmingsverkeer en niet van 

bezoekersverkeer, wat ten gunste komt van het woon- en leefklimaat in de Hoofdstraat. 

De voorgenomen planontwikkeling op de planlocatie zal geen extra verkeersbewegingen ter plaatse 

generen (1 extra woning - versus onttrekken van circa 40 m? detailhandelsfunctie) alsmede splitsing 

van bestaande woning in twee wooneenheden, waardoor aanvullende maatregelen in de openbare 

ruimte getroffen zouden moeten worden. De bestaande verblijfs- c.q. verkeersstructuur kan 

gehandhaafd blijven. 

4.10.2 Parkeren 

De parkeerbehoefte is berekend volgens de Nota parkeernormen gemeente Best 2015, gewijzigd 

vastgesteld op 18 mei 2015. Ten behoeve van de realisering van zelfstandige starterswoning is een 

parkeernorm onderbouwing opgesteld (zie hierna). 
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Huidige gebruiksfuncties 

Een deel van de bestaande bebouwing op de projectlocatie heeft een detailhandelsfunctie (40 m?). 

Daarnaast is er sprake van het bestaande bebouwing met twee vergunde wooneenheden.. 

Toekomstige gebruiksfuncties 

De beoogde planontwikkeling op de planlocatie betreft het omvormen van de gebruiksfunctie in 

bestaande bebouwing naar een woonfunctie door (ver)nieuwbouw (nieuwbouw + interne verbouwing 

bestaande bebouwing). 

De bebouwing wordt gesloopt en de nieuwbouw voorziet in 4 wooneenheden, waarvan twee 

wooneenheden al als bestaand (al vergund) worden aangemerkt, waarbij 1 bestaande wooneenheid 

wordt opgesplitst in twee wooneenheden (interne verbouwing) en 1 wooneenheid extra wordt 

toegevoegd door nieuwbouw (verdieping). Daarbij wordt de bestaande gebruiksfunctie voor detail- 

handel gewijzigd naar een woonfunctie en de bestaande woonfunctie blijft behouden. 

Parkeernormering 

De planontwikkeling op de projectlocatie voorziet in de realisatie van twee extra kleine wooneenheden 

(starter - woonstudio's) met een beperkt gebruiksoppervlak voor de woning. 

Nieuwe situatie (parkeernormering 

* _ de nieuwe functie betreft wonen binnen de gebiedsindeling centrumgebied; 

° de parkeernorm op basis van de nieuw te realiseren wooneenheden (starterswoning/klein 

appartement) en gebiedsindeling (centrumgebied) betreft 1,1 parkeerplaats (met een bezoekers- 

aandeel 0,30, wat in de openbaarheid opgelost dient te worden). Daarbij is uitgegaan van 

nieuwbouw van een kleine wooneenheid (maximaal tot 70 m? woonoppervlak). Voor de splitsing 

van de bestaande wooneenheid 

Bestaande situatie (parkeernorme: 

e voor de detailhandelsgebruiksfunctie dient rekening gehouden te worden met 2,8 parkeerplaatsen 

op 100 m? bvo (met een bezoekersaandeel van 82%) binnen de gebiedsindeling centrumgebied; 

* _ op het perceel (binnenterrein) zijn (formeel) geen parkeerplaatsen aanwezig; 

* de totale winkelruimte die door de transformatie komt te vervallen bedraagt circa 40 m? met een 

daarbij behorende parkeernormering van 1,12 parkeerplaatsen (afgerond 1 parkeerplaats). 

  

Parkeertoets 

e eris deels sprake van een gebruiksfunctie detailhandel die omgezet wordt tot gebruiksruimte ten 

behoeve van wonen door middel van sloop en nieuwbouw en deels splitsing van een woonfunctie 

met 1 wooneenheid in twee kleine wooneenheden; 

* de twee bestaande wooneenheden zijn al vergund en worden niet als een nieuwe situatie 

beschouwd/beoordeeld; 

* eris (formeel) géén fysieke parkeervoorziening aanwezig op de projectlocatie; 

° de totale parkeerbehoefte van de bestaande wooneenheden wordt, voor zover aanwezig, 

opgevangen in de openbare ruimte; 

* _ ten aanzien van de nieuwe extra gebruiksfunctie wonen, wordt de parkeerbehoefte gecompenseerd 

vanuit het onttrekken van de theoretische parkeerruimte gekoppeld aan de detailhandelsruimte 

van 40 m? (Hoofdstraat 18B) die onttrokken wordt op de planlocatie vanwege de nieuwbouw; 

* de totale winkelruimte die door de eerdere transformatie (Hoofdstraat 18A en 18G naar twee 

wooneenheden was komen te vervallen bedroeg circa 170 m?, met een daarbij behorende 

parkeernormering van 4,79 parkeerplaatsen (afgerond 5 parkeerplaatsen); 

° het is niet wenselijk parkeergelegenheid in het binnengebied op de projectlocatie te realiseren 

(gewenste wering van zoveel mogelijk autoverkeer ten behoeve van een aangenaam 

verblijfsklimaat ter plaatse). 
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Geconcludeerd kan worden dat met de nieuwbouw met beoogde woonfunctie op de projectlocatie 

voldaan wordt aan de parkeertoets. 

4103 Condlusie 

Het aspect verkeer en parkeren vormt géén belemmering voor de uitvoerbaarheid van de beoogde 

ontwikkeling. 

4.11 Bedrijven en milieuzonering 

Beleid en regelgeving 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening s het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

* _ terplaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

* _ rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en woningen n voldoende 

mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 

bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. 

Beoordeling/toetsing 

De projectlocatie is gesitueerd in een stedelijk gebied, met voornamelijk bovenwoningen, winkels en 

horecagelegenheden. De omgeving waarbinnen de planontwikkeling (transformatie naar wonen) is 

voorzien wordt aangemerkt als een zogenaamd gemengd gebied. Naast wonen komen er in het gebied 

nog diverse andere functies voor zoals detailhandel, horeca en overige functies. Er is dus sprake van 

functiemenging: milieubelastende en milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar zijn 

gelegen. 

Horeca in de vorm van restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, e.d. (zoals 

een lunchroom) valt, conform de VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' onder milieucategorie 1 

met een richtafstand van 10 meter tot het omgevingstype rustige woonwijk. Tot gemengd gebied kan, 

op basis van de VNG handreiking, een afstandstrap lager worden aangehouden en bedraagt de 

richtafstand O meter. 

In de directe omgeving van beoogde planontwikkeling (projectlocatie) zijn géén bedrijven gevestigd die 

vallen onder categorie 3.1 of hoger volgens de VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’, dan wel 

worden bedrijfsactiviteiten uitgeoefend met een relevante milieu- belastingscomponent (invloedszone 

van bedrijven). 

In de nabijheid van de transformeren gebouwen zijn wel airco's, luchtbehandelingsinstallaties alsmede 

keukenafzuiginstallaties behorende bij de omliggende bedrijven gesitueerd. Deze installaties (kunnen) 

voldoen aan de van toepassing zijnde geluidnormen uit het Activiteitenbesluit en overige wet- en 

regelgeving. De geluidgevelbelastingen van de bedrijven voldoen aan de geluidseisen uit het 

Activiteitenbesluit en zijn afgestemd op de in de directe nabijheid gesitueerde bestaande woon- 

functies. De bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving zijn derhalve door middel van de 

milieuregelgeving en de verstrekte milieuwergunningen afgestemd op de milieugevoelige functies in de 

omgeving en leveren dientengevolge géén belemmeringen op voor de voorgestane toevoeging van een 

wooneenheid op de verdieping (van een al bestaande wooneenheid). 
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Gelet op de aard en omvang van de ter plaatse uitgeoefende winkel- en horecabedrijfsactiviteiten in de 

directe nabijheid zijn er geen belemmeringen voor de beoogde toevoeging van twee extra 

wooneenheden op een al bestaande woonfunctie en omgekeerd naar de gevestigde winkel- en 

horecabedrijven (bedrijfsvoering) te verwachten. De nieuw te vestigen woonfunctie op de verdieping 

levert geen belemmering op voor de bestaande bedrijven in de directe omgeving. De bedrijfsvoering van 

deze bedrijven blijft gewaarborgd 

  

Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse kan (blijvend) gewaarborgd worden. 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt géén belemmering voor de planontwikkeling. 

4.12 Kabels. I   
igen en straalpaden 

Beleid en regelgeving 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone 

waarmee n de ontwikkeling van een projectgebied rekening moet worden gehouden. 

Beoordeling/toetsing 

Op de projectlocatie zijn geen kabels en leidingen aanwezig die planologische bescherming behoeven of 

anderzijds speciale aandacht vereisen 

De bebouwing wordt op adequate wijze aangesloten op de diverse nutsvoorzieningen. De hierbij 

behorende kabels en leidingen zijn steeds binnen het straatprofiel in de openbare ruimte gelegen. De 

bereikbaarheid hiervan is daarmee gegarandeerd. 

Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen aanwezig ten aanzien van planologisch te beschermen kabels, leidingen en 

straalpaden voor de beoogde planontwikkeling. 

4.13 Duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is te zien als een ontwikkelingsproces, waarbij gestreefd wordt naar het tot 

stand brengen van een duurzame samenleving. Dit gebeurt door in alle stadia van een planproces 

kansen en mogelijkheden te benutten voor het realiseren van een hoge ruimtelijke kwaliteit in 

combinatie met een zo laag mogelijke milieubelasting, en deze in de tijd weten te handhaven, zodat ook 

toekomstige generaties daarin delen. Ook de gemeente Best heeft in haar beleidsdoelstellingen 

duurzaamheid opgenomen en wenst deze structureel in ontwikkelingsplannen op te nemen. 

Bij de planontwikkeling wordt de gewenste duurzaamheid bereikt door bij de transformatie ten aanzien 

van de bouwactiviteiten gebruik te maken van natuurlijke duurzame materialen en door een goede 

isolatie aan te brengen. 

Er wordt tevens nagestreefd zoveel mogelijk douchewater terug te winnen (bijvoorbeeld met 

waterbesparende douchekoppen). Om leidingverliezen te voorkomen zullen leidingen goed worden 

geïsoleerd en worden de lengtes van de leidingen beperkt. Op de daken van de gebouwen zullen 

zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie aangebracht worden. 

Tijdens de verbouwing/nieuwbouw zal aandacht worden besteed aan de bouwplaats in relatie tot de 

omgeving, de milieu-impact van de bouwplaats en het afvalmanagement. 
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een projectbesluit. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. 

5.1 _ Economische uitvoerbaarheid 

Kostenverhaal 

In de Wet ruimtelijke ordening is de grondexploitatiewet opgenomen. Hierin is geregeld dat gemeenten 

de mogelijkheid krijgen om kosten van de planontwikkeling te verhalen op grondeigenaren. Het 

kostenverhaal dient verplicht door de gemeente opgesteld te worden. De gemeente legt dit 

kostenverhaal vast in een exploïtatieplan. Van een exploitatieplan kan worden afgeweken door in het 

kostenverhaal anderszins te voorzien (overeenkomst met alle grond- eigenaren in het projectgebied of 

volledig grondeigendom). In een bestemmingsplan is sprake van kostenverhaal (6.2.3 tot en met 6.2.5 

Bro) als een bouwplan (6.2.1 Bro) wordt mogelijk gemaakt. 

De beoogde ontwikkeling wordt geheel bekostigd door de initiatiefnemer. Een exploitatieplan is om 

deze reden niet noodzakelijk. Gelet op het vorenstaande zal voldaan worden aan het bepaalde in artikel 

6.12 Wro. 

Planschade 

Door herziening van het voor de gronden binnen het projectgebied geldende bestemmingsplan- regime 

bestaat de kans dat, door eigenaren van de gronden in de directe omgeving van het project- gebied, bij 

de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek tot tegemoetkoming in planschade wordt 

ingediend. De kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in planschade, die mogelijkerwijs 

voortvloeit uit de realisering van voornoemd project, worden afgewenteld op de initiatiefnemer 

Daartoe kan de gemeente een planschade(afwentelings)overeenkomst afsluiten met de initiatiefnemer. 

Een verzoek om tegemoetkoming in planschade zal, gezien de impact van de functieverandering 

alsmede de drempel die van toepassing is ten aanzien van het aspect normaal maatschappelijk risico, 

geen kans van slagen hebben. 

Conclusie 

Voor de ruimtelijk-planologische verandering kan de gemeente besluiten met de initiatiefnemer van de 

planontwikkeling een anterieure overeenkomst af te sluiten, waarin de eventuele kosten van vergoeding 

van planschade voor de gemeente mede zijn inbegrepen c.q. afgewenteld worden op initiatiefnemer. 

Het is niet noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen. 
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5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Overleg ex artikel 3.1.1. Bro 

Op grond van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening is overleg nodig met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met 

de behartiging van belangen welke in het project in het geding zijn. 

De planontwikkeling gaat uit van beperkte ruimtelijk-functionele verandering in een bestaand bebouwd 

stedelijk centrumgebied van Best. Hierbij spelen geen specifieke belangen van andere gemeenten, het 

Waterschap, de provincie Noord-Brabant of het Rijk een rol (zie tevens hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van 

deze ruimtelijke onderbouwing). 

Inspraak-omgevingsdialoog 

Aangezien de ruimtelijk-functionele invulling bij de beoogde planontwikkeling geen grote ruimtelijke 

impact heeft op de omgeving hoeft er geen inwulling gegeven te worden aan inspraak 

/omgevingsdialoog. Het betreft een ondergeschikte herziening van een eerder vastgesteld 

beleidsvoornemen. 

Initiatiefnemer heeft wel enkele direct betrokkenen in de omgeving, te weten eigenaren van 

aanliggende bedrijfsruimten, benaderd en in kennis gesteld van zijn visie op de herontwikkeling van het 

binnenterrein en deels transformatie van zijn huidige bedrijfsruimten aan de Hoofdstraat te Best. 

Voor de uitvoering van het planvoornemen zal wel een Wabo-procedure doorlopen worden, waarbij 

eventuele belanghebbenden hun bezwaar kunnen inbrengen tegen een door het college van 

burgemeester en wethouders genomen besluit. 
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De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing 

zijn en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd. Er kan per 

gebouwdeel voor een combinatie van werkmethoden gekozen 

worden. Het invullen van gegevens over aanvrager en gebouw 

n de eerste regels heeft uitsluitend tot doel te kunnen 

traceren op welk gebouw deze checklist van toepassing is. 

NAW-gegevens 

Voornaam Aachtemaam 

v L r e 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Postcode Woonplaats 

Adres 

1.2 Adres vanhet gebouw 

o Hoofdstraat 18a en 189 

Postcode Woonplaats 

56 8 3 A D Best 

Gemeente Seie Nr 
1.3 Kadastrale gegevens gebouw 

Best 1H 14917 en 5112 

Analyse van de wijze waarop het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist 

betrekking heeft veilig kan worden onderhouden conform art.6.52 en 6.53 van 

Bouwbesluit 2072 rekening houdend met omgevingsfactoren. 

(Zo nodig afzonderlike ilage bivoegen en dezein di eld vermelden.) 

Concusie: 

Het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist betrekking heeft, 

voldoet aan de functionele eisals ermeld n art.6.52 van Bouwbesluit 2012 

BWija One 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



a 

Welke situatie is van toepassing op 

het gebouw? 

A3 

A3 

Atrium 

Permanente werkbordessen 

Verrijdbare hangbruggen 

(opgenomen in dakconstructie) 

Gondelinstallatie 

Robotinstallatie 

Hoogwerker 

Rolsteiger 

Safesit*) 

Licht de euzetoe of ndien een 

afternatieve werkmethode van 

toepassing i geef hier dan een 

korte beschrving van. 

Glazen liftschacht 

Hoogwerker 

Rolsteiger 

Safesit*) 

Ucht de keuzetoe ofndien en 

alermatieve werkmethode van 

toepassing s geef hierdon een 

korte beschrving van. 

Trappenht 
  

Binnenkant gebouw 

D wel niet 
van toepassing 
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Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 

(ale vantoepassingzjnde werkmethoden bir i e wlen door aanwrager) 

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 

op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (zietoelihting) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ophangpunten voor werkplatforms D ja 

(Rol) steiger 

Hoogwerker 

Safesit*) 

Licht de keuze toe of indien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassing i geefhir dan een 

korte beschrijving van. 

  

  

  

Dia One Dia One O 

Oija One Oia One Onxt 

Dia One Dia One Onxt 

Dia One Ui One O 

Oja One Dja One Onxt 

Dja One Dj One Omwt 

Dia One Dia One Onxt 

L 

D wel E niet _ van toepassing 

Dia One Ui One O 

Dia One Dia One Ooxt 

Dia One Oia One Onxt 

L 

D wel E niet _ van toepassing 

D nee Ui One O 

Dja One Oja One Onxt 

Dja One Oja One Ooxt 

Dia One Oia One Onxt 
  

  



Welke situ: 

b 

Glazenwasbalkon 

Verrijdbare hangbrug 

Gevelonderhoudinstallatie 

Permanente hangladder / 

mastinstallatie 

Hoogwerker 

Rolsteiger 

Hefsteiger 

Safesit*) 

Licht de keuzetoe ofndien een 

altermatieve werkmethode van 

toepassingi geef hierdan een 

kortebeschrijving van. 

c 

is van toepassing op 
  

het gebouw? 

c Glazen dak 

Permanente werkbordessen 

  

Verrijdbare bruggen 

Gondelinstallatie 

Robotinstallatie 

Hoogwerker 

Permanente trap / 

ladderconstruc   

Vaste dakrand/bordessen 

Tijdelijke dakrandbeveiliging 

steiger 

Safesit*) 

Licht de keuzetoe of ndien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassing s geef hier dan een 

korte beschriving van. 

Buitenkant gevel 

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 

3vang 

  

Checklist Veilig onderhoud 
  

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 

(ale vantoepassing znde werkmethoden ierintewlendooraanwrager) _ op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (ze toelichting) 

  

  

  

    

    

  

    

    

  

Di nee ODi One Onvt 

Di nee ODi One Ont 

Di nee Oi One Onwt 

O ja nee Oija O nee Onxt 

Di nee Oi One Onwt 

Hija One Onee O oxt 

Dia nee Onee O nxt 

Dja B ne O nee O o 

L 

Werken op en aan dak 

  

niet 

van toepassing 
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Dja One Oia One 

Dia One Oia One 

Dia One Oia One 

Dja One Oja One 

ODja One Oia One 

ODja One Oja One Onvt 

DOja One Dja One Onst 

Oja One ODj One O nst. 

Oija One Oja One Ont 

Dja One Oja One Onvt 
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c Werken op en aan dak (vervolg) 

Welke situatie is van toepassing op 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

      

      

  
  

    

het gebouw? 

O wel niet _ van toepassing 

€2 Hellend dak 

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand dertechniek gelet 

(allevan oepassing zind werkmethoden hierinteilendooraanwrage) _ op de peifeke gebouw- en omgevingsfactoren? (zetoelichting} 

Permanente trap/ladderconstructies 

in combinatie e integraal 

valbeveiigingssysteem Dj One Oj One O 

Permanente aanhaakvoorzieningen 

voor nok en dak Oja DOne Oja One Om 

Permanente daktreden in ombinatie 

metintegraal valbeveiligingssyteem C ja _D nee Oj One O n 

Demontabelegootbeveiliging _ O ja D nee Oj One O 

Steigers Oja DOne Oja One O 

Hoogwerker Oj One Oj One Onwt 

Licht de keuzetoeof ndien een 

afermatieve werkmethode van 

toepassing i geef hierdan een 

kortebeschriving van. L 

C3 Platdak D niet _ van toepassing 

s nee Oja One Om 

Tijdelijke dakrandbeveiliging D nee Dnee O v 

Permanente aanhaakvoorzieningen C ja nee Oj One Omwt 

steiger Dia One Onee O nxt 

Railsmetaanklikmechanisme _ D ja nee Oja One Onxt 
    

Licht de keuzetoeof ndien een 

afternatieve werkmethode van 

toepassingi geefhierdon een 

korte beschrijving van. L 
  

De volgens dit formulier op het gebouw 

van toepassing zijnde voorzieningen 

voor veilig onderhoud zijn zodanig te 

bereiken en te verlaten, dat daarbij 

geen risico ontstaat voor valgevaar, 

tewater raken of verdrinking. D nee 

    

* De sofesi i gekwaliiceerd alseen werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere technieken niet mogelijk zijn. 

De indiener verklaart de checklist volledig en naar waarheid ingevuld te hebben en dat alle in deze checklist van 

toepassing verklaarde werkmethode voldoen aan de stand der techniek zoals aangegeven in de onderstaande 

considerans of minimaal evenredig veiligheid- en gezondheidsniveau hebben. 
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Checklist Veilig onderhoud 

Toelichting 

Onderstaande considerans en begripsomschrijvingen en de voorgaande checkist, vormen op grond van de Ministeriële 

regeling omgevingsrecht (Mor)art. 2.2 in samenhang met de overige indieningsvereisten het middel waarmee: 

1. een aanvrager van een omgevingsvergunning vanwege bouwactiviteiten verantwoordelijkheid neemt, dat het 

gebouw waarop de aanvraag van toepassingis, voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012; 

2. het vergunningverlenende bestuursorgaan kan vaststellen of de aanvrager het voldoen aan het gestelde n 

afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 aannemelijk heeft gemaakt: 

Dit sin zoverre een inhoudelijke toets, dt in samenhang met de tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden moet 

worden beoordeeld of de checklist correctisingeuld, dat wil zeggen: in overeenstemming met de kenmerken van het betref- 

fende gebouw. 

  

AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW*) 

Artikel 6.52 Aansturingsartikel 

1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze 

afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

Artike! 6,53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 

1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheids-voorzieningen, heeft 

een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.       

*), Het gestelde is, zoals uit de afdelingstitel blijkt, als vereiste alleen van toepassing op gebouwen, nieuwbouw. DS niet op bouw- 

werken geen gebouw zijnde en evenmin op bestaande bouw of verbouw daarvan, waarop het wel als aanbeveling toepasbaar i. 

Artikel 6.52 en 6.53 gelden net als alle overige artikelen ook voor vergunningvrije gebouwen, nieuwbouw. 

Considerans 

De volgende zaken verdienen expliciete aandacht van de vergunningaanvrager. 

Het toetsingskader heeft als doel om expliciet te maken op welke veilige wijze het gebouw waarvoor de vergunning 

wordt aangevraagd velig kan worden onderhouden. Het dwingt ontwerpers van gebouwen om al bij het ontwerp na 

te denken over veilig onderhoud en in de constructie de benodigde voorzieningen op te nemen. 

Bij de werkmethoden zoals die worden genoemd n het bijgaande formulieris uitgegaan van de stand der techniek 

zoals deze is beschreven in diverse documenten. De stand der techniek is ontleend aan: 

+ Het Convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwassersbranche en het hierbij opgestelde ‘Supplement Document 

gevelonderhoud” (convenant ingetrokken, maar is wel informatief) 

* Het convenant ‘Gevelonderhoud’ en de hierbij behorende ‘Beoordelingsrichtlijn” 

+ DeRIGE, module Glas- en gevelreiniging uit de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. 

+ De A-bladen en arbo-catalogi van gebouw onderhoudsbranches 

Actuele inlichtingen hierover is te vinden via wwwweiligopdehoogte.nl en via de “Handleiding Veilig onderhoudbare 

gebouwen maken”, waarvan de meest actuele versie steeds via voornoemde website gratis is te downloaden. 

Achterin deze Handleiding is een matrix te vinden met “Technische en organisatorische randvoorwaarden inzet hulp- 

middelen”, waarin per hulpmiddel is aangegeven met welke aspecten wel en niet rekening moet worden gehouden. 

De genoemde werkmethoden (in volgorde van de arbeidshygiënische strategie)zijn een handreiking aan ontwerpers, 

projectontwikkelaars, architecten etc. om de nieuw te ontwerpen gebouwen te |aten voldoen aan de arbeidsveilig- 

heidseisen de aan het onderhoud ervan worden gesteld. Het staat vergunningaanvragers dus vrj om alternatieve 

technische oplossingen en werkmethoden te gebruiken mits deze werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden 

hetzelfde beschermingsniveau bieden. Het Bouwbesluit eist hiervoor geen aanvullende beoordeling door een 

onafhankelijke derde. 

Daarbij zal de aanvrager van een vergunning door de keuze van de te gebruiken werkmethoden een toekomstig 

werkgever van onderhoudspersoneel in staat stellen altijd de arbeidshygiënische strategie te volgen (zie Arbeids- 

omstandighedenbesluit (Arbobesluit). In dat kader zijn bij een aantal werkmethoden kanttekeningen geplaatst! 
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Zo is de safesit expliciet gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere, veiliger 

technieken aantoonbaar niet mogelijk zijn. 

De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te komen. Werken op ladders is daarom in 

principe niet toegestaan. Naast de safesit wordt ook de wassteel niet als een geëigende methode beschouwd tenzij 

het niet anders kan. (Ladders, safesit en wassteelmethode zijn voor glazenwassers werkmethoden in de categorie 

“acceptabel mits”. Het zijn werkmethoden waarbij de risico's van valgevaar en overmatige fysieke belasting gewogen 

zijn en vertaald zijn naar beperkingen in maximale glasomvang dan wel werkhoogte.) 

Ook ankerpunten op daken zijn in principe geen zelfstandige veiligheidsvoorziening. Ankerpunten kunnen een oplos- 

sing bieden (in combinatie met andere arbeidsmiddelen) indien er geen permanente dakrandbeveiliging is. Deze 

werkmethoden zijn alleen dan toegestaan als het aantoonbaar technisch niet mogelijk is de werkzaamheden op een 

andere manier uit te voeren. De ladder, de ankerpunten en de wassteel zijn niet als werkmethoden volgens de stand 

der techniek opgenomen. 

Bij het ontwerp van het gebouw moet naast een veilige werkmethode voor onderhoud tevens worden gezorgd dat 

de werkplek veilig kan worden bereikt. In het algemeen wordt hieraan voldaan als de toegangsweg geen risico voor 

“valgevaar” (vallen van hoogte en/of struikelen, fysieke belasting) oplevert. Ook het risico voor “te water raken / 

verdrinking” dient te worden beoordeeld. 

In de artikeltekst is sprake van “gebouwgebonden voorzieningen”. Rolsteiger, hoogwerker, hefsteiger (of hefplateau) 

en steiger zijn op zich niet gebouwgebonden, maar komen alleen in aanmerking als hiervoor een bruikbare opstel- 

plaats aanwezig i. Een opstelplaats die bij gebruik het verkeer onaanvaardbaar belemmert is aan te merken als ‘niet 

bruikbaar’. 

Bij het ontwerp van een gebouw zal rekening moeten worden gehouden met de vervangbaarheid van geveldelen 

zoals zonweringen, grote ramen etc. Vervanging van geveldelen - zowel binnen als buiten - zal op een veilige en 

gezonde wijze moeten kunnen geschieden. Reparatie en vervanging van dergelijke elementen zijn op te vatten als 

incidenteel onderhoud, waarvoor redelijkerwijs andere eisen gelden dan voor periodiek onderhoud zoals het glazen 

wassen. In sommige situaties zal voor dat laatste mogelijk geen oplossing geboden kunnen worden, maar moet wel 

worden aangegeven op welke wijze veilig in incidenteel onderhoud kan worden voorzien. 

Door de (verplichte) invulling van het vrije veld aan het begin van de checklist in samenhang met de tekeningen van 

het gebouw geeft de aanvrager aan hoe zijn analyse is van het veilig onderhoud van het gebouw (of de gebouwdelen) 

rekening houdend met omgevingsfactoren zoals water, beplanting, verkeer, etc. Deze analyse moet uitmonden in een 

duidelijke conclusie (ja/nee) of met de gekozen oplossingen wordt voldaan aan de in art.6.52 gestelde functionele eis. 

Het antwoord ‘nee’ is overigens een weigeringsgrond. De aanvrager is gehouden de checklist waarheidsgetrouw in te 

vullen. 

In het algemeen , het naarmate de complexiteit en diversiteit van het gebouw toeneemt, meer en meer noodzakelijk om 

reeds in een vroeg stadium van het ontwerpproces in vooroverleg met het betreffende bestuursorgaan de beoogde 

voorzieningen voor veilig onderhoud te bespreken aan de hand van tekeningen en een concept van de ingevulde checkist. 

Veel werkmethoden zijn op zich wel goed maar in bepaalde omstandigheden toch niet veilig genoeg. Daarom dienen 

de keuzen voor de beoogde werkmethoden nadrukkelijk te worden afgestemd op de specifieke gebouw- en 

omgevingsgebonden situatie. 

Het ingevulde formulier maakt deel uit dan de indieningsvereisten, behorend bij het door de aanvrager ondertekende 

(digitale) aanvraagformulier. De vergunningaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de afgegeven 

verklaring met betrekking tot de aan te brengen gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het veilig onder- 

houden. 

Het formulier dient op het moment van aanvraag van de vergunning volledig ingevuld te zijn bijgevoegd. Het 

ontbreken of onvolledig ingevuld zijn van deze verklaring kan een grond zijn om de aanvraag buiten behande 

te stellen, g van de gegevens te vragen en - indien het bevoegd gezag van oordeel is dat onvol- 

doende aannemelijk is gemaakt dat het gebouw veilig kan worden onderhouden - de vergunning te weigeren. 

  

    

  

1 De analyse kan b grote complexiteit en/of diversiteit van het gebouw aanleiding zijn om per gebouwdeel een afzonderlijke checklistin 

te vullen en in te dienen. 
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Checklist Veilig onderhoud 
  

Het formulier bevat een aantal bouwkundige en installatietechnische termen, die niet voorkomen in het Bouwbesluit 

2012. Voor het correct hanteren van dit toetsingskader en invullen van het formulier worden enkele termen hierna 

voorzien van een begripsbepaling. Het s geen uitputtende lijst. 

  

  

Nr  Term Begripsbepaling 

© Onderhoud In het kader van dit Toetsingskader en de Checkist wordt hieronder zowel het 

(periodiek) reinigen van gebouwdelen verstaan als het (incidenteel uitvoeren 

van reparaties of vervanging 

1 Atrlum Bnnenruimte in een gebouw doorgaand over meer dan een bouwlaag 

(verdieping), aan meerdere zijden omsloten door andere ruimten en eventueel 

(een deel van) een buitengevel, afgedekt met een dak, doorgaans geheel of 

gedeeltelijk bestaand uit glas. 

  

Binnenkant gebouw Hier worden de verschillende onderdelen bedoeld waar naar gekeken moet 

worden, te weten: atrium, glazen lftschacht, trappenhuizen, 

  

Glazen liftschacht 

Bouwkundige bekleding van de constructie, waarbinnen een ftkooi beweegt, 

gemaakt van glas of een vergelijkbaar (semi-Jtransparant materiaal. 

  

Trappenhuis Ruimte waarin een trap ligt 

  

Buitenkant gevel De buitenkant van de gevel is het raakviak van deze scheidingsconstructie en de 

buitenruimte rond het gebouw. 

  

Glazen dak 
Vlak of hellend dak dat overwegend bestaat uit glas of daarmee vergelijkbaar 

(semi-Jtransparant materiaal, met inbegrip van in dat dak aanwezige 

dakdoorbrekingen als ventilatiepijpen, ont- en beluchtingskanalen, 

rookgasafvoeren, vlucht- en ventilatieluiken, etc. 

  

  

  

Hellend dak? 

Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 

binnenruimte van een gebouw en de omringende buïtenruimte, onder een hoek 

van meer dan 1° ten opzichte van het horizontale vlak met inbegrip van de 

onder 6 genoemde dakdoorbrekingen. 

  

Plat dak 
Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 

binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte, onder een hoek 

van ten hoogste 15° ten opzichte van het horizontale viak met inbegrip van de 

onder 6 genoemde dakdoorbrekingen. 

  

Permanentwerkbordes 

Uitkragend deel van een vloer of een zelfstandig vloerniveau (al dan niet 

uitgevoerd als roostervloer 0.d.) en voorzien van randbeveiliging. 

  

10 

(Verrijdbare)hangbrug Tijdelijk werkplatform (dat kan worden opgebouwd uit losse modules) dat door 

middel van kabels opgehangen aan dakbalken (ukken) of dakwagen{s), al dan 

niet verrijdbaar langs rails of andere geleiding. 

  

n 

Gondelinstallatie/ 

gevelonderhoudsinstallatie 

Permanent werkplatform ten behoeve van personen, hangend aan kabels en 

verrijdbaar langs rails of andere geleiding 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 Robotinstallatie Volautomatische / bestuurbare reinigingsmachine, waarmee vlakke geveldelen 

kunnen worden gereinigd. 

13 Hoogwerker Mobiele werkplek waarmee het mogelijk is om op hoogte te werken.” 

14 Rolstelger Verrijdbare demontabele stelling ® 

15 Safesit Verbeterde bootsmanstoel (afdaalapparaat) met één verankeringpunt en één 

hangkabel en één vangkabel. 

16 _ Ophangpunten voorwerkplatforms _ Constructie op dakniveau, bedoeld voor de ophanging van een werkplatform. 

17 Permanente hangladder Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare hangladder voor één persoon voorzien 

van opklapbare werkplateaus, die aan de boven- en/of onderzijde betreden 

wordt. 

17b  Mastinstallatie Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare mast, waarlangs een éénpersoons 

werkbak op en neer bewogen kan worden. Wordt aan de boven en/of onderzijde 

betreden. 

18 Hefsteiger Tijdelijk werkplatform dat verticaal bewogen wordt angs een of meer masten> 

19  Glazenwasbalkon Permanent en vast aan gebouw aangebracht loopbordes voor het onderhouden 

van de gevel(s). 

20 Permanente trap/ladderconstructie  Toegangsweg n combinatie met integraal valbeveiligingssysteem.     

(in combinatie met integraal 

valbeveiligingssysteem)       

  

(NB: De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeids: 

komen!) 

idel om ergens te 
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Checklist Veilig onderhoud 
  

  

21 Verrijdbare brug/hellingbaan Verrijdbaar werkplatform dat vooral horizontaal of onder een hellingshoek 

verplaatsbaar s via een rail of andere geleiding 

  

22 Vaste dakrand/ bordes Vast hekwerk of balustrade / bordes. 

  

23 Tijdelijke dakrandbeveiliging Demontabele valbeveiliging (hekwerk). 

  

24 Permanente aanhaakvoorziening 

voornok en dak 

  

Vast direct zichtbaar gebouwgebonden ankerpunt met mogelijkheid tot 

aanbrengen van lijnen, ladders of hekken 

  

25  Demontabele gootbeveiliging Tijdelijk hekwerk op het dakviak gekoppeld aan daarvoor bestemde ankerpunten 

of via gootconstructie afsteunend op de gevel 

  

26 Steiger stalen constructie, opgebouwd uit pijpen, koppelingen of systeemonderdelen 

aan de hand van tekeningen en berekeningen.” 

  

27 Permanente dakrandbeveiliging Vaste valbeveiliging: bouwkundige borstwering, hekwerk of balustrade 

  

28  Rails met aanklikmechanisme     Ankerpunten in combinatie met een ijnsysteem ten behoeve van individuele 

valbeveiliging. 

  

Voor de grenswaarde tussen hellend en plat dak worden verschllende waarden gehanteerd. I dit Toetsingskader hanteren 

we de grenswaarde 15° die vooral relevant is vanuit een oogpunt van veilig werken. Steilere hellingen dan 15° vragen andere 

voorzieningen. 

Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans). 
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