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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het oude havengebied in Huizen zijn de afgelopen jaren verschillende (her)ontwikkelingen gaande. De woning-

bouwontwikkelingen Oude Haven I en II zijn in grotendeels gerealiseerd, enkel een gedeelte van fase I, naast res-

taurant Haven van Huizen, moet nog gebouwd worden. Daarnaast vinden er mogelijk nog meer gebiedsontwikke-

lingen plaats waarbij de bedrijven tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat verkleuren naar wonen. Het oude 

havengebied veranderd daarmee steeds meer naar wonen.  

 

De afronding van het gebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat is de locatie Oude Haven fase III. Deze 

gronden zijn momenteel gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats en gedeeltelijk braakliggend. Als afronding van 

het oude havengebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat zijn hier door de gemeente gestapelde wonin-

gen beoogd, zoals vastgelegd in een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Initiatiefnemer 

heeft de gronden via een tender verworven en is, zoals vastgelegd in de tendergunning, voornemens 21 grondge-

bonden woningen en 14 gestapelde woningen met in de plint commerciële voorzieningen te ontwikkelen.  

 

In de onderstaande figuur is de locatie van het initiatief weergegeven.  

Figuur 1.1 Ligging van de projectlocatie.  
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1.2 Ligging en begrenzing projectlocatie 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Huizen, sectie C, nummer 6910.     

1.3 Geldend bestemmingplan 

Op de projectlocatie gelden de bestemmingsplannen ‘Haven en Bedrijventerreinen’ (vastgesteld op 25 april 2013) 

en ‘Haven en Bedrijventerreinen, 1e partiële herziening’ (vastgesteld op 24 juni 2015). De locatie beschikt over de 

bestemming ‘Gemengd-1’ met een bouwvlak en verschillende maatvoeringseisen. Daarnaast geldt de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ en de wijzigingsbevoegdheid ‘Gemengd – 2’. In figuur 1.2 is een uit-

snede van de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan weergegeven.  

 

Figuur 1.2 Uitsnede van de bestemmingsplannen ‘Haven en Bedrijventerreinen’ en ‘Haven en Bedrijventerreinen, 

1e partiële herziening’.  

 

Binnen de bestemming ‘Gemengd – 1’ zijn culturele, sport- en recreatieve voorzieningen, kantoren en onderge-

schikte horeca mogelijk. Het realiseren van de woningen is niet mogelijk binnen de bouw- en gebruiksregels van 

het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk 

maakt om de bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’ en op deze plek maximaal 90 gestapelde woningen te realise-

ren. Initiatiefnemer is voornemens 21 grondgebonden woningen en 14 gestapelde woningen met in de plint com-

merciële voorzieningen te ontwikkelen, dit past niet binnen de wijzigingsbevoegheid. Hier kan dus geen gebruik 

van worden gemaakt. Op basis van eerdere besluitvorming en gunning van de tender wordt afgeweken van het 

vigerende bestemmingsplan, zie navolgende paragraaf.  

1.4 Doel van deze ruimtelijke onderbouwing 

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het 

bestemmingsplan op basis van artikel 2.1, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3º. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft als doel om 

de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de voorgenomen afwijking inzichtelijk te maken. Om het onderhavige initia-

tief mogelijk te maken kan van het bestemmingsplan worden afgeweken door middel van een omgevingsvergun-

ning met een uitgebreide procedure. 

1.5 Leeswijzer 

In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt na dit inleidende hoofdstuk in hoofdstuk 2 het plan zelf nader 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleid van verschillende overheden. In hoofdstuk 4 wordt de 

haalbaarheid van het plan getoetst aan de hand van thema’s als verkeer, bodem, archeologie, etc. Vervolgens 

komen in het vijfde hoofdstuk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid en de te volgen procedure 

aan de orde. Hoofdstuk 6 dient als conclusie waarin de planologische afweging van het initiatief wordt gemaakt. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

 

De projectlocatie is gelegen in de oude haven, het noordelijke gedeelte van de kern Huizen, ingeklemd tussen de 

IJsselmeerstraat en Havenstraat. Het Oude Havengebied ligt aan de westzijde van de oude insteekhaven. Oor-

spronkelijk stonden hier de kalkovens en diverse visrokerijen. Later kwamen hier andere bedrijven voor in de 

plaats, waaronder het indoorkartcentrum van Coronel waar vrijetijdsvoorzieningen in zijn gevestigd zoals laser-

game, escape rooms en kartracing. De bedrijfsloods van Coronel ligt tegen de zuidgrens van de projectlocatie.  

In de directe omgeving van de projectlocatie zijn daarnaast een waterzuiveringsinstallatie, hotels, jachthaven en 

horeca aanwezig. 

 

De Havenstraat was en is de belangrijkste ontsluitingsweg van de Oude Haven naar het oude dorp. Momenteel 

wordt dit gebied ontwikkeld naar een gebied met wonen in combinatie met toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

Aan de zuidzijde van de projectlocatie is inmiddels een gevarieerde woonbuurt in ontwikkeling, bekend onder fase 

I en fase II, bij de Scheepswerf, IJsselmeerstraat en IJsbaankade. De kop van de woonbuurt aan de zuidzijde van 

de projectlocatie bestaat uit appartementengebouwen aan het water. De bebouwing heeft door de parcellering en 

het materiaal- en kleurgebruik een divers, individueel en authentiek karakter. De bouwhoogte varieert van vier tot 

zes bouwlagen afwisselend met of zonder kap.  

 

In de huidige situatie is de projectlocatie gedeeltelijk in gebruik als tijdelijk parkeerterrein, het overige gedeelte ligt 

braak. De locatie wordt gehuurd door de miniatuur vereniging. Ze rijden hier met miniatuur (elektrische) auto’s. 

Langs de grenzen is opgaand groen aanwezig. Figuur 2.1 geeft een impressie van de huidige situatie van de pro-

jectlocatie.    

Figuur 2.1 Impressie van de huidige situatie van de projectlocatie.  
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2.2 Het initiatief 

Initiatiefnemer is voornemens op de projectlocatie een nieuwe woonlocatie te ontwikkelen. Het programma be-

staat uit 21 grondgebonden woningen en 14 gestapelde woningen met in de plint commerciële voorzieningen 

(224 m2 bvo). De woningen zijn bedoeld voor doorstromers vanuit een eengezinswoning naar appartementen en 

doorstromers vanuit hun eerste woning naar een tweede huis. De grondgebonden woningen zijn 3 blokken van 

respectievelijk 8, 8 en 5 rijwoningen. Deze blokken volgen de contouren van de IJsselmeerstraat en Havenstraat. 

8 woningen worden uitgevoerd als twee lagen met kap. 13 woningen worden gebouwd met drie lagen en plat dak. 

Zo ontstaat er een divers bebouwingsbeeld die qua statigheid goed aansluit bij de oude haven. Het appartemen-

tencomplex met de commerciële voorzieningen bestaat uit 5 bouwlagen en wordt in de noordoostelijke hoek van 

de projectlocatie gepositioneerd.  

 

Aan de westzijde van de projectlocatie wordt de in-/ uitrit gerealiseerd naar de gezamenlijke parkeerplaats. Figu-

ren 2.2 en 2.3 geven een impressies van de toekomstige situatie op de projectlocatie.   

 

 
Figuur 2.2 Toekomstige situatie van de projectlocatie.  
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Figuur 2.3 Impressie van de beoogde situatie.    
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 NATIONALE OMGEVINGSVISIE 

De nationale omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 vastgesteld. Deze visie is door het rijk opgesteld in 

het kader van de nieuwe omgevingswet, die per 1 juni 2023 in werking treedt. Aan de aan van een toekomstper-

spectief is hierin de langetermijnvisie in beeld gebracht. Op nationale belangen wil het Rijk (net als nu) sturen en 

richting geven. Hiervoor worden de volgende vier prioriteiten onderscheiden:  

1. Ruimte voor klimaat adaptatie.  

2. Duurzaam economisch groeipotentieel.  

3. Sterke en gezonde steden en regio's.  

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  

  

Om invulling te kunnen geven aan deze vier prioriteiten hanteert het rijk de volgende drie afwegingsprincipes:  

1. Combinaties van functies gaat voor enkelvoudige functies.  

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.  

3. Afwentelen wordt voorkomen.  

  

Met de NOVI wordt gebouwd aan sterke, aantrekkelijke en gezonde steden, waarbij wordt gestreefd naar de ver-

dere ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland. De wens is om daarnaartoe te groeien en een goed be-

reikbaar netwerk van steden en regio’s te realiseren. De grote actuele woningbehoefte vraagt tegelijkertijd om 

oplossingen op korte termijn. Het kabinet heeft voor de korte termijn daarom een pakket aan maatregelen voorge-

steld om de woningbouw een nieuwe, stevige impuls te geven. De locaties bevinden zich in het Stedelijk Netwerk 

Nederland. Het planvoornemen vindt plaats in lijn met de ambities van de integrale verstedelijkingsstrategie, zo 

veel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, klimaatbestendig en natuurinclusief. Grote open ruimten tussen de ste-

den houden hun groene karakter. Het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad worden versterkt en de 

aansluiting op het groene gebied buiten de stad wordt verbeterd.  

  

De opgave is daarbij om de veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving zodanig te verbeteren dat in 2050 

negatieve omgevingseffecten op onze gezondheid naar een verwaarloosbaar laag niveau zijn gebracht. Daar-

naast streeft het kabinet ernaar om in 2030 te voldoen aan de huidige WHO-advieswaarden. Ook het tot een ver-

waarloosbaar niveau terugbrengen van omgevingsrisico's als gevolg van industriële activiteiten en transport (om-

gevingsveiligheid) is onderdeel van de opgave.  

  

Doorwerking projectlocatie 

Voorliggend plan heeft betrekking op het toevoegen van 35 nieuwe woningen en commerciële ruimte en is daar-

mee van kleinschalige aard. Er is aandacht voor duurzaamheid en de diverse thema’s, waaronder milieu, veilig-

heid, cultuurhistorie, water en bodem worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht. De NOVI krijgt doorwerking op la-

gere beleidsniveaus. De relevante beleidsstukken op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau zijn in de na-

volgende paragrafen getoetst. Op rijksniveau zijn geen belangen benoemd die rechtstreeks van invloed zijn op de 

projectlocatie. 

3.1.2 BESLUIT ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING (BARRO) 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft vastge-

steld. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, zijn geborgd in het Barro. Het Barro is ge-

richt op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en hel-

derheid van deze belangen vooraf.  

 

Doorwerking projectlocatie 

De voorgenomen ontwikkeling speelt zich af op lokaal niveau en heeft geen relatie met het ruimtelijkeordenings-

beleid op nationaal niveau. Geconstateerd kan worden dat het initiatief niet conflicteert met het nationaal ruimtelijk 

ordeningsbeleid. Het Barro heeft dan ook geen doorwerking op dit planvoornemen.  
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3.1.3 LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 

Op grond van art. 3.1.6 Bro zijn provincies en gemeenten verplicht om in de toelichting van een ruimtelijk plan 

aandacht te besteden aan het aspect 'duurzame verstedelijking', wanneer een nieuwe stedelijke ontwikkeling mo-

gelijk wordt gemaakt. Art. 1.1.1. Bro definieert het begrip stedelijke ontwikkeling als een ruimtelijke ontwikkeling 

van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stede-

lijke voorzieningen. Overheden dienen op grond van art. 3.1.6 Bro nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motiveren. 

In de eerste plaats geschiedt dat door de behoefte aan de desbetreffende stedelijke ontwikkeling te onderbou-

wen. Uitgangspunt is vervolgens dat, met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, de nieuwe stedelijke ontwik-

keling in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling daarentegen 

voorzien wordt buiten het bestaand stedelijk gebied, dan moet dat eveneens worden gemotiveerd in de plantoe-

lichting. Het is toegestaan om de motivering van de behoefte aan en de locatie van een nieuwe stedelijke ontwik-

keling door te schuiven naar een eventueel uitwerkings- of wijzigingsplan. 

 

Doorwerking projectlocatie 

Vanaf 12 nieuwe woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. In dit geval worden 35 woningen mogelijk 

gemaakt waardoor sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Navolgend wordt de woningbehoefte be-

schreven.  

 

Beschrijving behoefte 

Uit de actuele Prognose 2017-2040 Bevolking, huishoudens en woningbehoeften, provincie Noord-Holland blijkt 

dat de woningbehoefte in de Gooi- en Vechtstreek tot 2030 behoefte is aan 10.200 extra woningen. De woningbe-

hoefte in de gemeente Huizen is 500 woningen. 

 
Figuur 3.1 Ontwikkeling woningbehoefte in Gooi- en Vechtstreek 

 

Uit de woonvisie Regio Gooi- en Vechtstreek 2016-2030 blijkt dat de mogelijkheden voor nieuwbouw in de ge-

meente Huizen beperkt zijn tot enkele inbreidingslocaties. 

 

Uit het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 blijkt dat Huizen beschikt over plancapaciteit voor 316 wo-

ningen.  

 
Figuur 3.2 Plancapaciteit (Bron RAP Gooi- en Vechtstreek 2016-2020) 

 

De plancapaciteit wordt bijgehouden op plancapaciteit.nl. Hieruit blijkt dat er plannen zijn voor 427 woningen. De 

locatie Oude Haven fase III is onderdeel van de plancapaciteit (de optelsom van alle bekende harde en zachte 

plannen).  
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Figuur 3.3 Plancapaciteit Oude haven fase III 

 

Uitvoering van alle bekende plannen is minimaal noodzakelijk om te kunnen voorzien in de woningbehoefte van 

huizen tot 2030. 

 

Kwalitatieve behoefte 

Prognose 2017-2040. 

 Figuur 3.4 Ontwikkeling in bevolking in Gooi- en Vechtstreek 

 

Uit de woonvisie Regio Gooi- en Vechtstreek 2016-2030 blijkt dat er vooral onder jongeren, starters en senioren 

grote behoefte is aan betaalbare woningen. Hier wordt voor de tweede fase invulling aan gegeven door grondge-

bonden rijwoningen en appartementen mogelijk te maken. 

 

Uit een inventarisatie van de bekende plannen, blijkt dat er in de Gemeente Huizen naar verhouding weinig plan-

nen zijn voor grondgebonden woningen. 
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Figuur 3.5 Verdeling grondgebonden woningen en appartementen in Gooi- en Vechtstreek 

 

De projectlocatie is een van de weinige binnenstedelijke locaties waar nog grondgebonden woningen kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

Om een woningmarktregio te zijn waar voor iedereen passende woonruimte is, zullen extra inspanningen moeten 

worden geleverd, vooral aan de onderkant van de huur- en koopmarkt. In het regionaal Actieprogramma Gooi- en 

Vechtstreek is afgesproken om 1/3 van de woningtoevoegingen in het betaalbare segment te realiseren. Dit bete-

kent voor huurwoningen een huurprijs tot maximaal € 710 en voor koopwoningen een verkoopprijs van maximaal 

€ 180.000 (prijspeil 2016). De regio wil ook tot 2030 ook minimaal 1.000 woningen in het middeldure huurseg-

ment (tot € 1.000) toevoegen aan de voorraad. Met onderhavige ontwikkeling worden er koopwoningen gereali-

seerd in het middeldure tot dure segment voor doorstromers vanuit een eengezinswoning naar appartementen en 

doorstromers vanuit hun eerste woning naar een tweede huis. Zo komen er ook weer goedkope woningen vrij.  

 

Conclusie 

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat met de ontwikkeling sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. Er is in Huizen 

grote behoefte aan de binnenstedelijke transformatie van vrijkomende locaties naar nieuwe woongebieden. De 

ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het rijksbeleid staat de 

ontwikkeling niet in de weg.  

 

 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 OMGEVINGSVISIE NH2050 

De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 vastgesteld door Provinciale Staten. Deze vervangt de Struc-

tuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-

2018 en de Agenda Groen. De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economi-

sche groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een 

voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling 

een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. 

 

De hoofdambitie is opgedeeld in de volgende aspecten met bijbehorende ambities: 

Leefomgeving 

a. Klimaatverandering: een klimaat bestendig en waterrobuust Noord-Holland. Stad, land en infrastructuur 

worden klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. 

b. Gezondheid en veiligheid: het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. 

c. Biodiversiteit en natuur: de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten, ook omdat daarmee andere ambi-

ties/doelen kunnen worden bereikt. 
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Gebruik van de leefomgeving 

a. Economische transitie: een duurzame economie met innovatie als belangrijke motor. De provincie biedt 

ruimte aan ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en experimenten. 

b. Wonen en werken: woon- en werklocaties dienen beter met elkaar in overeenstemming te zijn. Woning-

bouw wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstem-

ming met de kwalitatieve behoeften en trends. 

c. Mobiliteit: inwoners en bedrijven van Noord-Holland kunnen zichzelf of producten effectief, veilig en effici-

ent verplaatsen. 

d. Landschap: het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschap-

pen en de cultuurhistorie. 

 

Energietransitie 

De ambitie van de Provincie is dat Noord-Holland als samenleving in 2050 volledig klimaatneutraal en gebaseerd 

is op hernieuwbare energie. 

Daarnaast wordt er met de Omgevingsvisie NH2050 geprobeerd om een richting uit te zetten om houvast te bieden 

naar de onzekere toekomst. Daarvoor wordt een aantal bewegingen naar de toekomst toe benoemd: 

• Noord-Holland in beweging: Op weg naar een economisch duurzame toekomst 

• Dynamisch schiereiland: Benutten van een unieke ligging 

• Metropool in ontwikkeling: Vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een samenhangend 

internationaal concurrerend metropolitaan systeem 

• Sterke kernen, sterke regio's: Sterke kernen houden regio's vitaal 

• Nieuwe energie: Economische kansen benutten van energietransitie 

• Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving: vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een economisch 

duurzame agrifoodsector 

 

Er wordt in de Omgevingsvisie NH2050 uitgegaan van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Hierbij 

wordt gelet op de diversiteit aan regio's en wordt ruimte geboden aan maatwerk en ruimte om vorm te kunnen 

geven aan een wendbare samenleving. 

 

Doorwerking projectlocatie 

In de omgevingsvisie geeft de provincie aan dat zij graag zoveel mogelijk ziet dat bebouwingsopgaven binnen 

bestaande kernen worden gerealiseerd. Dit initiatief is daarmee in lijn aangezien de bebouwingsopgave in de be-

bouwde kom van Huizen wordt gerealiseerd. Het initiatief is ook in lijn met de overige ambities van de provincie. 

 

3.2.2 OMGEVINGSVERORDENING NH2020. 

 

De omgevingsverordening NH2020 is op besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld op 22 okto-

ber 2020. Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet en ter uitvoering van de omgevingsvisie NH2050 is 

deze omgevingsverordening vastgesteld. Deze bestaat uit samenhangende, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke 

regels over de fysieke leefomgeving. Met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van de provincie 

en de bescherming en verbetering van het leefmilieu is er in de omgevingsverordening gericht op onderlinge sa-

menhang van de volgende aspecten: 

a. Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonden fysieke leefomgeving en een goede omge-

vingskwaliteit ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur;  

b. Behoud en herstel van de biologische diversiteit; en  

c. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschap-

pelijke behoeften 

 

De omgevingsverordening NH2020 is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en deze is van kracht tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wanneer de omgevingswet is ingevoerd zal de omgevingsverordening 

NH2022 in werking treden. De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022, komen 

grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn omgezet naar de nieuwe eisen die de 

Omgevingswet stelt. De belangrijkste ambities voor Noord-Holland, zoals staan omschreven in de Omgevingsvisie, 

zijn desondanks al wel verankerd in de Omgevingsverordening NH2020.  
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Doorwerking projectlocatie 

Het voorliggende plan is een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in artikel 6.3 van de Omgevingsveror-

dening NH2020. Volgens artikel 6.3 kan een ruimtelijk plan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikke-

ling als de ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. Deze 

schriftelijke afspraken staan als ambities beschreven binnen de omgevingsvisie NH2050. De locatiekeuze van 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen staat onder invloed van de effecten van klimaatverandering, bereikbaarheid, be-

houd van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en de energie-infrastructuur. De woningbehoefte, welke 

is aangekaart in paragraaf 3.1.3 ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’, wordt vooral in en aansluitend op de 

bestaande verstedelijkte gebieden gepland. De nabijheid van functies is belangrijk als duurzaamheidsprincipe. Ver-

der dient het initiatief rekening te houden met klimaatadaptatie volgens artikel 6.6 van de Omgevingsverordening 

NH2020. De klimaatadaptatie dient bevorderd te worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en dient rekening te 

houden met wateroverlast, overstromingen, hitte, watertekort, verzilting en verslechtering van de ecologische en 

chemische waterkwaliteit.  

 

Het initiatief is gelegen in bestaand stedelijk gebied en ligt in de nabijheid van verschillende functies en is derhalve 

in lijn met de omgevingsverordening op het gebied van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevorderd het 

initiatief klimaatadaptie. Zoals beschreven wordt in paragraaf 4.11 zal het hemelwater op eigen terrein worden 

verwerkt waardoor rekening gehouden wordt met verschillende risico’s omtrent water. Risico’s op wateroverlast, 

overstroming en watertekort worden tegengegaan door het hemelwater vast te houden door middel van buffering 

en infiltratie op eigen terrein. Dit zal plaatsvinden via daktuinen en toepassingen van groene elementen op platte 

daken. Deze groene elementen zijn daarnaast van positieve invloed op hittestress. Het plan is in lijn met het pro-

vinciaal beleid.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 STRUCTUURVISIE HUIZEN 2011 

In de structuurvisie Huizen 2011, 'Haven van het Gooi', is het ruimtelijke beleid van de gemeente voor de middel-

lange termijn (10–20 jaar) vastgelegd. Anders dan in bestemmingsplannen is in een structuurvisie het beleid voor 

de gehele gemeente vastgelegd en anders dan de individuele zogenaamde sectorale nota’s (zoals bijvoorbeeld 

het verkeerscirculatieplan) geeft de structuurvisie een integrale ruimtelijke visie voor de gehele gemeente. 

De structuurvisie is een onderlegger voor de actualisering van bestemmingsplannen en een afwegingskader bij 

aanvragen voor afwijking van de bestemmingsplanregels. Een projectenlijst maakt onderdeel uit van de structuur-

visie; de projecten die het belangrijkste zijn voor de ruimtelijke structuur van de gemeente heten in de structuurvi-

sie sleutelprojecten.  

 

De structuurvisie richt zich vooral op de kustzone van Huizen met de (jacht)havens, op het centrum van het Oude 

Dorp en op twee verbindingen. Dat betreft de verbinding tussen het centrum van het Oude Dorp en het havenge-

bied en de verbinding tussen het gemeentehuis en het centrum van de Oostermeent, de zogenoemde sociaaleco-

nomische as. Voor de kustzone en die twee verbindingen ontwikkelt de gemeente verdere visies en plannen. 

 

Doorwerking projectlocatie 

In de structuurvisie geeft de gemeente aan dat de woningmarkt in Huizen op slot zit, en dat er een behoefte is 

aan senioren- en starterswoningen. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een uitwerking van dit speerpunt 

door de ontwikkeling van rijwoningen en appartementen. Het initiatief is tevens niet strijdig met de overige onder-

delen van de structuurvisie. De Structuurvisie Huizen vormt geen belemmering voor het initiatief. 

 

3.3.2 WOONVISIE 

Binnen de gemeente Huizen gelden twee woonvisies: een gemeentelijke woonvisie en een regionale woonvisie 

voor de Gooi- en Vechtstreek. In de Woonvisie Gooi- en Vechtstreek wordt de volgende missie weergegeven: 

De regio Gooi en Vechtstreek wil een complete regio zijn, met een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk 

en arm, kleine of grote huishoudens en goed of slecht ter been. De regio ontleent haar identiteit voor een groot 

deel aan de diversiteit aan landschappen en woonmilieus en is daardoor een aantrekkelijk vestigingsgebied voor 

al deze groepen. Het behouden en, waar mogelijk, versterken van deze diversiteit aan woonmilieus waarborgt de 

vitaliteit van de regio ook in de toekomst. 
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Zeker tot 2040 wordt nog een groei van de bevolking voorzien. Het passend faciliteren van deze groei, in combi-

natie met het behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarden, vormt de komende jaren één van de belang-

rijkste uitdagingen voor de regio. Nieuwbouw zal nodig blijven en voorziet niet alleen in een directe woningbe-

hoefte, maar wordt ook ingezet als strategisch instrument om de doorstroming in wijken op gang te brengen. De 

focus zal daarbij moeten liggen op binnenstedelijk bouwen en transformatie. Het behoud van de hoge ruimtelijke 

kwaliteit in de bebouwde omgeving is daarbij kader stellend. 

 

In een woningmarkt onder druk kunnen ook groepen in de knel te komen. De regio zet zich daarom in om jonge-

ren, jonge gezinnen en mensen met een zorgvraag meer kansen te bieden. Ook is het van groot belang meer be-

weging te krijgen in de woningmarkt. Eén van de instrumenten hiervoor is het creëren van meer passend aanbod 

in het lage middensegment, waardoor het mogelijk wordt om vanuit de sociale huursector door te stromen. 

De gemeente Huizen heeft in haar woonvisie een viertal thema's uitgewerkt waarop zij in wil zetten met betrek-

king tot wonen. Dit zijn de volgende thema's: 

• Aantrekkelijk wonen voor jongeren en jonge gezinnen 

• Naar een duurzame woonomgeving 

• Langer zelfstandig thuis wonen 

• Zorg voor kwetsbare doelgroepen 

 

Doorwerking projectlocatie 

Voorliggend initiatief betreft de realisatie van rijwoningen en appartementen voor doorstromers vanuit een eenge-

zinswoning naar appartementen en doorstromers vanuit hun eerste woning naar een tweede huis. Het initiatief 

sluit daarmee aan bij de uitgangspunten van zowel de regionale als de gemeentelijke woonvisie. Tevens wordt er 

voorzien in een binnenstedelijke ontwikkeling, wat in lijn is met de regionale woonvisie. Er zijn geen strijdigheden 

tussen de beleidsstukken en het initiatief. De woonvisie vormt geen belemmering voor het initiatief. Het initiatief is 

in lijn met de woonvisie. Aanvullend op de Woonvisie is op 7 juli 2022 het Compensatiefonds Sociale Woning-

bouw vastgesteld door de gemeenteraad ter bevordering van de sociale woningbouw. Dat is hier niet van toepas-

sing vanwege de het uitschrijven en gunnen van de tender voordat dit nieuwe beleid werd vastgesteld.  

3.3.3 KLIMAATBELEID 

Door invoering van de Wet Voortgang Energietransitie is het vanaf 1 juli 2018 voor nieuwe vergunningaanvragen 

voor o.a. woningen niet meer mogelijk om een aardgasaansluiting aan te vragen bij de netbeheerder. Het college 

van B&W van Huizen heeft geen uitzonderingsgebieden aangewezen waarbinnen dit nog wel mogelijk is. Dat be-

tekent dat het in de gehele gemeente Huizen niet is toegestaan om nieuwe woningen met een aardgaansluiting te 

realiseren. 

 

Daarnaast zijn de wettelijke eisen voor de energieprestatie van woningen aangescherpt. Daarmee wordt bij 

nieuwbouw het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) de norm. De gemeente verwacht van ont-

wikkelaars dat projecten waarvoor nu een omgevingsvergunning wordt aangevraagd al ingespeeld wordt op deze 

toekomstige BENG-eisen. 

 

Doorwerking projectlocatie 

Met dit bouwplan is rekening gehouden met de voorwaarden uit het klimaatbeleid. De bebouwing wordt nagenoeg 

energieneutraal gerealiseerd. Het plan is in lijn met het klimaatbeleid.   
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4 Planologische en 

milieuhygiënische 

aspecten 

Een bestuursorgaan dient bij voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante 

feiten en de af te wegen belangen, zo wordt beschreven in artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Ten 

behoeve van de aanvraag van de onderhavige vergunning zijn de relevante planologische en milieuhygiënische 

aspecten uitgewerkt. Deze aspecten komen in de volgende paragrafen aan bod.  

4.1 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-

beoordeling 

Een voornemen dient te worden getoetst aan de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. waaruit blijkt of er sprake 

is van een mogelijke verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Een milieueffectrapportage 

(MER) en de bijbehorende procedure (m.e.r.) is een hulpmiddel om de belangen van het milieu volwaardig te be-

trekken bij de besluitvorming omtrent plannen en projecten. Het gaat hierbij enkel om plannen en projecten waar-

bij het milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. In juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getre-

den. De vraag of door voorgenomen activiteiten belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden 

staat centraal bij het beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de 

Wet milieubeheer zijn in de nieuwe wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst 

van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft.  

 

Doorwerking projectlocatie 

De projectlocatie betreft een onbebouwd perceel in een gemengd gebied. Met dit plan wordt de ontwikkeling van 

een nieuwe woonlocatie met grondgebonden woningen, appartementen en commerciële voorzieningen mogelijk 

gemaakt. Dit kan leiden tot een m.e.r.(beoordelings)-plicht. Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling noodza-

kelijk is hangt af of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, de ontwikke-

ling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.  

 

De ontwikkeling van 35 woningen en commerciële voorzieningen is niet aan te merken als een stedelijke ontwik-

keling zoals opgenomen in het Besluit m.e.r., de drempelwaarden uit lijst D worden niet overschreden. Aangezien 

de ontwikkeling wel op lijst D van het besluit m.e.r. staat is er wel sprake van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. 

Het bevoegd gezag dient te besluiten of het mogelijk maken van een stedelijke ontwikkeling ter plaatse van de 

locatie Oude Haven fase III al dan niet leidt tot belangrijke negatieve milieueffecten die noodzaken tot het doorlo-

pen van een m.e.r.-procedure (opstellen milieueffectrapportage). Hiervoor is een m.e.r. aanmeldnotitie opgesteld 

welke als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. Hierin wordt geconcludeerd dat de activiteiten 

die met het plan Oude Haven Fase III mogelijk worden gemaakt, gelet op de kenmerken en de plaats van het pro-

ject en de kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed zijn op het milieu dat een milieueffect-

rapportage moet worden doorlopen. Het voorstel is om het college van Burgemeester en Wethouders van de ge-

meente Huizen op basis van deze notitie te laten besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is. 

 

4.2 Bedrijven en milieuzonering 

Milieuzonering wordt toegepast om te beoordelen of bedrijven wat betreft milieuhygiënische aspecten voldoende 

afstand hebben tot gevoelige locaties en andersom. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven op een lo-

catie op voldoende afstand van woningen komen en dat gevoelige functies (zoals nieuwe woningen) op een aan-

vaardbare afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen dient 

twee doelen, ten eerste het zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen, ten tweede bedrijven 
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voldoende zekerheid bieden zodat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoe-

fenen. De publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG, editie 2009 wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. 

In deze handreiking worden bedrijfssectoren opgenomen in een tabel en worden de bijbehorende milieucatego-

rieën weergegeven. De richtafstanden uit deze publicatie zijn groter naarmate de milieubelastende functie het mi-

lieu sterker belast. De VNG-publicatie geeft niet aan wat wel en niet is toegestaan, de afstanden behorende bij de 

milieucategorieën zijn indicatief. Een gemeente is, binnen zekere grenzen, vrij om zelf te bepalen wat in welke 

mate wenselijk is.  

 

In het algemeen wordt door middel van het aanbrengen van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebou-

wing de overlast ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden. Zo kan er sprake zijn van ‘ge-

mengd gebied’ waarbij de richtafstanden één categorie verlaagd mogen worden. De VNG-publicatie verstaat on-

der gemengd gebied het volgende: “Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 

komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied 

met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid. Daarnaast gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur 

liggen.” 

 

Doorwerking projectlocatie 

De projectlocatie is gelegen in de oude haven, het noordelijke gedeelte van de kern Huizen. De projectlocatie 

wordt aan de zuidzijde begrensd door de bedrijfsloods van Coronel waar veel vrijetijdsvoorzieningen in zijn ge-

vestigd zoals lasergame, klimhal, escape rooms en kartracing. Daarnaast zijn in de omgeving woningen en an-

dere functies gelegen zoals bedrijven en horeca. Gelet op de diverse functies in de directe omgeving van de pro-

jectlocatie kan het gebied getypeerd worden als 'gemengd gebied' waardoor met 1 afstandsstap kan worden af-

geweken van de richtafstanden van de VNG-publicatie. De bedrijvigheid in de directe omgeving van de projectlo-

catie is weergegeven in figuur 4.1.  

Figuur 4.1 Projectlocatie (rode lijn) en omliggende bedrijvigheid 

 

 

Coronel kartracing 

Evenemententerrein 

Hotel 

De botter-

werf 

RWZI 
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Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn bedrijven van categorie 2 toegestaan of bedrijven met een hogere 

milieucategorie maar die naar aard en invloed gelijk te stellen zijn aan milieucategorie 2. Daarnaast zijn specifiek 

middels functieaanduidingen hogere milieucategorieën toegestaan. In onderstaande tabel is de bedrijvigheid ini 

die in de directe omgeving van de projectlocatie aanwezig is weergegeven met daarbij de hoogst toegestane mili-

eucategorie op basis van het vigerende bestemmingsplan.  

 

functie   adres   milieu- 

catego-

rie   

richtafstand 

(gemengd ge-

bied)   

afstand tot  

projectlocatie   

Coronel (kartracing, escape rooms, la-

sergamen e.d.)   

Havenstraat 295   3.1 30m 45m 

Botterwerf Havenstraat 300  3.1 30m 20m 

Bedrijfsverzamelgebouw   Havenstraat 305   3.1 30m 5m 

Bouwbedrijf <2.000m2   Havenstraat 291- 

293  en 285 

2 10m 75m 

Coronel Sports   IJsselmeerstraat 5B   3.2 30m 80m 

RWZI (capaciteit 

< 100.000 inwoners- 

equivalenten   

IJsselmeerstraat 7   4.1 100m 20m 

Camperplaats en evenemententerrein Tussen IJsselmeerstraat 

7 en 5 

2 10m 20m 

Evenemententerrein Tussen IJsselmeerstraat 

7 en 5 

3.1 30m 83m 

Buitenopslag aannemersbedrijf Tussen IJsselmeerstraat 

7 en 5 

2 10m 19m 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel wordt voor de Botterwerf, het bedrijfsverzamelgebouw en de RWZI niet vol-

daan aan de richtafstanden. De afstanden zijn volgens de VNG-brochure algemene richtafstanden en geen harde 

afstandseisen. Gemotiveerd afwijken van deze afstanden is mogelijk, zo volgt uit jurisprudentie. Navolgend wor-

den de drie inrichtingen en de milieuhinder daarvan nader beschouwd.   

 

Rioolwaterzuivering (RWZI) 

Het projectgebied ligt in de geluid- en geurzone van het rioolwaterzuiveringsbedrijf, daarom is onderzoek naar 

deze aspecten noodzakelijk. In paragraaf 4.3 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de geluidsituatie onder-

zocht, in paragraaf 4.4 de geursituatie. Op basis van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er sprake 

is van een acceptabel woon- en leefklimaat en dat het bedrijf niet wordt belemmerd.   

 

Botterwerf 

Het projectgebied ligt in de geluid- en geurzone van De Botterwerf, daarom is onderzoek naar deze aspecten no-

dig. In paragraaf 4.3 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de geluidsituatie onderzocht, in paragraaf 4.4 de 

geursituatie. Op basis van deze onderzoeken wordt geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabel woon- en 

leefklimaat en dat de inrichting niet wordt belemmerd.    

 

Bedrijfsverzamelgebouw 

Het bedrijfsverzamelgebouw ligt tegen de volledige zuidelijke perceelsgrens van de projectlocatie. Volgens het 

vigerende bestemmingsplan zijn hier in beginsel categorie 2 bedrijven toegestaan maar er zijn ook bestaande be-

drijven van categorie 3.1 aanwezig. De maatgevende aspecten hierbij zijn eveneens geluidhinder en geurhinder. 

In paragraaf 4.3 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de geluidsituatie onderzocht, in paragraaf 4.4 de geur-

situatie. Op basis van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabel woon- 

en leefklimaat en dat de bedrijven niet worden belemmerd.   

 

Coronel (kartracing, lasergamen en klimhal en ) Evenemententerrein 
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Daarnaast ligt in de directe omgeving nog een evenemententerrein en ook een bedrijfshal van Coronel met kar-

tracing, lasergamen en klimhal. Uit bovenstaande tabel blijkt dat aan de richtafstanden die bij deze functies horen 

wordt voldaan maar voor de volledigheid zijn deze functies eveneens meegenomen in de beschouwing van de 

geluidshinder in paragraaf 4.3. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabel woon- 

en leefklimaat en dat deze functies niet worden belemmerd.   

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

 

4.3 Geluid 

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een geluidgevoelig object moet 

worden getoetst aan de Wet geluidhinder en de Wro. In de Wet geluidhinder is bepaald hoe voor een gebied waar 

een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, 

industrie en spoorwegen. In de Wet geluidhinder (Wgh) is geregeld dat bepaalde wegen, spoorwegen en bedrij-

ven(terreinen) een zone hebben. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de ontwikkeling van geluid-

gevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting 

op deze gebouwen of terreinen. In het kader van de Wro moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. 

Voor dit project zijn de aspecten industrie- en wegverkeerslawaai van belang, deze worden navolgend be-

schouwd.  

4.3.1 INDUSTRIELAWAAI  

Toetsingskader 

Bedrijven en Milieuzonering 

Het akoestisch verblijfsklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen wordt getoetst volgens de systematiek van de 

VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op 

het aspect geluid dient plaats te vinden. Navolgend worden de te doorlopen stappen uiteen gezet.  

 

Stap 1 – richtafstanden VNG-publicatie 

Er wordt getoetst aan de richtafstanden die bij de milieucategorieën van de verschillende inrichtingen horen. Als 

niet aan de richtafstand wordt voldaan is stap 2 noodzakelijk.  

 

Stap 2 – grenswaarden stap 2, indien stap 1 niet toereikend 

Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter 

plaatse van de woningen voldoet aan navolgende richtwaardes (Letmaal): 

• 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

• 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 

• 50 dB(A) t.g.v. verkeersaantrekkende werking 

 

Stap 3 – grenswaarden stap 3, indien stap 2 niet toereikend 

Wanneer bij stap 2 uit de VNG-publicatie niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, kan de gemeente ge-

luidswaarden uit stap 3 toestaan indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar 

zijn. Dit zijn de volgende waarden(Letmaal):   

• 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

• 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer; 

• 65 dB(A) t.g.v. verkeersaantrekkende werking 

 

Het bevoegd gezag dient hierbij wel te motiveren waarom het deze geluidbelasting in concrete situaties accepta-

bel acht. Daarbij moet de reeds aanwezige geluidbelasting worden betrokken. 

 

Stap 4 – indien stap 3 niet toereikend is 

Indien stap 3 uit de VNG-publicatie niet toereikend is zal de ontwikkeling doorgaans niet mogelijk zijn.  

 

Activiteitenbesluit 

Wanneer een bedrijf het milieu belast, dan moet het bedrijf voldoen aan regels. De mate waarin het bedrijf hinder 

mag veroorzaken kan worden vastgelegd in een milieuvergunning. Een milieuvergunning wordt per bedrijf 
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opgesteld. De meeste bedrijven veroorzaken echter een beperkte milieuhinder en vallen onder het Activiteitenbe-

sluit (formeel ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’). Deze bedrijven hoeven geen milieuver-

gunning aan te vragen, maar doen een aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning voor milieu’. In het Activiteiten-

besluit zijn voor de nieuw te realiseren woningen de navolgende voorschriften relevant. Dit betreft het gemiddelde 

geluidniveau (het zogenoemde ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ (LAr,LT)) en het maximale geluidniveau 

(LAmax). Deze niveaus gelden op de gevel van de woningen.  

 

Tabel 4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) 

 

 07.00 - 19.00 

uur 

19.00 - 23.00 

uur 

23.00 - 07.00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebou-

wen 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebou-

wen 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

Voor de definitie van een gevel verwezen naar de Wet geluidhinder. Hierin is bepaald dat een gevel zonder te 

openen delen (een zogenaamde ‘dove’ gevel) geen gevel is in de zin van de Wet geluidhinder; een dergelijke ge-

vel hoeft dus niet getoetst te worden aan bovenstaande normering.  

 

Op grond van artikel 2.17, lid 1 onder b behoeven de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de laad- en losac-

tiviteiten gedurende de dagperiode niet getoetst te worden. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient 

dit echter wel overwogen te worden.  

 

Doorwerking projectlocatie 

Rond de gewenste woningbouw in de projectlocatie is een aantal bedrijven/locaties gelegen die invloed kunnen 

hebben op de akoestische situatie bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen dient sprake te zijn van een 

goed woon- en leefklimaat. Anderzijds moeten de omliggende inrichtingen niet belemmerd worden in hun activi-

teiten als gevolg van de nieuwe bouwplannen. Zoals in paragraaf 4.2 Bedrijven en milieuzonering is beschouwd, 

ligt de projectlocatie in de milieuzone van enkele bedrijven waarvoor een akoestisch onderzoek industrielawaai 

voor noodzakelijk is, dit zijn:  

- de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi); 

- evenemententerrein;  

- Coronel indoor kartracing; 

- bedrijfsverzamelgebouw aan de kop van de Havenstraat.  

 

In het verleden is in opdracht van gemeente Huizen eerder (in 2012 en 2017) onderzoek uitgevoerd naar de 

akoestische situatie, waarbij tevens metingen hebben plaatsgevonden aan relevante bronnen. Voor onderhavig 

planvoornemen is een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten van 2012 en 2017 zijn geac-

tualiseerd. Dit onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen, in navolgende paragraaf 

volgen de resultaten van het onderzoek.  

 

Rioolwaterzuivering (RWZI) 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is eigenaar van de rwzi Huizen. De rwzi is vergunningplichtig en beschikt over 

een omgevingsvergunning van 1994 1. De vergunning bevat alleen geluidnormen op de terreingrens, waardoor de 

eerder beschreven normen bij woningen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. De projectlocatie vormt 

daardoor formeel geen belemmering voor de huidige activiteiten van de rwzi; dit geldt ook voor de piekgeluiden 

van slibtransportwagens. Wel dient in het onderhavige kader van een goede ruimtelijke ordening gekeken te wor-

den of de geluidniveaus bij de planlocatie als gevolg van de rwzi voldoen aan een goed woon- en leefklimaat.  

 

Voor de rwzi (< 100.000 i.e.) geldt in de VNG-brochure voor geluid een richtafstand van 100 meter (dat is 50 me-

ter voor het onderhavige gemengd gebied). Aangezien de afstand tot de planlocatie korter is dan deze richtaf-

standen, is de geluidsituatie nader onderzocht en beoordeeld conform het stappenplan van de VNG.  

 

 
1  Omgevingsvergunning verleend door gemeente Huizen d.d. 27 juli 1994. 
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Een relevante ontwikkeling waar rekening mee gehouden moet worden, zowel voor de beoordeling van de planlo-

catie als voor de bedrijfsmogelijkheden van de rwzi, is het voornemen van het waterschap om de rwzi’s van Hui-

zen en Blaricum samen te voegen tot één rwzi op de locatie in Huizen2. De bouwwerkzaamheden op de locatie 

worden voorzien in de periode 2025-2027en na 2027 zal de nieuwe rwzi volledig in gebruik kunnen zijn. 

De huidige representatieve bedrijfssituatie van de rwzi is besproken met het waterschap tijdens een bezoek op 16 

december 2021. Deze is op hoofdlijnen gelijk aan de situatie die in 2011 en 2017 was vastgesteld. 

 

Voor wat betreft de gemiddelde geluidsbelasting voldoet de rwzi op de genoemde toetspunten aan de vergun-

ning maar er treedt wel een afwijking op van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. De hoogste geluidsbe-

lasting bedraagt 54 dB(A) op de woningen en betekent een afwijking van 4 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- 

en avondperiode wordt wel voldaan aan de standaard waarden voor een goed woon- en leefklimaat. Hierdoor 

wordt niet direct voldaan aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (max. 50 dB(A)). Uitgaande 

van de huidige situatie, in welk geval de rwzi voldoet aan de vergunning, is de vraag of de genoemde afwijking 

van de waarden van het Activiteitenbesluit voor de betreffende nieuwe woningen als een goed woon- en leefkli-

maat beschouwd kan worden en of er redelijkerwijs maatregelen voor geluidreductie nu mogelijk zijn om toch aan 

de waarden uit stap 2 van de Handreiking te voldoen. Wat dit laatste betreft, is onderzocht dat reductiemaatrege-

len op de rwzi technisch mogelijk zijn; deze hebben echter maar tijdelijk nut vanwege de voorziene bouw van een 

geheel nieuwe rwzi, en zouden daarmee kapitaalvernietiging betekenen. In de nieuwe situatie is het aannemelijk 

dat wel voldaan zal worden aan de waarde van 50 dB(A), omdat de nieuwe rwzi stiller ontworpen kan worden (en 

ook gezien het feit dat de huidige, oude rwzi in principe al zou kunnen voldoen). Hierdoor zal de afwijking van 4 

dB(A) slechts tijdelijk zijn (maximaal enkele jaren, afhankelijk van datum oplevering van de woningen en de bouw 

van de rwzi tussen 2025 en 2027). Stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt dus nagestreefd 

en kan gehaald worden. 

 

Om nu af te wijken van stap 2 van de Handreiking is het noodzakelijk te motiveren dat sprake is van een goed 

woon- en leefklimaat. Voor een goed woon- en leefklimaat kan overwogen worden dat er sprake is van een ge-

mengd gebied (bedrijvigheid, horeca, een haven en woningen) en dat de afwijkende belasting van 54 dB(A) al-

leen plaatsvindt aan één zijde van de woningen (de voorgevel) en de woningen beschikken over een geluidluwe 

achterzijde (waar zich ook de tuinen bevinden). Daarbij is voor een goed woon- en leefklimaat ook het binnenge-

luidniveau van belang. Het binnenniveau mag in elk geval niet hoger dan de wettelijke waarde van 35 dB(A) zijn. 

Dat betekent dat de gevel minimaal een geluidswering van 19 dB(A) moet hebben (54 - 35 = 19). Hier wordt zeker 

aan voldaan omdat de gevelwering van nieuwe woningen conform het Bouwbesluit minimaal 20 dB(A) moet be-

dragen. Het binnenniveau zal derhalve zeker lager dan 35 dB(A) bedragen en voldoet hiermee aan een belang-

rijke voorwaarde voor een goed woon- en leefklimaat.  

 

Vanwege het wegrijden van volle slibtransportwagens (momenteel twee, en in de toekomst vijf; alleen in de dag-

periode) kunnen er hoge geluidniveaus (piekgeluid) optreden bij de voorgevel aan de woning tegenover de uit-

rit van de rwzi. Voor maximale geluidsniveaus vanwege vrachtwagenbewegingen is volgens de vergunning als 

zodanig geen toetsing nodig. De waarde die vanwege het optrekken van een vrachtwagen kan optreden, be-

draagt maximaal 78 dB(A) op de betreffende voorgevel. Dit is maximaal 8 dB(A) hoger dan de genoemde referen-

tiewaarde volgens de VNG-brochure en volgens het Activiteitenbesluit. Voor het piekgeluid wordt niet direct vol-

daan aan stap 2 van de Handreiking maar ook hier wordt dit wel nagestreefd.  

 

In de eerdere geluidsonderzoeken was aangegeven dat voldaan zou kunnen worden als voorgeschreven zou 

worden dat de vrachtwagens alleen met laag toerental op mogen trekken (zoals elders was toegepast). Inmiddels 

is echter in de praktijk gebleken dat dit niet goed uitvoerbaar is bij volle vrachtwagens. In het huidige onderzoek is 

daarom aanvullend onderzocht of er andere oplossingen zijn om de piekbelasting te verlagen (zoals het verplaat-

sen van de inrit ivan de rwzi), maar dat blijkt niet mogelijk of wenselijk. Wel is er de intentie van het waterschap 

dat na 2027 de slibvrachtwagens die de rwzi bezoeken, beschikken over een elektrische aandrijving. Dit zal lei-

den tot veel stiller transport, waarbij overal ruim voldaan kan worden aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de 

dagperiode. Stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt dus nagestreefd en kan gehaald wor-

den.  

 

Om nu af te wijken van stap 2 van de Handreiking is het noodzakelijk te motiveren dat sprake is van een goed 

woon- en leefklimaat. Aansluitend aan de afwegingen die zijn gegeven voor het gemiddelde geluidniveau, geldt 

ook hier dat het geluidniveau aanvaardbaar kan worden geacht. Het  toestaan van een hogere piekwaarde is niet 

 
2  Bij besluit van 25 november 2021: https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/rwzi-huizenblaricum/ 
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ongebruikelijk en is ook recent goedgekeurd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Uit-

spraak 202103496/1/R4 van 1 juni 2022). Met een gevelwering van minimaal 28 dB(A) wordt voldaan aan een 

goed binnenniveau. Ook speelt mee dat sprake is van gemengd gebied en van een beperkt aantal wagens, uit-

sluitend in de (werk)dagperiode. Diverse maatregelen voor reductie zijn in het geluidonderzoek beschouwd maar 

blijken niet effectief of niet wenselijk (zoals alternatieve uitrit locaties). Voor de huidige rwzi vormen de woningen 

geen belemmering van haar activiteiten, omdat de rwzi beschikt over een vergunning waarin voor de maximale 

geluidsniveaus vanwege vrachtwagenbewegingen geen toetsing nodig is. Ook als voor de toekomstige uitbreiding 

een vergunning volgens de Omgevingswet moet worden aangevraagd, is er geen belemmering omdat ook de 

Omgevingswet geen eisen stelt aan maximale geluidsniveaus in de dagperiode.    

 

Hiermee is vastgesteld dat de planontwikkeling geen onoverkomelijke belemmeringen voor de toekomstige rwzi 

betekent. Met de nieuwbouw kan redelijkerwijs rekening gehouden worden met de gemiddelde waarde van 50 

dB(A) en voor het slibtransport is er in die situatie - net als thans - geen formele belemmering omdat dan de Om-

gevingswet zal gelden, die geen eisen stelt in de dagperiode.  

 

Geconcludeerd wordt dat de rwzi geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling mits er maatrege-

len worden genomen ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de gevelwering wordt afge-

stemd op het maximaal geluidniveau van 78 dB(A) en een binnenniveau van 50 dB(A). 

 

Evenemententerrein 

Bij het verlenen van een evenementenvergunning kunnen eisen worden gesteld zodat er geen geluidsintensieve 

attracties komen aan de kant van de beoogde woningen. Daarnaast kan gedurende de evenementen het geluids-

niveau gehandhaafd worden door metingen te doen aan de gevel van de beoogde woningen. Indien noodzakelijk 

kan op dat moment worden ingegrepen om te waarborgen dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Op 

basis van de bovenstaande argumenten vormt het evenemententerrein vormt geen belemmering voor het voorge-

nomen plan. 

 

Coronel (karten, lasergamen en klimhal) 

Ten zuiden van het bedrijfsverzamelgebouw (aan de zuidkant van de planlocatie) bevindt zich de indoor (elektri-

sche) karting racebaan van Coronel. In het pand zijn nog meerdere onderdelen van Coronel aanwezig, zoals een 

klimhal en laser gamen. Uit de nieuwe berekeningen met de aanpassingen (ten opzichte van de bedrijfsvoering in 

2012 en 2017) blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau nog ruimschoots voldoet aan de grenswaarde 

van 50 dB(A). Voor maximale geluidsniveaus geldt dat de laad- en losplaats door het bedrijfsverzamelgebouw 

wordt afgeschermd. Het hoogste maximale geluidsniveau dat optreedt vanwege Coronel bedraagt 53 dB(A). 

Daarmee wordt voldaan aan het toetsingskader. Dit bedrijf vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

 

Bedrijfsverzamelgebouw 

In het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat het bedrijfsverzamelgebouw (toekomstige) belemmeringen 

kan ondervinden van de nieuwbouwwoningen op korte afstand. Indien er van wordt uitgegaan dat de weg langs 

de noordzijde van het bedrijfsverzamelgebouw ook gerekend wordt tot het bedrijfsverzamelgebouw, betekent dit 

dat aan de oostzijde van het bouwplan twee woningen en langs de westzijde één woning binnen deze afstand 

vallen.  

 

Uit het geluidonderzoek blijkt dat, om te voldoen aan de maximale geluidsniveaus (volgens het Activiteitenbe-

sluit), op alle woningen (ook op grotere afstanden dan 10 meter), er op de gehele weg aan de noordzijde van het 

bedrijfsverzamelgebouw geen laden en lossen zou mogen plaatsvinden in de avond- en nachtperiode. Dit zou 

dus betekenen dat de woningbouw de bedrijven belemmert in hun bedrijfsvoering voor wat betreft de mogelijkheid 

om in de avond of nacht te laden of te lossen. Momenteel vindt dit overigens niet plaats, blijkt uit de inventarisatie 

bij de bestaande bedrijven. 

 

Vanwege de mogelijkheid van laden en lossen, wordt ook in de dagperiode het maximale geluidsniveau (in dag-

periode is dit 70 dB(A)) in principe overschreden bij een aantal woningen, tot maximaal 13 dB(A). Omdat pieken 

vanwege laden en lossen in de dagperiode echter zijn uitgesloten van toetsing in het Activiteitenbesluit, belem-

mert dit niet de bedrijfsvoering van de aanwezige en toekomstige bedrijven. De overschrijding vormt wel een be-

perking voor een goed woon- en leefklimaat 

 



 
   

Ruimtelijke onderbouwing Oude Haven fase III - D1.0     Pagina 24 van 37 

 

Om de geluidbelasting als gevolg van laden en lossen bij de woningen te beperken, wordt een scherm geplaatst 

tussen de woningen en de weg. De afscherming is weergegeven in onderstaande figuur, en heeft een hoogte van 

5 meter.  

 

 

 
Figuur 4.2 Afscherming voor maximale geluidsniveaus  

 

Met deze afscherming wordt ter plaatse van alle woningen voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dag-

periode. In de avond- en nachtperiode treden er alleen nog overschrijdingen op in de twee omcirkelde woningen. 

Voor de hoekwoning geldt dat zowel op de eerste als tweede verdieping op de voor- en achtergevel de grens-

waarde in de nachtperiode overschreden wordt. Deze gevels worden doof uitgevoerd. Voor de naastgelegen wo-

ning geldt dat alleen op de achtergevel op de tweede verdieping de norm in de nachtperiode overschreden wordt. 

Deze gevel wordt eveneens doof uitgevoerd.  

 

Naast de algemene beoordeling op basis van de VNG milieuzonering heeft een specifieke beoordeling plaatsge-

vonden van de bedrijven die in het bedrijfsverzamelgebouw aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat de geluidsituatie voor 

het bedrijf Bijl Interieurbouw nader moet worden beschouwd. De geluidproducerende activiteiten zijn schuren, het 

gebruik van airco’s en de in-/uitlaat van de spuitcabine. Bij de berekeningen uitgegaan van de realisatie het nood-

zakelijke geluidsscherm met een hoogte van 5 m over de gehele lengte van de projectlocatie. Uit de berekenin-

gen blijkt dat de gemiddelde geluidsbelasting 47 dB(A) bedraagt ter plaatse van de meest zuidwestelijke woning 

in de projectlocatie. Dit is lager dan de grenswaarde van 50 dB(A). De maximale geluidbelasting bedraagt ten 

hoogste 54 dB(A) in de dagperiode.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat door het treffen van maatregelen (geluidsscherm en dove gevels) sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat en de bedrijven niet worden belemmerd.  

 

4.3.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

Toetsingskader 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 74 van deze 

wet geldt dat iedere weg een geluidszone heeft. Uitzondering hierop vormen woonerven en 30 km/u wegen. Bin-

nen de geluidszone wordt de geluidsbelasting getoetst aan de zogenoemde ‘voorkeursgrenswaarde’. Deze voor-

keursgrenswaarde bedraagt 48 dB (Lden) op de gevel van woningen. Indien deze grenswaarde wordt overschre-

den kan door Burgemeester en Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een 

hogere grenswaarde moet nader gemotiveerd worden. De hogere grenswaarde die maximaal mag worden ver-

leend is voor woningen in binnenstedelijke situaties 63 dB. 
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Doorwerking projectlocatie 

Met onderhavig planvoornemen worden geluidgevoelige functies in het kader van de Wet geluidhinder mogelijk 

gemaakt. Het projectgebied ligt niet binnen de zone van een ≥ 50 km per uur weg. De overige wegen Havenstraat 

en IJsselmeerstraat betreffen 30 km/uur wegen. De Wet geluidhinder is daarmee formeel niet van toepassing. 

Echter, omdat sprake is van strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is in het kader van de Wet op de 

ruimtelijke ordening van belang of sprake is van een (akoestisch) acceptabel woon- en leefklimaat ter hoogte van 

de geprojecteerde gevoelige bestemmingen. Om die reden is in dit onderzoek de geluidsbelasting ter hoogte van 

de planlocatie ten gevolge van de volgende relevante ontsluitingswegen berekend en getoetst aan de voorkeurs-

grenswaarden conform de Wet geluidhinder. Dit onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing opge-

nomen. In deze paragraaf volgen de belangrijkste resultaten.  

 

Uit het onderzoek volgt een hoogste geluidbelasting van 56 dB. Een geluidbelasting van 56 dB is een overschrij-

ding van 8 dB van de voorkeursgrenswaarde, maar blijft binnen de maximale hogere grenswaarde van 63 dB die 

door Burgemeester en wethouders kan worden vastgesteld voor woningen in binnenstedelijke situaties. Hoewel 

er geen hogere waarde procedure aan de orde kan zijn (aangezien de wegen niet gezoneerd zijn), passen de 

waarden wel binnen wat toelaatbaar is. Hierdoor is het realiseren van een binnenniveau van maximaal 33 dB 

goed mogelijk. Om in de woning te voldoen dient de gevel voldoende geluid te weren. Hierbij mag geen rekening 

gehouden worden met de aftrek (artikel 110g Wgh). De gevelbelasting waarmee gerekend wordt is dan 61 dB. 

Om aan het binnengeluidniveau van 33 dB te blijven moet de gevel minimaal 28 dB weren, wat 8 dB hoger is dan 

het bouwbesluit voorschrijft. Een dergelijk wering is haalbaar met redelijk standaard oplossingen als geluiddem-

pende ventilatie, isolerende ramen en naad- en kierdichting. De Wet geluidhinder vormt daarmee geen belemme-

ring voor het planvoornemen. 

4.4 Geur 

Bij het aspect geur door bedrijven in het ruimtelijk spoor gaat het om bescherming van mensen tegen geurhinder, 

maar ook tegen gezondheidseffecten door geur. Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat geurgevoe-

lige functies in relatie met bedrijven (in het algemeen) definieert. De bescherming tegen geurhinder gaat via de 

invulling van een "goede ruimtelijke ordening" (Wro/Wabo). De Handreiking Bedrijven en Milieuzonering 

(VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten), 2009) wordt vaak gehanteerd bij de afweging van geur van bedrij-

ven. Deze VNG handreiking gebruikt de term milieugevoelige functie. Genoemde voorbeelden zijn woningen, zie-

kenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie. 
 

Doorwerking projectlocatie 

In paragraaf 4.2 Bedrijven en milieuzonering is geconstateerd dat de projectlocatie binnen de milieuzonering van 

de rwzi, Botterwerf en het bedrijfsverzamelgebouw ligt. Deze bedrijven produceren industriële geur, daarom is per 

bedrijf onderzoek gedaan naar de te verwachten geurhinder. In deze paragraaf worden de resultaten uiteengezet.  

 

Rioolwaterzuivering (RWZI) 

In 2011 zijn door Witteveen+Bos reeds een eerste geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd voor de rwzi en de 

Botterwerf, in opdracht van de gemeente. In 2016 zijn deze berekeningen geactualiseerd en zijn de mogelijkhe-

den voor ruimtelijke ontwikkelingen beschouwd. Geconcludeerd werd dat voor het aspect ‘geur’ voldoende gega-

randeerd is dat in het projectgebied wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, en verder dat de ontwikke-

ling van de projectlocatie geen eventuele belemmering toevoegt voor de rwzi. In een notitie (d.d. 9 februari 2022) 

heeft Witteveen+Bos beoordeeld of de conclusies uit 2016 nog steeds actueel zijn. Deze notitie is als bijlage bij 

deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 

Op basis van een bedrijfsbezoek aan de rwzi en beoordeling van de activiteiten in de omgeving van de projectlo-

catie, is vastgesteld dat er geen relevante veranderingen zijn voor de geurbelasting in het gebied ten opzichte van 

de analyse die reeds gemaakt is in 2016. Ook de toetsingskaders zijn sindsdien niet gewijzigd, en specifiek voor 

rwzi’s is relevant dat ook in de toekomstige Omgevingswet het betreffende kader zal blijven gelden. De conclusie 

uit 2016 dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft geur in de onderhavige projectlo-

catie is daarmee onverminderd nog van toepassing. De toekomstige aanpassing van de rwzi (rond 2030, na een 

bouwfase vanaf circa 2027), waarbij ook het afvalwater van Blaricum zal worden behandeld, zal redelijkerwijs ge-

zien geen nadelige gevolgen hebben voor de geurbelasting, maar biedt juist kansen de geurbelasting te verlagen.  
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Botterwerf 

Bij de Botterwerf is ook een smederij aanwezig die mogelijk tot geurhinder kan leiden. In 2011 zijn in het kader 

van de transformatie door Witteveen+Bos reeds geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd voor de RWZI en de 

smederij, in opdracht van de gemeente. In 2016 zijn deze berekeningen geactualiseerd en zijn de 

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen beschouwd. In de geurnotitie (d.d. 9 februari 2022) heeft Witte-

veen+Bos beoordeeld of de conclusies uit 2016 nog steeds actueel zijn. Deze notitie is als bijlage bij deze ruimte-

lijke onderbouwing opgenomen. Geconcludeerd werd dat voor het aspect ‘geur’ voldoende gegarandeerd is dat in 

de projectlocatie wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, en verder dat de ontwikkeling van de project-

locatie geen eventuele belemmering toevoegt voor de Botterwerf.  

 

Bijl Interieurbouw 

Voor het bedrijfsverzamelgebouw ten zuiden van de projectlocatie an sich zijn geen problemen met geurhinder. 

Voor het bedrijf Bijl Interieurbouw specifiek geldt dat er wel sprake kan zijn van geurhinder. Witteveen +Bos heeft 

de geurhinder van Bijl Interieurbouw in een notitie beoordeeld en een indicatieve berekening uitgevoerd. De noti-

tie is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Uit de notitie blijkt dat dat, gelet op de aard en 

grootte van de spuitactiviteiten, het voldoende aannemelijk is dat sprake is van een aanvaardbaar geurhinderni-

veau in de projectlocatie. Geurhinder vanuit Bijl Interieurbouw vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

Desondanks kan de geurhinder nog wat verbeterd worden als de situatie daar om vraagt. De huidige uitlaat van 

de spuitcabine zit namelijk aan de zijkant van het gebouw. Door deze te verplaatsen naar het dak wordt een verti-

cale uitstroom bovendaks verkregen wat de geursituatie, die nu al ruimschoots aanvaardbaar is, nog verder ver-

beterd. Bijl Interieurbouw moet daar dan wel aan mee willen werken.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat door voor het aspect geurhinder sprake is van een goed woon- en leefklimaat en de 

bedrijven niet worden belemmerd.  

 

4.5 Verkeer en parkeren 

 

Verkeer 

De verkeersgeneratie wordt berekend op basis van kentallen die afkomstig zijn van het CROW (ASVV 2021). 

Voor de berekening van de verkeersgeneratie zijn voor de woningen de uitgangspunten gebruikt van een ‘tus-

sen/hoek koopwoning’ en ‘koop/appartement/midden’. Voor de commerciële functie in de plint is aangesloten bij 

de normen voor ‘wijkcentrum’. Voor de locatie is uitgegaan van een “sterk stedelijk” gebied. De toekomstige ver-

keersgeneratie is weergegeven in onderstaande tabel.  

 

 

Functie Norm Hoeveelheid Verkeersgeneratie 

Wonen koop/tussen/hoek  6,7 mvt per woning 21 woningen 140,7 mvt/etmaal 

Wonen koop/appartement/midden 5,2 mvt per woning 14 woningen 72,8 mvt/etmaal 

Wijkcentrum 47,6 mvt/100m2 bvo 224 m2 bvo 106,6 mvt/etmaal 

Totaal 320,1 mvt/etmaal 

 

De toekomstige verkeersgeneratie bedraagt 309,6 motorvoertuigbewegingen per etmaal Deze verkeersgeneratie 

zal opgaan in de dagelijkse fluctuatie van het verkeer in de omgeving van de projectlocatie. Bovendien is in het 

vigerende bestemmingsplan een gemengde functie mogelijk met bouwmogelijkheden tot 10 meter hoogte. Hier-

door is het mogelijk een verkeersintensieve functie te ontwikkelen wat op piekmomenten een grote verkeersaan-

trekking heeft dan de beoogde woningen. De planologische verkeerstoename ten opzichte van de mogelijkheden 

in het vigerende bestemmingsplan zal daardoor ook lager uitvallen. De verkeersgeneratie van dit plan leidt niet tot 

een verminderde doorstroming op de wegvakken en de relevante kruispunten. Het omliggend wegennet kan de 

verkeersbewegingen verwerken.  

 

Parkeren 

De parkeerbehoefte is bepaald aan de hand van de gemeentelijke normen. De eisen voor dit planvoornemen zijn 

benoemd in artikel 27 lid 2a van het vigerende bestemmingsplan 'Haven en Bedrijventerreinen' van de gemeente 

Huizen d.d. 25 april 2013. In dit planvoornemen worden naast woningen een commerciële ruimte gerealiseerd, dit 
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kan bijvoorbeeld dienstverlening, (ondergeschikte) horeca en kantoren zijn. In navolgende tabel is de parkeerbe-

hoefte uiteen gezet waarbij voor de commerciële ruimte wordt uit gegaan van de worst-case functie horeca.  

 

Functie Norm Hoeveelheid Parkeerbehoefte 

Wonen >80m2 bvo  1,8 mvt per woning (incl. 0,3 

bezoekersaandeel) 

35 woningen 63 pp 

Horeca 1 pp/15 bvo 224 m2 bvo 14,9 pp 

Totaal 77,9 pp 

 

In de projectlocatie worden 63 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit is voldoende om de parkeerbehoefte van bewo-

ners en bezoekers van de woningen op te vangen. De parkeerbehoefte voor de commerciële functie wordt in het 

openbaar gebied verwerkt. Aan de Havenstraat en IJsselmeerstraat zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen om 

de deze parkeerbehoefte van worst-case 12 parkeerplaatsen op te vangen.  

 

4.6 Externe veiligheid 

Het landelijk beleid met betrekking tot externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor 

de omgeving vanwege: 

• het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen door bedrijven (inrichtingen); 

• het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, waterwegen, spoorwegen en buisleidingen); 

• het gebruik van luchthavens. 

 

Dat gebeurt onder andere om te voorkomen dat te dicht bij kwetsbare bestemmingen activiteiten met gevaarlijke 

stoffen plaatsvinden, om de zelfredzaamheid te bevorderen en om de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen moet getoetst worden aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In het be-

oordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico: 

 

Plaatsgebonden risico (PR)  

Het plaatsgebonden risico geeft de kans op een bepaalde plaats om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij 

een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergegeven met zogeheten risicocon-

touren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 contour (die als wettelijke grenswaarde 

fungeert) mogen geen kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 

contour niet als grenswaarde, maar als richtwaarde. Van deze waarde mag gemotiveerd worden afgeweken. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt van 10 personen of meer. Het GR 

is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied 

van een risicovolle activiteit. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat iedere wijzi-

ging met betrekking tot planologische keuzes moet worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. 

Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De 

eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer advies bij de veilig-

heidsregio is ingewonnen. 

 

Beleidsvisie externe veiligheid 

In de beleidsvisie externe veiligheid wordt het gebied waarin de projectlocatie ligt aangemerkt als een luw gebied. 

Binnen een luw gebied gelden de volgende voorwaarden: 

• Kwetsbare objecten zijn overal mogelijk; 

• Geschikt voor bijzonder kwetsbare functies/objecten; 

• Bestaande risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten zijn onder voorwaarden mogelijk; 

• Bevi-inrichtingen zijn niet mogelijk; 

• Beheersbaarheid gericht op effecten van mogelijke calamiteiten op orde. 

  

Doorwerking projectlocatie 

Risicovolle inrichtingen 
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Volgens de professionele risicokaart zijn er in de omgeving van de projectlocatie enkele risicovolle inrichtingen 

gelegen. Het bedrijf BN International BV is gelegen aan de Rokerijweg 5, ten zuiden van de projectlocatie. Binnen 

dit bedrijf worden gevaarlijke stoffen en brandbare en zeer licht onbrandbare vloeistoffen opgeslagen. Ter plaatse 

van de locaties Ambachtsweg 20 en 50 en Eemlandweg 9 zijn LPG-tankstations gevestigd. Ten zuiden van de 

projectlocatie is een gasdrukregel- en meetstation gevestigd. De projectlocatie ligt niet binnen de PR10-6 risico-

contour of het invloedsgebied van bovenstaande risicobronnen. Gezien de ligging buiten het invloedsgebied van 

de drie LPG-tankstations en de risicovolle inrichting is een groepsrisicoberekening niet noodzakelijk. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Door de gemeente Huizen is een 'Route gevaarlijke stoffen' vastgesteld die onder andere langs de LPG-tankstati-

ons loopt. Gelet op het beperkte transport met gevaarlijke stoffen over deze route zal het groepsrisico niet groter 

zijn dan 0,1 * de oriëntatiewaarde. Vanwege de afstand van de projectlocatie tot deze route (> 250 m) en de be-

perkte transportaantallen die hierover vervoerd worden zal dit niet leiden tot externe veiligheidsrisico's ter plaatse 

van de projectlocatie. 

 

Buisleidingen 

In de directe omgeving van de projectlcoatie zijn geen buisleidingen gelegen die van invloed zijn op de projectlo-

catie. 

  

Conclusie 

De risicobronnen in de directe omgeving zijn niet van invloed op de externe veiligheidssituatie in de projectlocatie. 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het voorliggende plan. 

 

4.7 Bodem 

Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. Dit bete-

kent dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico mag opleveren voor de gebruikers van de bodem. De ge-

wenste functie bepaalt de gewenste bodemkwaliteit.  

 

Doorwerking projectlocatie 

In het onderhavige plan worden woningen gerealiseerd. Derhalve is het noodzakelijk om te beoordelen of de 

grond geschikt is voor de functies. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontrei-

nigd terrein worden gerealiseerd, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu.  

 

Er is een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd door BK Adviseurs welke als bijlage bij deze ruimtelijke on-

derbouwing is opgenomen. Op basis van de resultaten zijn er milieuhygiënisch gezien geen bezwaren voor het 

toekomstige gebruik. Alleen in de westzijde van de projectlocatie is industriegrond aanwezig in de onderlaag 

(MM04: boring 02 en 017; 0,5-2,0 m -mv). Dit is niet verder ingekaderd omdat er omheen alleen 0,5 m boringen 

zijn gezet. Het stedenbouwkundig ontwerp is over de boorpunten geplaatst (zie onderstaande figuur) om te be-

oordelen wat de invloed van dit resultaat op het plan is. Hieruit valt op te maken dat alleen boorlocatie 017 in een 

tuin valt, boring 02 valt binnen de bebouwingscontour. Het deelmonster 17.4 dat is opgenomen in het mengmon-

ster komt uit de bodemlaag van 1,5-2,0 m -mv. Dat ligt dus in de onderlaag en niet in de leeflaag van 1 m-mv. De 

bovenlaag is daarmee geschikt voor de functie wonen met tuin. De grond is altijd toepasbaar en de bovenlaag is 

dikker dan de 1 meter die het bevoegd gezag als leeflaag eist. Derhalve wordt geconcludeerd dat de bodem ge-

schikt is voor het gewenste gebruik.   
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Figuur 4.3 Boorpunten bodemonderzoek in stedenbouwkundig plan. 

 

Daarnaast is bij enkele boringen een kalklaag aangetroffen in de projectlocatie, op onderstaande figuur zijn de 

boringen waar kalk is aangetroffen geel gemarkeerd. Kalk valt niet binnen de bodemwetgeving wat betreft het 

vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit. Daarnaast blijkt uit het grondwatermonster van het actualiserend 

bodemonderzoek dat de pH geen aanwijzing dat de kalk de pH waarde van de bodem verhoogd. De pH waarde 

betreft 7,4 en dat is redelijk neutraal. Op basis van de wet Bodembescherming heeft de kalk dan ook géén in-

vloed op de bodemkwaliteit en vormt de aanwezigheid daarvan geen belemmering voor de toekomstige functie 

wonen.  

 

Maatschappelijk gezien is de kalk in de bodem ongewenst, zeker ter plaatse van de tuinen. Daarom wordt met 

het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie aangetroffen kalk op basis van zintuigelijke waarneming ver-

wijderd.  

 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

 

Figuur 4.4 Boorpunten waar kalk is aangetroffen.  
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4.8 Archeologie & cultuurhistorie 

Sinds 1 juli 2016 is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De uitgangs-

punten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang met archeolo-

gie. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 

ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar archeologische waarden voorko-

men of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de 

initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten 

van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. 

Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem door-

gaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe 'de ver-

stoorder betaalt' voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem 

niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Archeologie 

De gemeente Huizen heeft haar archeologiebeleid verwerkt in dubbelbestemmingen in het vigerende bestem-

mingsplan. In het vigerende bestemmingsplan is ter plaatse van de projectlocatie een dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie' opgenomen. Dit betekend dat de gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en 

veiligstelling van archeologische waarden. Binnen deze bestemming is bepaald dat in geval van grondroerende 

werkzaamheden dieper dan 40 cm en een planomvang van meer dan 10.000 m2 met de aanwezigheid van arche-

ologische waarden rekening moet worden gehouden. De omvang van het perceel is weliswaar ruim kleiner dan 

10.000 m2, waardoor de oppervlaktegrens met de nieuwbouw niet zal worden bereikt, maar graafwerkzaamhe-

den dieper dan 40 cm en heiwerkzaamheden zullen wel plaatsvinden. Derhalve is archeologisch onderzoek nood-

zakelijk en is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek als bijlage bij deze ruimtelijke onder-

bouwing opgenomen. Hier volgen de resultaten van het onderzoek.  

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de projectlocatie was gelegen op een dekzandvlakte en later een vlakte van 

getij-afzettingen met een lage archeologische verwachting. Dit natte en regelmatig overstromende gebied was 

ongeschikt voor bewoning. In de Middeleeuwen was het woeste grond die werd gebruikt om te jagen en later was 

het grasland waar het vee op graasde. Voorafgaand aan de aanleg van de haven van Huizen in 1853 liepen er 

diverse paden door of vlak langs de projectlocatie naar de plek waar de schepen op het strand werden getrokken. 

Na de aanleg van de haven raakte het gebied bebouwd en is er een ophoogpakket aangebracht dat waarschijnlijk 

minimaal 2 m dik is. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is de archeologische verwachting van de locatie (zeer) laag. Door de natte 

ligging en regelmatige overstromingen was het gebied ongeschikt voor bewoning en is de kans groot dat eventu-

ele archeologische resten die aanwezig waren (te denken valt aan incidentele resten van bijvoorbeeld vaartuigen 

of visvangst) zullen zijn geërodeerd. De bodemroerende werkzaamheden die gepaard zullen gaan met de ge-

plande ontwikkeling beperken zich voornamelijk tot de 20e-eeuwse ophooglaag.  

 

De ontwikkelingen in de projectlocatie hebben geen nadelige gevolgen voor archeologische waarden. De project-

locatie is dan ook vrij gegeven van archeologische verwachting. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door mid-

del van een bureaustudie kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventu-

ele archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Indien archeologische waarden worden aangetroffen zul-

len deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap gemeld worden.  

 

 

Cultuurhistorie 

De provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft informatie over onder andere archeologische 

verwachtingen. De projectlocatie ligt niet in een cultuurhistorisch waardevol gebied, ook is de locatie niet aange-

wezen als monument. Het voorgenomen plan heeft derhalve geen negatieve effecten op cultuurhistorische waar-

den.  
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4.9 Kabels en leidingen 

Bij ruimtelijke ingrepen dient de initiatiefnemer rekening te houden met planologisch relevante kabels en leidin-

gen. Onder planologisch relevante kabels en leidingen wordt verstaan: 

• hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger; 

• buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 50 mm en een druk van 

meer dan 16 bar; 

• buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter van meer dan 70 mm en 

een druk van meer dan 16 bar; 

• buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom; 

• buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, die risico’s met zich mee-

brengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze leidingen beschadigd raken. 

 

Projectlocatie 

Er zijn geen planologische relevante kabels of leidingen aanwezig waarmee rekening gehouden dient te worden.  

 

4.10 Flora en fauna 

De bescherming van de natuur is in Nederland wettelijk vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. De Wet Na-

tuurbescherming bestaat uit een hoofdstuk "Natura 2000-gebieden" (ter vervanging van de Natuurbeschermings-

wet), 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 verdra-

gen en overeenkomsten. Daarnaast is onder de nieuwe wet het bevoegd gezag van het rijk naar de provincies 

verschoven. 

 

Doorwerking projectlocatie 

Voor onderhavige ontwikkeling is een quickscan natuurbescherming uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij 

deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. In deze paragraaf volgen de resultaten van het onderzoek.  

 

Gebiedsbescherming 

De projectlocatie maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 

ingreep leidt niet tot een fysieke afname van oppervlakte aangewezen habitattypen in Natura 2000-gebieden of 

het NNN. De projectlocatie ligt op circa 140m afstand tot Natura 2000-gebied. Gezien de geringe afstand van de 

projectlocatie tot het Natura 2000-gebied kan externe werking niet op voorhand worden uitgesloten. Echter betreft 

dit Natura 2000-gebied een watergebied waardoor met de bouw van huizen externe werking op habitat- en doel-

soorten in dit Natura 2000-gebied uitgesloten wordt. Mogelijke stikstof effecten zijn niet op voorhand niet uit te 

sluiten. Derhalve is een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd, welke als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing 

is opgenomen. Hier volgen de resultaten van het onderzoek.  

  

De aanlegwerkzaamheden van de woningen en de commerciële ruimte vallen onder de partiële vrijstelling voor 

de aanlegactiviteiten van (bouw)werken in de Wet natuurbescherming. Een AERIUS-berekening voor de aanleg-

fase is niet noodzakelijk. Vervolgstappen voor de aanlegfase zijn niet aan de orde. Voor de gebruiksfase is een 

enkelvoudige berekening uitgevoerd. Uit deze berekening volgt geen toename van stikstofdepositie (0,00 

mol/ha/jr) op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden. Significant nega-

tieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. Het project kan op basis 

van de gehanteerde uitgangspunten en werkwijze doorgang vinden in het kader van de Wnb, onderdeel gebieds-

bescherming (stikstof). Vervolgstappen zijn niet aan de orde. Er is geen sprake van vergunningplicht. 

 

Soortenbescherming 

Aangezien er binnen de projectlocatie geen gebouw aanwezig is en de gebouwen naast de projectlocatie onge-

schikt zijn om in te verblijven/nestelen kunnen gebouw bewonende diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en 

gierzwaluwen uitgesloten worden. Daarnaast zijn er in het gazon binnen de projectlocatie geen sporen of holen 

van andere (zoog)dieren aangetroffen. De projectlocatie is verder geheel verhard en beschikt over weinig vegeta-

tie wat voor dekking en/of foerageergebied kan zorgen. Zodoende wordt nader onderzoek niet nodig geacht 
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Vogels zonder jaarrond beschermd nest: binnen de projectlocatie en verstorende invloedsfeer kunnen vogels 

zonder jaarrond beschermd nest broeden in de haag. Algemene vogelsoorten die broeden zijn gedurende deze 

tijd beschermd (globaal 15 maart – 15 augustus). Het advies luidt om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen 

te laten plaatsvinden of voor het broedseizoen te beginnen en continu door te werken tijdens het broedseizoen 

zodat vogels niet tot broeden komen in de projectlocatie. Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten 

het broedseizoen te starten, dient er een broedvogelinventarisatie gedaan te worden door een deskundig eco-

loog. 

 

De Wet natuurbescherming kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige planten en 

dieren moet worden omgegaan. Dit geldt ook voor algemeen voorkomende en vrijgestelde soorten zoals de egel 

en bosmuis. Daarom moeten de volgende maatregelen genomen worden:  

• Maai en snoei voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie in het werkgebied kort. Hierdoor wordt 

het voor grondgebonden zoogdieren minder aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens aanleg.  

• Voer de werkzaamheden rustig uit en in één richting van de doorgaande weg af. Op deze manier zijn die-

ren in de gelegenheid om te vluchten naar andere leefgebieden en worden ze niet de weg over gejaagd 

waar ze worden overreden. 

 

 

4.11 Watertoets 

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze verplichting is 

wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet inzicht worden geboden in de 

effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de watertoets dient de gemeente voorafgaand 

aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en 

het waterschap kunnen afspraken maken over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgeno-

men.  

 

Rijkswaterstaatsbeleid 

Het Gooimeer en de Haven zijn onderdeel van de Randmeren Zuid. Dit is een KRW waterlichaam, met doeltype 

M14. De fysische kwaliteit, met name de fosfaat en nitraat belasting is de laatste jaren sterk verbeterd, maar de 

ecologische waterkwaliteit wordt nog steeds als matig beoordeeld. De prognose is dat in 2027 het Goed Ecolo-

gisch Potentieel van het doeltype behaald zal worden, met betrekking tot de ecologische parameters. In het Bprw 

2016-2021 zijn geen specifieke maatregelen bepaald voor het Gooimeer. De komende jaren wordt er een nieuw 

peilbesluit voorbereid om een flexibeler peilbeheer in het IJsselmeergebied te kunnen voeren om zo over vol-

doende zoetwater te kunnen beschikken. Dit is in het kader van het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening. 

 

Waterschapsbeleid 

Het beleid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is vertaald in het Waterbeheerprogramma (WBP) 

2022-2027en de keur 2017. In het Waterbeheerprogramma is uitgewerkt hoe AGV invulling geeft aan haar taken 

op het gebied van waterbeheer, zoals veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit. De Keur is de waterschap veror-

dening van AGV. De regels in de Keur beschermen de waterkeringen en watergangen. Voor werkzaamheden 

rond water of een dijk is een vergunning van het waterschap nodig. Bijvoorbeeld bij de aanleg van leidingen, lo-

zingen op het oppervlaktewater, het plaatsen van bouwwerken of het onttrekken van grondwater. 

 

Bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van verhard oppervlak van meer dan 1.000 m2 dient de 

toename hiervan gecompenseerd te worden. Gerekend over het toenemend verhard dient ter compensatie circa 

10% á 20 % extra (open) wateroppervlak gerealiseerd te worden. Meestal blijkt 10% voldoende te zijn, maar in 

stedelijke gebieden met een hoog percentage bebouwing kan dit oplopen tot 20%. 

 

Naast het realiseren van wateroppervlak kan een initiatiefnemer ook compenseren door alternatieve ‘regenwater-

bergingsvoorzieningen’, aan te leggen. De berekening voor alternatieve bergingssystemen is gebaseerd op een 

ontwerpbui van 70 mm/dag en verwaarlozing van de gemaalcapaciteit. 

 

Gemeentelijk beleid 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2005) biedt een visie op het watersysteem in 

de planperiode. Dit plan is een vervolg op het Stedelijk Waterplan 2006-2015 en beschrijft de invulling van het 
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beleid voor de gemeentelijke watertaken. In de 'Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Huizen' 

(2017) is bepaald waar en onder welke voorwaarden een lozingsverbod van hemel- en grondwater is vastgesteld. 

Op hoofdlijnen vormt dit plan een voortzetting van de zorgplichttaken op basis van eerder vastgestelde 

ambities voor de stedelijke waterhuishouding, ten aanzien van afvalwater, regenwater, oppervlakwater 

en grondwater. Naast deze voortzetting van bestaand beleid, is op een aantal onderwerpen het 

beleid verbreed en versterkt. Dit betreft: 

• Huizen rainproof: dit is een intensivering van het beleid om Huizen regenwaterbestendig te maken, als 

gevolg van nieuwe inzichten in de ernst en omvang van de effecten van klimaatverandering en de re-

cente ervaringen met regenwateroverlast. Kernpunten zijn het afkoppelen van verhardingen, ook bij par-

ticulieren, het 'groenblauw inrichten' van de openbare ruimte en het gescheiden verwerken van vuilwater 

en regenwater in de riolering. 

• Huizen klimaatneutraal: dit is een verbreding van het beleid, in lijn met 'Huizen klimaatneutraal in 2050', 

waarbij de kansen voor energiebesparing en -winning in de afvalwaterketen (riolering en rioolwaterzuive-

ring) en voor vermindering van broeikasgasemissies vanuit de afvalwaterketen worden benut. 

• Veilig en schoon Huizens water: Het streven is een goed functionerend stedelijk watersysteem met een 

verbeterde waterkwaliteit, een vergroting van de ecologische waarde en daarmee de belevings- en ge-

bruikswaarde van het water. 

 

Op basis van het beleid uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2025 dient het regenwater van nieuwbouw op 

eigen terrein te worden verwerkt. Met betrekking tot de compensatie-eis ten aanzien van de toename van verhard 

oppervlak sluit de gemeente aan bij het beleid van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

 

Doorwerking projectlocatie 

Voor dit project is een watertoets opgesteld. Dit onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing opge-

nomen. Hier volgen de belangrijkste resultaten van het onderzoek.  

 

Oppervlaktewater 

De planlocatie, grenzend aan het Gooimeer, maakt onderdeel uit van het compartiment Veluwerandmeren. Hier 

geldt een zomerpeil van 0,05 m -NAP en een winterpeil van 0,30 m -NAP.  

 

Grondwater 

Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van ca. 2,4 m +NAP. De GHG is ingeschat op ca. 0,45 

m -NAP (2,0 m -mv). De ontwatering is ten aanzien van huidige maaiveldniveau/zal ten aanzien van de 

(bouw)peilen in de toekomstige situatie voldoende zijn. De drooglegging bedraagt, uitgaande van zomerpeil van 

0,05 -NAP, 2,35 m. Geadviseerd wordt om de toekomstige bouwpeilen ca. 20 cm hoger aan te leggen dan het 

naastgelegen wegpeil. 

 

Afvalwater 

In de IJsselmeerstraat en Havenstraat ligt een gemengd rioolstelsel. Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwa-

ter gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater mogelijker-

wijs wijzigen. Voor de berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de bereke-

ning uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt uitge-

gaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120 liter = 300 liter 

per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 35 wooneenheden worden gereali-

seerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van ca. 11,1 m³/dag. De berekening is gebaseerd op basis 

van aannames en betreft derhalve een indicatie van hoeveelheden.  

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangesloten op het 

bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal in overleg met de ge-

meente besproken moeten worden. 

 

Hemelwater 

In navolgende tabel is het verhard oppervlakte in de huidige- en toekomstige situatie weergegeven.  
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Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toenemen met 

515 m2. Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt ca. 4.665 m2. Conform het beleid van water-

schap Amstel, Gooi en Vecht dient bij een toename van 1.000 m2 of meer een compensatie plaats te vinden. Ten 

aanzien van het planvoornemen is de toename van verharding minder dan 1.000 m2. Derhalve is geen compen-

serende berging benodigd. Het planvoornemen heeft geen negatieve invloed op het huidige watersysteem. On-

danks dat compensatie niet nodig is wordt het hemelwater op eigen terrein verwerkt. Het hemelwater wordt vast-

gehouden door buffering en infiltratie. Hierdoor wordt het plan klimaatbestendig ontwikkeld. Er worden meer 

maatregelen getroffen, om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de opvang van hemelwater wordt er gebruik 

gemaakt van waterbuffering in de daktuinen en op de platte daken door toepassing van groene elementen. Dit is 

van positieve invloed op hittestress.  

 

Conclusie 

De voorgestane ontwikkeling in zowel ruimte als tijd hydrologisch positief uit te voeren. Er worden dan ook vanuit 

het oogpunt van de waterhuishouding geen belemmering verwacht ten aanzien van de bestemmingswijziging en 

de uitvoering van het plan. 

4.12 Luchtkwaliteit 

 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, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet 

milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, kool-

monoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatst-

genoemde stoffen zijn in hieronder weergegeven. 

 

Stof   Toetsing van   Grenswaarde   

stikstofdioxide (NO2)   jaargemiddelde concentratie   40 µg/m³   

fijn stof (PM10)   jaargemiddelde concentratie   40 µg/m³   

  24-uurgemiddelde concentratie   max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³   

fijn stof (PM2,5)   jaargemiddelde concentratie   25 µg /m³   

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor 

de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrij-

ding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de con-

centratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor de lucht-

kwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: 

• een plan heeft een effect van minder dan 3% van het jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 

µg/m³); 

• een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën be-

treffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 

woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 

100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 
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Doorwerking projectlocatie 

Dit plan maakt de realisatie van 35 woningen en 224 m2 aan commerciële ruimte mogelijk. Dit aantal valt ruim 

onder de drempelwaarde van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor lucht-

kwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdi-

oxide en fijn stof in de lucht. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodza-

kelijk. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzicht gegeven in de luchtkwaliteit ter plaatse van de pro-

jectlocatie. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) die bij het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat het jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide 

en fijn stof ter hoogte van de projectlocatie onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen.  

 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het plan ten aanzien van luchtkwaliteit niet in strijd 

is met een goede ruimtelijke ordening. 

  

http://www.nsl-monitoring.nl/


 
   

Ruimtelijke onderbouwing Oude Haven fase III - D1.0     Pagina 36 van 37 

 

5 Uitvoerbaarheid en 

procedure 

5.1      Economische uitvoerbaarheid 

Er dient onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient tevens 

bij de uitvoering van een ruimtelijk besluit ook een exploitatieplan te worden vastgesteld om verhaal van de plan-

kosten zeker te stellen. De gemeenteraad kan op grond van art. 6.12 lid 2 van de Wro bij het besluit vaststellen  

geen exploitatieplan vast te stellen. In dit geval is het kostenverhaal met de uitgeschreven tender in de grondprijs 

verwerkt.  

 

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente met initia-

tiefnemer voorafgaand aan de planologische procedure een anterieure overeenkomst afsluiten. Voor de realisatie 

van dit plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente gemaakt worden voor 

het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. De gemeente is met de aanvrager, mid-

dels een anterieure overeenkomst, schriftelijk overeengekomen de kosten voor evt. schade aan het openbaar ge-

bied achteraf te verrekenen. Ook is een planschadeovereenkomst met de aanvrager overeengekomen waarin 

eventuele procedurele risico’s worden afgedekt. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 

de initiatiefnemer. 

 

Conclusie  

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uitvoerbaar is. 

  

5.2      Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

Deze ruimtelijke onderbouwing wordt samen met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd. In deze 

periode kunnen er zienswijzen op het bouwplan worden ingediend.  

 

5.3 Participatie 

Initiatiefnemer organiseert een informatieavond.  
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Bijlages 

 

1. Aanmeldnotitie m.e.r. 

2. Akoestisch onderzoek industrie- en wegverkeerslawaai 

3. Beoordeling geursituatie rwzi en Botterwerf 

4. Beoordeling geursituatie Bijl interieurbouw 

5. Actualiserend bodemonderzoek 

6. Quickscan natuurbescherming 

7. Stikstofonderzoek 

8. Watertoets 

9. Archeologisch onderzoek 

10. Verslag omgevingsdialoog 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling  

Aanmeldnotitie 
 

 

 

 

 

Oude Haven fase III 
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Inleiding 

De afronding van het gebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat is de locatie Oude Haven fase III, zie fi-

guur 1. Deze gronden zijn momenteel gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats en gedeeltelijk braakliggend. Als 

afronding van het oude havengebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat zijn hier door de gemeente ge-

stapelde woningen beoogd, zoals vastgelegd in een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. 

Initiatiefnemer heeft de gronden verworven en is voornemens 21 grondgebonden woningen en 14 gestapelde wo-

ningen met in de plint commerciële voorzieningen te ontwikkelen.  

 

In deze notitie is de toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) opgenomen. Het Besluit m.e.r. is es-

sentieel om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit (in dit geval een uitgebreide 

omgevingsvergunning) een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Uit de eerste toetsing is gebleken dat 

sprake is van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. Het bevoegd gezag dient te besluiten of het mogelijk maken van 

een stedelijke ontwikkeling ter plaatse van de locatie Oude Haven fase III al dan niet leidt tot belangrijke nega-

tieve milieueffecten die noodzaken tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure (opstellen milieueffectrapportage). 

Onderhavige rapportage betreft de aanmeldnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling op basis waarvan het bevoegd 

gezag kan besluiten.  

  

figuur 1. Ligging van de projectlocatie 
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Besluit m.e.r. 

In sommige gevallen kan een stedelijke ontwikkeling leiden tot een plicht tot het opstellen van een milieueffectrap-

portage. Dit is geregeld in het besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). In de bijlage bij het besluit m.e.r. is 

aangegeven bij welke (categorieën van) activiteiten er sprake kan zijn van een plicht tot het doorlopen van een 

m.e.r.-procedure of m.e.r.-beoordelingsprocedure; deze categorieën zijn in de bijlage opgenomen in respectieve-

lijk onderdeel C (activiteiten waarvoor een milieueffectrapportage verplicht is, hierna genoemd: C-lijst) en onder-

deel D (activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling benodigd is, hierna genoemd: D-lijst). In een m.e.r.-beoorde-

ling wordt getoetst of er door de activiteit mogelijk significante gevolgen kunnen zijn voor het milieu. Is dit naar 

verwachting het geval, dan dient alsnog een m.e.r. uitgevoerd te worden. In de C- en D-lijst is per activiteit tevens 

aangegeven bij welke omvang er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht (drempelwaarde) en wij welk plan 

of besluit een m.e.r. of plan-m.e.r. benodigd is.  

 

Het kan zo zijn, dat een activiteit in principe m.e.r.-(beoordelings)plichtig is maar niet dusdanig omvangrijk is, dat 

wordt voldaan aan de drempelwaarden (de gevallen in de C- en D-lijst). In dat geval kan een vormvrije m.e.r.-be-

oordeling benodigd zijn, waarin wordt aangegeven of er mogelijk significante effecten voor het milieu kunnen zijn. 

Is er sprake van mogelijk significante effecten, dan geldt alsnog een m.e.r.-plicht. 
 

In onderhavig geval kan het mogelijk gaan om de volgende activiteiten, genoemd in de D-lijst: 

 

Onder-

deel. 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten 

D11.2 De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een ste-

delijk ontwikkelingspro-

ject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de ac-

tiviteit betrekking heeft 

op: 1°. een oppervlakte 

van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten 

gebied en 2000 of meer 

woningen omvat, of 3°. 

een bedrijfsvloeropper-

vlakte van 200.000 m2²of 

meer.  

De structuurvisie, be-

doeld in de artikelen 2.1, 

2.2 en 2.3 van de Wet 

ruimtelijke ordening, en 

het plan, bedoeld in arti-

kel 3.1, eerste lid, van die 

wet 

De vaststelling van 

het plan, bedoeld in 

artikel 3.6, eerste lid, 

onderdelen a en b, 

van de Wet ruimte-

lijke ordening dan wel 

bij het ontbreken 

daarvan van het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die 

wet. 
tabel 1. Relevante categorieën van activiteiten in de C- en D-lijst van het besluit m.e.r. Tevens is aangegeven bij 

welke plannen of besluiten respectievelijk een plan-m.e.r. of besluit-m.e.r. nodig is. 

Omdat het onderhavige plan als activiteit voorkomt op de D-lijst, maar de drempelwaarden zoals opgenomen in 

de tweede kolom niet worden overschreden is het noodzakelijk een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling op te stellen. 

Deze aanmeldingsnotitie is in principe vormvrij, mits wordt voldaan aan bijlage III bij de ‘Europese richtlijn betref-

fende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’. De diepgang van een aanmeldnoti-

tie mag voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling in veel gevallen minder groot zijn dan voor een reguliere m.e.r.-

beoordeling (die aan de orde is als de drempelwaarde uit de D-lijst wel overschreden worden) en kan de beoorde-

ling in veel gevallen worden gebaseerd op expert judgement zonder modelberekeningen of veldonderzoek. In dit 

project is gekozen voor een beknopte samenvattende notitie in tabelvorm die in voorliggende notitie is opgeno-

men. 

 

In de bovengenoemde Europese richtlijn is gesteld dat in de aanmeldnotitie moet worden ingegaan op: 

1. Kenmerken van het project. Hierbij dient in het bijzonder in overweging worden genomen: de omvang 

van het project, de cumulatie met ander projecten, het gebruik van hulpbronnen, de productie van afval-

stoffen, verontreiniging en hinder en risico van ongevallen (met name gelet op de gebruikte stoffen of 

technologieën). 

2. De plaats van de projecten. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de pro-

jecten van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: het bestaande 

grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit van het regeneratievermogen van natuurlijke hulp-

bronnen van het gebied en het opname vermogen van het natuurlijk milieu. Hierbij geldt dat in het bijzon-

der aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reser-

vaten en natuurparken, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden, gebieden waarbij vastgestelde normen 
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inzake milieukwaliteit worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid of landschap-

pen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

3. Kenmerken van het potentiële effect. Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in 

samenhang met de criteria van bovenstaande punten in het bijzonder in overweging worden genomen: 

de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang 

van de bevolking die getroffen kan worden), de aard van het effect, het grensoverschrijdend karakter van 

het effect,  de intensiteit en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de ver-

wachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect, de cumulatie van effecten 

met de effecten van andere projecten en de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 

Op basis van bovenstaande vormvereisten, zijn in de volgende tabel de relevante kenmerken van het plan weer-

gegeven alsmede de belangrijkste effecten die het plan op de omgeving zal veroorzaken. 

 

Kenmerken van het project 

Omvang van het project De projectlocatie Oude Haven fase III is onderdeel van het oude 

havengebied in Huizen en vormt de afronding van het gebied tus-

sen de IJsselmeerstraat en Havenstraat. In dit havengebied zijn 

de afgelopen jaren verschillende (her)ontwikkelingen gaande. De 

woningbouwontwikkelingen Oude Haven I en II zijn in grotendeels 

gerealiseerd. Het bereik van deze milieuaspecten (geografisch en 

naar grootte van de bevolking gemeten) is lokaal van aard en be-

perkt. De effecten zijn van een gangbare omvang. Er is geen aan-

leiding het bereik van het effect in het kader van het opstellen van 

een milieueffectrapport nader te onderzoeken. 

De aard van het effect De aard van de effecten zijn in het voorgaande omschreven en 

zijn zodanig gering dat belangrijke nadelige gevolgen voor het mi-

lieu zijn uit te sluiten. In een nader onderzoek naar de aard van de 

effecten in het kader van een milieueffectrapport, is geen toege-

voegde waarde.  

Cumulatie met andere projecten Op basis van aangevraagde omgevingsvergunningen of bestem-

mingsplanherzieningen zijn er geen autonome ontwikkelingen in 

de omgeving van de projectlocatie bekend die aanleiding geven 

tot cumulatie met de mogelijke milieueffecten van de voorgeno-

men ontwikkeling. 

Intensiteit en complexiteit van het effect De effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn marginaal en 

de intensiteit en complexiteit is laag. 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen Onder natuurlijke hulpbronnen worden onder andere niet ver-

nieuwbare bronnen, zoals fossiele brandstoffen verstaan, maar 

ook hernieuwbare bronnen, zoals hout, zon, rubber, drinkwater en 

zuurstof.  

 

Naast de reguliere materialen en hulpbronnen ten behoeve van 

realisatie van de woningen en commerciële ruimtes worden geen 

natuurlijke hulpbronnen gebruikt in het onderhavige plan. De 

wooneenheden en commerciële ruimtes worden bovendien niet 

meer aangesloten op aardgas (fossiele brandstof) en kennen een 

hoge energieprestatie.  

 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen geven geen aanleiding 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig 

dat daarvoor een milieueffectrapportage dient te worden opge-

steld. 

Productie afvalstoffen De productie van afvalstoffen is beperkt tot de bouwafvalstoffen tij-

dens de realisatie van het bouwplan en de toekomstige huishou-

delijke afvalstoffen tijdens het gebruik van de woningen en com-

merciële ruimte. De productie van afvalstoffen vormen naar aard 
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en omvang geen aanleiding voor het opstellen van een milieuef-

fectrapportage. 

Verontreiniging en hinder De woningen zijn geen milieubelastende functie en leiden daarom 

niet tot verontreiniging en hinder. Met de beoogde commerciële 

ruimte kan wel sprake zijn van een vergunningplichtige (milieukun-

dige) inrichting of een inrichting waarop het activiteitenbesluit van 

toepassing is. In dit geval gaat het om een inrichting met een 

maximale milieucategorie 2 die qua schaal, aard en omvang past 

bij de woningen en omliggende functies. De potentiële hinder (ge-

luid en geur) van deze functie reikt niet tot buiten de projectlocatie. 

Er liggen namelijk geen milieugevoelige functies in de nabijheid 

van de projectlocatie. Relevante verontreiniging en hinder als ge-

volg van de commerciële ruimte in de projectlocatie is redelijker-

wijs niet aan de orde.   

Risico voor ongevallen De realisatie en ingebruikname van woningen betreft geen risico-

volle inrichting. In de nabijheid van de planlocatie liggen geen po-

tentiële risicobronnen.  

 

Extreme weersomstandigheden zoals extreme temperaturen en 

veel neerslag komen steeds vaker voor door de klimaatverande-

ring. Dit geeft aanleiding tot o.a. meer overstromingen op meer 

verschillende plaatsen, een hoger waterpeil van oppervlaktewate-

ren en aanhoudende periodes van extreme droogte. Het plan leidt 

echter slechts tot een zeer beperkte toename van het verhard op-

pervlakte. Hierdoor heeft de voorgenomen ontwikkeling geen na-

delig effect op de waterhuishouding. 

Risico’s voor menselijke gezondheid Onderhavig plan zorgt niet voor een relevante emissie van ge-

vaarlijke/verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de men-

selijke gezondheid. De aspecten bodem, luchtkwaliteit en geluid 

kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Verderop 

in deze aanmeldnotitie wordt daar verder op in gegaan. Daaruit 

blijkt dat deze aspecten geen risico vormen voor de menselijke 

gezondheid. 

 

Plaats van de projecten  

Plaats van het project en vigerende be-

stemming 

Het project wordt uitgevoerd op een locatie die nu braakliggend is. 

De vigerende bestemmingsplannen zijn ‘Haven en 

Bedrijventerreinen’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 

2013) en ‘Haven en Bedrijventerreinen, 1e partiële herziening’ 

(vastgesteld op 24 juni 2015). Hierbinnen heeft het perceel de be-

stemming 'Gemengd-1' waarbinnen culturele activiteiten, sport- en 

recreatieve voorzieningen, kantoren en ondergeschikte horeca 

mogelijk zijn. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming te wij-

zigen naar ‘Wonen’ en op deze plek maximaal 90 gestapelde wo-

ningen te realiseren. Daarnaast geldt de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie’.  

Bestaand grondgebruik In de huidige situatie is de projectlocatie gedeeltelijk in gebruik als 

tijdelijk parkeerterrein, het overige gedeelte ligt braak. De locatie 

wordt daarnaast gehuurd door een miniatuur vereniging. Ze rijden 

hier met miniatuur (elektrische) auto’s. Langs de grenzen is op-

gaand groen aanwezig.  

Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratie-

vermogen natuurlijke hulpbronnen van 

het gebied 

Niet van toepassing. Er zijn geen bijzondere aardkundige waarden 

of andere natuurlijke hulpbronnen aanwezig. 
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Opname vermogen milieu met aandacht 

voor wetlands, kustgebieden, berg- en 

bosgebieden, reservaten en natuurpar-

ken, H/V richtlijngebieden, gebieden waar 

milieunormen worden overschreden, ge-

bieden met hoge bevolkingsdichtheid, 

landschappelijk historisch cultureel of ar-

cheologische gebieden van belang 

De projectlocatie grenst aan Bijzonder Provinciaal Landschap Het 

Gooi. Het Gooi is een stuwwallenlandschap met bos- en heidege-

bieden, zanderijen en restanten van engen. Deze variatie in land-

schapstypen maakt het een aantrekkelijk gebied om te verblijven. 

De rustige bos- en heidegebieden zijn een contrast met de nabij-

gelegen stedelijke gebieden. De gaafheid van de zichtbare relicten 

uit de voorlaatste ijstijd en van de bewoningsgeschiedenis vanaf 

de prehistorie zijn een bijzondere kwaliteit van dit gebied. 

 

De projectlocatie zelf ligt niet in het bijzondere landschap maar on-

derdeel van het bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is de pro-

jectlocatie in het verleden in gebruik geweest als bedrijfslocatie. Er 

zijn dus geen negatieve gevolgen voor het milieu te verwachten. 

 

Kenmerken van het potentiële effect  

Bodem In het onderhavige plan worden woningen gerealiseerd. Deze 

functie is geen potentiële verontreinigingsbron voor de bodem. 

Wel is het noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is 

voor de functies. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige func-

ties op een zodanig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat 

schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de gebruikers of het 

milieu.  

 

Er is een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd welke als bij-

lage bij deze  notitie is opgenomen. In het onderzoek is alleen in 

de onderlaag aan de westzijde van het perceel industriegrond 

aanwezig in de onderlaag (MM04: boring 02 en 017; 0,5-2,0 m -

mv). Dit is niet verder ingekaderd omdat er omheen alleen 0,5 m 

boringen zijn gezet. Het stedenbouwkundig ontwerp is over de 

boorpunten geplaatst (deze figuur is ook als bijlage opgenomen). 

Hieruit valt op te maken dat alleen boorlocatie 017 in een tuin valt, 

boring 02 valt binnen de bebouwingscontour. Het deelmonster 

17.4 dat is opgenomen in het mengmonster komt uit de bodem-

laag van 1,5-2,0 m -mv. Dat ligt dus in principe diep genoeg (> 1 

m -mv). De laag hierboven is altijd toepasbaar en is dikker dan de 

1 meter  die het bevoegd gezag eist. Derhalve wordt geconclu-

deerd dat de bodem geschikt is voor het gewenste gebruik.   

 

Daarnaast is bij enkele boringen een kalklaag aangetroffen in de 

projectlocatie. Op basis van de wet Bodembescherming heeft de 

kalk dan geen invloed op de bodemkwaliteit en vormt de aanwe-

zigheid daarvan geen belemmering voor de toekomstige functie 

wonen. Maatschappelijk gezien is de kalk in de bodem onge-

wenst, zeker ter plaatse van de tuinen. Daarom wordt met het uit-

voeren van de werkzaamheden op de locatie aangetroffen kalk op 

basis van zintuigelijke waarneming verwijderd.  

Water De projectlocatie ligt niet in een (drink-)waterwingebied of grond-

waterbeschermingsgebied. Uit de watertoets, die als bijlage is op-

genomen, blijkt dat het plan geen negatieve effecten heeft op de 

waterhuishouding. 

 

Oppervlaktewater 

De planlocatie, grenzend aan het Gooimeer, maakt onderdeel uit 

van het compartiment Veluwerandmeren. Hier geldt een zomer-

peil van 0,05 m -NAP en een winterpeil van 0,30 m -NAP.  
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Grondwater 

Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van ca. 

2,4 m +NAP. De GHG is ingeschat op ca. 0,45 m -NAP (2,0 m -

mv). De ontwatering is ten aanzien van huidige maaiveldni-

veau/zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige situ-

atie voldoende zijn. De drooglegging bedraagt, uitgaande van zo-

merpeil van 0,05 -NAP, 2,35 m. Geadviseerd wordt om de toe-

komstige bouwpeilen ca. 20 cm hoger aan te leggen dan het 

naastgelegen wegpeil. 

 

Afvalwater 

In de IJsselmeerstraat en Havenstraat ligt een gemengd rioolstel-

sel. Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden 

aangeleverd te worden. Als gevolg van de ontwikkeling zal het 

aanbod van vuilwater wijzigen. Voor de berekening van het toe-

komstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de bereke-

ning uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag 

geproduceerd per IE. Per woning wordt uitgegaan van een gemid-

delde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 

2,5 x 120 liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Con-

form het planontwerp zullen er in totaal 37 wooneenheden wor-

den gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename 

van ca. 11,1 m³/dag. Het vuilwater (zogenaamde droogweeraf-

voer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangesloten op 

het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De wijze van aan-

sluiting wordt in overleg met de gemeente gerealiseerd. 

 

Hemelwater 

Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt ca. 

4.665 m2. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het verhard 

oppervlak toe met 515 m2. Conform het beleid van waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht dient bij een toename van 1.000 m2 of 

meer een compensatie plaats te vinden. Aangezien de toename 

van verharding minder is dan 1.000 m2 is geen compenserende 

berging benodigd. Het planvoornemen heeft geen negatieve in-

vloed op het huidige watersysteem. 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zoge-

naamde hemelwaterafvoer; HWA) niet op het vuilwater (zoge-

naamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar sepa-

raat wordt aangeboden tot op de perceelgrens. Daarbij vormt bij 

de planuitwerking het klimaatbestendig of water robuust inrichten 

van de buitenruimte (bergen, vasthouden en afvoeren van regen-

water) het uitgangspunt. 

Cultuurhistorie en archeologie Volgens de provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhis-

torie zijn er binnen de planlocatie geen bijzondere cultuurhistori-

sche structuren of elementen aanwezig. Wel ligt de projectlocatie 

nabij het Bijzonder Provinciaal Landschap Het Gooi. De ontwikke-

ling heeft echter geen negatieve effecten op dit bijzonder land-

schap.  

Flora en fauna Om de effecten van de beoogde ontwikkeling op de in de Wet na-

tuurbescherming beschermde gebieden en soorten is een 

quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Dit rapport is als 

bijlage bij deze aanmeldnotitie opgenomen.  

 

Gebiedsbescherming 
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De projectlocatie maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-ge-

bied of het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De ingreep leidt niet 

tot een fysieke afname van oppervlakte aangewezen habitattypen 

in Natura 2000-gebieden of het NNN. Op circa 100 meter van het 

projectgebied ligt het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer 

Zuidoever. Gezien de geringe afstand van de projectlocatie tot het 

Natura 2000-gebied kan externe werking niet op voorhand wor-

den uitgesloten. Echter betreft dit Natura 2000-gebied een water-

gebied waardoor met de bouw van huizen externe werking op ha-

bitat- en doelsoorten in dit Natura 2000-gebied uitgesloten wordt.  

 

Stikstofdepositie kan echter wel significant negatieve gevolgen 

hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden. In het Natura 

2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever liggen geen kwali-

ficerende stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten. 

Het projectgebied ligt op circa 6,8 kilometer van het meest nabij-

gelegen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied Naardermeer  

  

Hiervoor is een aparte stikstofdepositieberekening uitgevoerd 

welke tevens als bijlage is opgenomen. Uit de uitgevoerde bere-

keningen voor de gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van 

een stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Het in gebruik heb-

ben van de appartementen en commerciële ruimte zal niet leiden 

tot mogelijke significante negatieve effecten op nabijgelegen Na-

tura 2000-gebieden. Conform de wet Stikstofreductie en Natuur-

herstel is de bouwfase vrijgesteld voor wat betreft stikstof. Het in 

gebruik hebben van de appartementen leidt dan ook met zeker-

heid niet tot mogelijke significante negatieve effecten op nabijge-

legen Natura 2000-gebieden.     

 

Soortbescherming 

Aangezien er binnen de projectlocatie geen gebouw aanwezig is 

en de gebouwen naast de projectlocatie ongeschikt zijn om in te 

verblijven/nestelen kunnen gebouw bewonende diersoorten zoals 

vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen uitgesloten worden. 

Daarnaast zijn er in het gazon binnen de projectlocatie geen spo-

ren of holen van andere (zoog)dieren aangetroffen. De projectlo-

catie is verder geheel verhard en beschikt over weinig vegetatie 

wat voor dekking en/of foerageergebied kan zorgen. Zodoende 

wordt nader onderzoek niet nodig geacht. Met inachtneming van 

de algemene zorgplicht heeft het plan geen negatieve effecten op 

ecologisch waarden.   

Geluid In het onderhavige plan worden woningen en commerciële ruim-

tes gerealiseerd. Wonen is een functie wat geen geluidsoverlast 

veroorzaakt. In de commerciële ruimte kan wel een functie komen 

die geluidsoverlast zou kunnen veroorzaken. Hier komt echter 

een inrichting met maximaal milieucategorie 2 die qua schaal, 

aard en omvang past bij de woningen en omliggende functies. 

Het is dan ook aannemelijk te veronderstellen dat er geen sprake 

zal zijn van geluidsoverlast door de beoogde ontwikkeling.   

Luchtkwaliteit In de projectlocatie worden woningen en commerciële ruimte ge-

realiseerd. Dit plan maakt de realisatie van 37 woningen en 224 

m2 aan commerciële ruimte mogelijk. Dit aantal valt ruim onder 

de drempelwaarde van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan 

toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan draagt 

dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de 

hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht.  
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Voor de volledigheid is de NIBM tool ingevuld en als bijlage bij 

deze aanmeldnotitie opgenomen. Uit de NIBM tool blijkt dat de 

luchtkwaliteit voldoet aan de normen voor een goed woon- en 

leefklimaat en dat met de voorgenomen activiteiten de grenswaar-

den uit de Wet Milieubeheer niet worden overschreden. 

Externe veiligheid In het onderhavige plan worden geen risicovolle bronnen gereali-

seerd. Volgens de Risicokaart zijn er in de omgeving van de pro-

jectlocatie wel enkele risicovolle inrichtingen aanwezig.  

Het bedrijf BN International BV ligt aan de Rokerijweg 5, ten zui-

den van de projectlocatie. Binnen dit bedrijf worden gevaarlijke 

stoffen en brandbare en zeer licht onbrandbare vloeistoffen opge-

slagen. Ter plaatse van de locaties Ambachtsweg 20 en 50 en 

Eemlandweg 9 zijn LPG-tankstations gevestigd. Ten zuiden van 

de projectlocatie is een gasdrukregel- en meetstation gevestigd. 

De projectlocatie ligt niet binnen de PR10-6 risicocontour of het in-

vloedsgebied van bovenstaande risicobronnen. Gezien de ligging 

buiten het invloedsgebied van de drie LPG-tankstations en de risi-

covolle inrichting is een groepsrisicoberekening niet noodzakelijk. 

 

Daarnaast is door de gemeente Huizen is een 'Route gevaarlijke 

stoffen' vastgesteld die onder andere langs de LPG-tankstations 

loopt. Gelet op het beperkte transport met gevaarlijke stoffen over 

deze route zal het groepsrisico niet groter zijn dan 0,1 * de oriën-

tatiewaarde. Vanwege de afstand van de projectlocatie tot deze 

route (> 250 m) en de beperkte transportaantallen die hierover 

vervoerd worden zal dit niet leiden tot externe veiligheidsrisico's 

ter plaatse van de projectlocatie. 

 

De risicobronnen in de directe omgeving zijn niet van invloed op 

de externe veiligheidssituatie op de projectlocatie.   

Bereik van het effect (geografisch en 

grootte getroffen bevolking) 

De potentiële negatieve effecten vanwege het plan zijn beperkt en 

uitsluitend lokaal van aard. Gezien de afstand van circa 100 me-

ter tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied (watergebied) 

en de aard van de ingreep en de aard en omvang van de toekom-

stige bestemming, is het bereik van het potentiële effect beperkt 

te noemen. 

Grensoverschrijdend karakter Gelet op het voorgaande is dit punt niet aan de orde. 

Waarschijnlijkheid van effect Van onevenredige negatieve effecten voor de omgeving is naar 

verwachting geen sprake. Dit is in de voorgaande paragrafen on-

derbouwd. De waarschijnlijkheid van enige onevenredig nega-

tieve effecten is zeer gering. 

Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect In de aanlegfase is er sprake van tijdelijke niet-onomkeerbare ef-

fecten, maar deze effecten zijn te verwaarlozen. Daarna is er 

sprake van een permanente situatie van een woonfunctie binnen 

een bestaand pand, dat een beperkt potentieel negatief effect op 

de omgeving kan hebben. 

Mogelijkheid om de effecten doeltreffend 

te verminderen 

Zoals beschreven zijn de verwachte effecten verwaarloosbaar. Er 

is geen aanleiding mogelijkheden te onderzoeken om effecten 

doeltreffend te verminderen. 
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Conclusie 

Onderhavig plan leidt niet tot noemenswaardige effecten voor de omgeving. Ter onderbouwing van de milieukun-

dige haalbaarheid van de omgevingsvergunning is naar milieukundige aspecten onderzoek verricht. Op grond 

van deze onderzoeken is aangetoond dat voor alle milieukundige aspecten geldt dat het niet gaat om aanzienlijke 

milieueffecten. 

 

De activiteiten dien met het plan Oude Haven Fase III mogelijk worden gemaakt zijn, gelet op de kenmerken en 

de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat 

een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. Het voorstel is om het college van Burgemeester en Wethou-

ders van de gemeente Huizen op basis van deze notitie te laten besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig 

is. 
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

In de gemeente Huizen wordt sinds een aantal jaren het bedrijventerrein Haven van Huizen getransformeerd 

tot een gemengd gebied van wonen en werken. Voor VORM Ontwikkeling b.v. heeft Witteveen+Bos 

voorliggend akoestisch onderzoek opgesteld naar het woningbouwplan in de noordelijke punt van het 

gebied (c.q. fase 3 van de transformatie). Voor de gemeente Huizen was een eerste onderzoek uitgevoerd in 

2012 en dit is in 2017 geactualiseerd, waarbij tevens metingen hebben plaatsgevonden aan relevante 

bronnen.1 Voorliggend onderzoek betreft een actualisatie van dit laatste onderzoek.  

 

Rond de gewenste woningbouw is een aantal bedrijven/locaties gelegen die invloed kunnen hebben op de 

akoestische situatie bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen dient sprake te zijn van een goed 

woon- en leefklimaat. Anderzijds moeten de omliggende inrichtingen niet belemmerd worden in hun 

activiteiten als gevolg van de nieuwe bouwplannen. De betreffende inrichtingen/locaties zijn: 

- de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi); 

- Coronel indoor kartracing; 

- De Botterwerf; 

- bedrijfsverzamelgebouw aan de kop van de Havenstraat; 

- evenemententerrein ten zuiden van de rwzi. 

 

Naast de bedrijvigheid treedt er ook een geluidsbelasting op vanwege het omliggende wegennet.  

 

De locatie van de nieuwbouw en de bedrijven is weergegeven in onderstaande afbeeldingen.  

 

 

Afbeelding 1.1 Situering woningbouw (groen vlak) en omliggende bedrijvigheid 
 

 
 

 

1  Dit onderzoek is vastgelegd in rapport HZ53-12/17001.960 van 9 februari 2017. 
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Afbeelding 1.2 Invulling bouwplan fase 3 
 

 
 

 

De activiteiten bij de Botterwerf zijn in het bestemmingsplan Haven- en bedrijventerrein 1e herziening 

inmiddels zodanig beperkt dat ter plaatse van de toekomstige ontwikkelingen met woningbouw moet 

worden voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit. De meest belastende activiteiten zoals feesten en 

partijen zijn niet meer toegestaan en onderhoudswerkzaamheden kunnen alleen nog binnen plaatsvinden. 

De Botterwerf is daarom niet nader onderzocht in onderhavig onderzoek. 

 

In dit rapport worden de resultaten besproken van de geactualiseerde berekeningen van de onderstaande 

relevante onderdelen die invloed kunnen hebben op de akoestische situatie bij de nieuwe woningen. Dit zijn: 

- de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi); 

- Coronel indoor kartracing; 

- het bedrijfsverzamelgebouw aan de kop van de Havenstraat; 

- het evenemententerrein ten zuiden van de rwzi; 

- wegverkeer. 

 

 

 



7 | 19 Witteveen+Bos | 128589/22-016.034 | Definitief 06 

2  

 

 

 

 

WETTELIJK KADER 

 

 

2.1 Goed woon- en leefklimaat 

 

Bij het realiseren van geluidsgevoelige bestemmingen nabij activiteiten die kunnen leiden tot geluidshinder, 

biedt de Wet geluidhinder een basis om te beoordelen of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat 

voor wat betreft het aspect geluid. In deze wet zijn grenswaarden opgenomen voor geluid afkomstig van 

industrie en wegverkeer.  

 

 

2.2 Industrielawaai 

 

Voor nieuw te bouwen woningen geldt in de regel dat, ter plaatse van de gevel, de geluidbelasting ten 

gevolge van een inrichting maximaal 50 dB(A) mag zijn. Dit sluit aan op de normering in het 

Activiteitenbesluit en in de komende Omgevingswet. Voor maximale geluidniveaus (piekbelasting) is bij het 

vaststellen van een bestemmingsplan geen duidelijk juridisch kader vastgesteld. De normering van het 

Activiteitenbesluit biedt wel aanknopingspunten, evenals de komende Omgevingswet, die iets ruimere 

normen voor de maximale geluidsniveaus kent. 

 

 

2.2.1 Activiteitenbesluit 

 

In het Activiteitenbesluit zijn voor de nieuw te realiseren woningen de navolgende voorschriften relevant. Dit 

betreft het gemiddelde geluidniveau (het zogenoemde ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ (LAr,LT)) en 

het maximale geluidniveau (LAmax). Deze niveaus gelden op de gevel van de woningen.  

 

 

Tabel 2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) 
 

 07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

 

Zoals vermeld, is de in tabel 2.1 opgenomen normering van toepassing op de gevel. In artikel 1.1 van het 

Activiteitenbesluit wordt voor de definitie van een gevel verwezen naar de Wet geluidhinder. Hierin is 

bepaald dat een gevel zonder te openen delen (een zogenaamde ‘dove’ gevel) geen gevel is in de zin van de 

Wet geluidhinder; een dergelijke gevel hoeft dus niet getoetst te worden aan bovenstaande normering. 

 

Op grond van artikel 2.17, lid 1 onder b behoeven de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de laad- en 

losactiviteiten gedurende de dagperiode niet getoetst te worden. In het kader van een goed woon- en 

leefklimaat dient dit echter wel overwogen te worden.  
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2.2.2 Omgevingswet 

 

Momenteel is op 1 juli 2023 de geplande ingangsdatum van de Omgevingswet. VORM en de gemeente 

Huizen hebben de intentie de besluitvorming voorafgaand aan de Omgevingswet te willen nemen; deze 

paragraaf dient ter informatie over hoe een en ander na inwerkingtreding volgens de Omgevingswet 

geregeld is.  

 

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)1 zijn voor omgevingsplannen grenswaarden voorgesteld. Voor de 

gemiddelde geluidsniveaus geldt dat deze gelijk zijn aan de huidige waarden in het Activiteitenbesluit, zoals 

in de vorige paragraaf vermeld. Voor de maximale geluidsniveaus zijn er echter afwijkingen: er is bepaald 

dat deze in de dagperiode uitgezonderd zijn van toetsing (in het Activiteitenbesluit geldt dit alleen voor 

laad- en losactiviteiten) en de niveaus in de avond- en nachtperiode zijn beduidend hoger. De 

standaardwaarden zijn samengevat in onderstaande afbeelding. Hierbij moet opgemerkt worden dat een 

gemeente in het omgevingsplan gemotiveerd mag afwijken van de standaardwaarden.  

 

 

Afbeelding 2.1 Standaard voorschriften geluid Bkl 
 

 
 

 

Wanneer aan de normen van de nieuwe Omgevingswet voldaan wordt, is het aannemelijk dat er in principe 

een goed woon- en leefklimaat mogelijk is.  

 

 

2.2.3 Afweging 

 

Voor het vaststellen of sprake is van een goed woon- of leefklimaat, kan aangesloten worden bij het 

Activiteitenbesluit maar kan ook geanticipeerd worden op de komende Omgevingswet. Deze laatste stelt 

voor piekniveaus hogere grenswaarden acceptabel dan het huidige kader. Omdat besloten is dit plan te 

ontwikkelen onder de huidige regelgeving, toetsen wij primair aan de normering volgens het 

Activiteitenbesluit. Deze normen sluiten aan bij de normen van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

die horen bij een gemengd gebied.  

 

 

1  Het Bkl bevat de inhoudelijke normen en bijbehorende regels die gelden voor bestuursorganen bij het vaststellen van 

programma's, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, e.d. Het Bkl is één van de maatregelen van bestuur die invulling 

geven aan de Omgevingswet. 
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2.3 Wegverkeer 

 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 74 van 

deze wet geldt dat iedere weg een geluidszone heeft. Uitzondering hierop vormen woonerven en 30 km/u 

wegen. Binnen de geluidszone wordt de geluidsbelasting getoetst aan de zogenoemde 

‘voorkeursgrenswaarde’. Deze voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (Lden) op de gevel van woningen.1 

Indien deze grenswaarde wordt overschreden kan door Burgemeester en Wethouders een hogere 

grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere grenswaarde moet nader gemotiveerd 

worden. De hogere grenswaarde die maximaal mag worden verleend is voor woningen in binnenstedelijke 

situaties 63 dB. 

 

De planlocatie ligt binnen de zone van één weg zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit betreft de 

Bestevaer (op ruim 300 m ten zuiden van het plangebied) met een etmaalintensiteit van circa 15.000 

motorvoertuigen. De overige wegen in en rond het plangebied betreffen allen 30 km/uur wegen, waardoor 

de Wet geluidhinder formeel niet van toepassing is. Gezien de grote afstand tussen het plangebied en 

Bestevaer en het feit dat de weg vrijwel geheel afgeschermd is door de aanwezige bebouwing, zal ruim 

voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

Voor de overige wegen in en rond het plangebied (allen 30 km/uur wegen) is in het kader van de Wet op de 

ruimtelijke ordening het wel van belang om te beoordelen of er sprake is van een (akoestisch) acceptabel 

woon- en leefklimaat ter hoogte van de geprojecteerde nieuwe woningen. Om die reden is in dit onderzoek 

de geluidsbelasting ter hoogte van de planlocatie wel berekend, en is getoetst aan de eerder genoemde 

voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Het betreft de volgende relevante ontsluitingswegen die 

om het bouwplan heen liggen: 

- Havenstraat; 

- IJsselmeerstraat. 

 

Van een goed woon- en leefklimaat is sprake wanneer de waarden toelaatbaar zijn volgens de Wet 

geluidhinder. Wanneer de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt, kan er overigens in dit geval formeel 

geen hogere waarde vastgesteld worden. Voor een goed woon- en leefklimaat moet (dan) in elk geval 

voldaan worden aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB. 

 

 

1  Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vindt plaats per weg. Voorafgaand aan deze toetsing mag, conform artikel 

110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast op basis van de geldende maximale rijsnelheid. De hoogte van 

deze correctie is aangegeven in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en bedraagt voor de wegen 

rond het plangebied 5 dB (50 km/uur). 
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RESULTATEN ACTUALISATIE 2022 

 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de geactualiseerde berekeningen van de eerder 

genoemde relevante onderdelen die invloed kunnen hebben op de akoestische situatie bij de nieuwe 

woningen. Dit zijn: 

- de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi); 

- Coronel indoor kartracing; 

- het bedrijfsverzamelgebouw aan de kop van de Havenstraat; 

- evenemententerrein ten zuiden van de rwzi; 

- wegverkeer. 

 

 

3.2 Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is eigenaar van de rwzi Huizen. De rwzi is vergunningplichtig en beschikt 

over een omgevingsvergunning van 1994 1. De vergunning bevat alleen geluidnormen op de terreingrens, 

waardoor de eerder beschreven normen bij woningen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. De 

planlocatie vormt daardoor formeel geen belemmering voor de huidige activiteiten van de rwzi; dit geldt 

ook voor de piekgeluiden van slibtransportwagens. Wel dient in het onderhavige kader van een goede 

ruimtelijke ordening gekeken te worden of de geluidniveaus bij de planlocatie als gevolg van de rwzi 

voldoen aan een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt in de navolgende paragrafen uitgewerkt. 

 

Een relevante ontwikkeling waar rekening mee gehouden moet worden, zowel voor de beoordeling van de 

planlocatie als voor de bedrijfsmogelijkheden van de rwzi, is het voornemen van het waterschap om de 

rwzi’s van Huizen en Blaricum samen te voegen tot één rwzi op de locatie in Huizen. De 

bouwwerkzaamheden op de locatie worden voorzien in de periode 2025-2027en rond 2027 zal de nieuwe 

rwzi volledig in gebruik kunnen zijn. De keuze voor de toe te passen zuiveringstechnieken en onderdelen zijn 

nog niet bekend, maar het waterschap vermeldt in haar communicatie op haar website en met de gemeente, 

dat bij de nieuwbouw betere technieken kunnen worden toegepast om het verspreiden van o.a. geluid te 

voorkomen, waardoor aannemelijk is dat de toekomstige rwzi minder geluidbelasting op de omgeving zal 

geven. Omdat er geen specifieke gegevens bekend zijn over de uitvoering en omdat het waterschap 

verklaart dat er geen toename (eerder een afname) van de geluidbelasting wordt verwacht, zal niet op deze 

ontwikkeling nader worden ingegaan en is het voldoende aannemelijk dat de huidige conclusies ook voor de 

periode na 2027 zullen gelden. Wel gaan we voor de beoordeling uit van de toekomstige situatie van 

vijf slibtransporten in plaats van de huidige twee. 

 

De huidige representatieve bedrijfssituatie van de rwzi is besproken met het waterschap tijdens een bezoek 

op 16 december 2021. Deze is op hoofdlijnen gelijk aan de situatie die in 2011 en 2017 was vastgesteld.2 

Voor een uitgebreide beschrijving en een overzicht van de modelgegevens wordt verwezen naar bijlage II.  

 

 

1  Omgevingsvergunning verleend door gemeente Huizen d.d. 27 juli 1994. 

2  Recent zijn wel de goten van de nabezinktanks afgedekt, waardoor dit geen relevante geluidsbron meer is. 
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3.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

 

Uit de nieuwe herberekeningen blijkt dat, net zoals was vastgesteld in 2017, er - ondanks het voldoen aan de 

geldende vergunningseisen op de terreingrens aan de zuidkant van de rwzi - wel een afwijking kan optreden 

van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau volgens het kader van het Activiteitenbesluit bij de beoogde 

woningen langs de IJsselmeerstraat. De hoogste geluidsbelasting (etmaalwaarde) bedraagt 54 dB(A) en 

betekent een afwijking van 4 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en avondperiode wordt wel voldaan aan 

de standaardwaarden voor een goed woon- en leefklimaat.  

 

Uitgaande van de huidige situatie, in welk geval de rwzi voldoet aan de vergunning, is de vraag of de 

genoemde afwijking van de waarden van het Activiteitenbesluit voor de betreffende nieuwe woningen als 

een goed woon- en leefklimaat beschouwd kan worden en of er redelijkerwijs maatregelen voor 

geluidreductie nu mogelijk zijn. Wat dit laatste betreft, is onderzocht dat reductiemaatregelen op de rwzi 

technisch mogelijk zijn; deze hebben echter maar tijdelijk nut vanwege de voorziene bouw van een geheel 

nieuwe rwzi, en zouden daarmee kapitaalvernietiging betekenen.1 In de nieuwe situatie is het aannemelijk 

dat wel voldaan zal worden aan de waarde van 50 dB(A), omdat - zoals eerder aangegeven - de nieuwe rwzi 

stiller ontworpen kan worden (en ook gezien het feit dat de huidige, oude rwzi in principe al zou kunnen 

voldoen).2 Hierdoor zal de afwijking van 4 dB(A) slechts tijdelijk zijn (maximaal enkele jaren, afhankelijk van 

datum oplevering van de woningen en de bouw van de rwzi tussen 2025 en 2027).  

 

Voor een goed woon- en leefklimaat kan verder overwogen worden dat er sprake is van een gemengd 

gebied (bedrijvigheid, horeca, een haven en woningen) en dat de afwijkende belasting van 54 dB(A) alleen 

plaatsvindt aan één zijde van de woningen (de voorgevel) en de woningen beschikken over een geluidluwe 

achterzijde (waar zich ook de tuinen bevinden). Daarbij is voor een goed woon- en leefklimaat ook het 

binnengeluidniveau van belang. Het binnenniveau mag in elk geval niet hoger dan de wettelijke waarde van 

35 dB(A) zijn. Dat betekent dat de gevel minimaal een geluidswering van 19 dB(A) moet hebben (54 - 35 = 

19). Hier wordt zeker aan voldaan omdat de gevelwering van nieuwe woningen conform het Bouwbesluit 

minimaal 20 dB(A) moet bedragen. Het binnenniveau zal derhalve zeker lager dan 35 dB(A) bedragen en 

voldoet hiermee aan een belangrijke voorwaarde voor een goed woon- en leefklimaat.  

 

 

3.2.2 Maximale geluidsniveaus 

 

Vanwege het wegrijden van volle slibtransportwagens vanuit de toegangsweg van de rwzi, kunnen er 

kortdurende hoge geluidniveaus (piekgeluid) optreden bij de woning tegenover de uitrit. Het transport vindt 

alleen in de dagperiode plaats en het aantal vrachtwagens bedraagt momenteel twee per werkdag en in de 

toekomst - na de nieuwbouw - vijf per werkdag. 

 

De maximale geluidsniveaus die vanwege het optrekken van een vrachtwagen kan optreden, bedraagt 78 

dB(A) op de voorgevel van de woning tegenover de uitrit. Dit is maximaal 8 dB(A) hoger dan de 

referentiewaarde volgens het Activiteitenbesluit (volgens de Omgevingswet gelden er overigens geen 

waarden voor de dagperiode meer, maar alleen voor de avond- en nachtperiode). Analoog aan de 

afwegingen die hiervoor zijn gegeven voor het gemiddelde geluidniveau, geldt ook hier dat een goed woon- 

en leefklimaat vooral bepaald wordt door het geluidniveau dat binnen in de woning kan optreden en de 

omstandigheid dat de tuinen zich aan de geluidluwe achterzijde van de woningen bevinden.  

 

 

1  Een afname van 4 dB(A) zou, zoals in de eerdere onderzoeken bepaald, weggenomen kunnen worden door het afdekken van 

een drietal overstorten en van het verdeelwerk (zie bijlage II). Vanwege de voorgenomen complete vervanging van de rwzi over 

een klein aantal jaren, is het niet redelijk en staat het waterschap niet positief tegenover aanpassingen die slechts zeer tijdelijk 

in gebruik zullen zijn. 

2  Om de toekomstige verbouwing te realiseren zal het waterschap een nieuwe omgevingsvergunning moeten aanvragen onder 

de, naar verwachting, dan geldende Omgevingswet. De standaard grenswaarde voor de gemiddelde geluidsniveaus van de 

Omgevingswet is dan 50 dB(A). Zoals aangegeven, vormt dit redelijkerwijs geen belemmering voor de ontwikkeling van de 

nieuwe rwzi, en kan het ontwerp hierop anticiperen. 
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Voor het beoordelen van het binnenniveau kan aansluiting worden gezocht bij de maximale geluidsniveaus 

volgens het Activiteitenbesluit.1 Voor de dagperiode is dit 55 dB(A). Dit betekent dat de geluidswering van 

de gevel minimaal 78 - 55 = 23 dB(A) moet bedragen. Een dergelijke geluidswering wordt over het 

algemeen al behaald zonder aanvullende maatregelen. Het ontwerp van de woning dient hier voor de goede 

orde wel op getoetst te worden.  

 

Gezien verder de eerder genoemde overwegingen van de geluidluwe achtertuinen en het gemengd gebied 

karakter en het feit dat er sprake is van een beperkt aantal transporten en dit uitsluitend plaatsvindt in de 

(werk)dagperiode, wordt een piekgeluidbelasting van 78 dB(A) beoordeeld als een goed woon- en 

leefklimaat.2  

 

Voor de huidige rwzi vormen de woningen geen belemmering van haar activiteiten, omdat de rwzi beschikt 

over een vergunning waarin voor de maximale geluidsniveaus vanwege vrachtwagenbewegingen geen 

toetsing nodig is. Ook als voor de toekomstige uitbreiding een vergunning volgens de Omgevingswet moet 

worden aangevraagd, is er geen belemmering omdat ook de Omgevingswet geen eisen stelt aan maximale 

geluidsniveaus in de dagperiode. 

 

Onderzochte maatregelen 

Er is onderzocht of er oplossingen zijn om de piekbelasting te verlagen, maar dat blijkt niet mogelijk (zie 

hierna). Wel is er de intentie van het Waterschap dat vanaf 2027 alle vrachtwagens die de rwzi bezoeken, 

beschikken over een elektrische aandrijving. Dit zal leiden tot veel stiller transport, waarbij ruim voldaan kan 

worden aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 

 

Om de geluidbelasting door het optrekken van een vrachtwagen te verminderen, is onderzocht of het 

verplaatsen van de inrit of het plaatsen van een verkeerslicht mogelijk is. De in de eerdere onderzoeken 

genoemde maatregel om alleen toe te staan om met laag toerental op te trekken (zoals elders was 

toegepast), blijkt in de praktijk inmiddels niet haalbaar bij volle vrachtwagens. Verder heeft het waterschap 

recent onderzocht of het slib ook afgevoerd kan worden per schip, en heeft aangegeven dat de kans dat dit 

gerealiseerd wordt nihil is. Deze optie beschouwen wij verder daarom niet.  

 

Verplaatsen inrit 

Er zijn globaal drie mogelijkheden beschouwd voor een alternatieve ontsluiting voor de rwzi: twee aan de 

zuidkant waarvan een met een scherm en een aan oostkant van de rwzi. Deze zijn weergegeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

 

 

1  Deze zijn er formeel alleen voor aan- of inpandige situaties, maar zijn goed bruikbaar als referentie voor een goed woon- en 

leefkwaliteit. 

2  Het toestaan van een hogere piekwaarde is niet ongebruikelijk en is ook recent goedgekeurd door de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Uitspraak 202103496/1/R4 van 1 juni 2022). De Afdeling vond dat de betreffende 

gemeente een hogere waarde aanvaardbaar mocht achten vanwege onder andere het beperkte aantal keren dat de piek 

optreedt; dit alleen plaatsvindt in de dagperiode; en dat er sprake was van een centrumgebied. In dit geval is er geen sprake 

van een centrumgebied, maar van een gemengd gebied; ook hier zijn hogere pieken niet ongebruikelijk.  
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Afbeelding 3.1 Alternatieve routes (geel) en huidige route (licht blauw) en scherm (rood)  
 

 
 

 

De zuidelijke uitrit, via de werf van de gemeente, blijkt niet tot voldoende reductie te leiden. De grenswaarde 

van 70 dB(A) in de dagperiode wordt nu overschreden op de meest zuidwestelijke woning. De waarde 

bedraagt hier 74 dB(A). Voor de iets verlegde uitrit in combinatie met een scherm geldt dat dit eveneens een 

overschrijding blijft opleveren. Deze bedraagt ten hoogste 3 dB(A).  

 

Voor de noordelijke variant geldt dat deze wel voldoende effect heeft. Dit betekent overigens niet dat de 

vrachtwagens niet meer langs de woningen zullen rijden. Dit wordt beoordeeld als wegverkeerslawaai 

conform de Wet geluidhinder. Wanneer de bewegingen duidelijk herkenbaar zijn als horende bij de rwzi, 

moet dit beoordeeld worden als indirecte hinder. De optredende waarde betreft dan 44 dB(A), wat 

ruimschoots lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Maximale geluidsniveaus worden niet 

getoetst bij indirecte hinder. Daarnaast zal ook niet duidelijk sprake zijn van accelereren, zodat de 

piekgeluiden veel lager zijn dan bij optrekken uit stilstand. De gemeente Huizen geeft echter aan dat de 

ontsluiting hier niet wenselijk is.  

 

Het plaatsen van een verkeerslicht, al dan niet in combinatie met een scherm, biedt geen oplossing, omdat 

dit het accelereren niet weg kan nemen.  

 

 

3.3 Coronel 

 

Ten zuiden van het bedrijfsverzamelgebouw (aan de zuidkant van de planlocatie) bevindt zich de indoor 

(elektrische) karting racebaan van Coronel. In het pand zijn nog meerdere onderdelen van Coronel aanwezig, 

zoals een klimhal en laser gamen. Ten slotte is er nog een rijschool aanwezig. In het laatste onderzoek van 

2017 is vastgesteld dat bij de planlocatie het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ruimschoots voldoet 

aan de grenswaarde van 50 dB(A). 

 

In het kader van de actualisatie is de representatieve bedrijfssituatie voor Coronel in november 2021 

besproken met de heer R. Coronel. Aangegeven is dat er ten opzichte van de in 2017 vastgestelde 

representatieve bedrijfssituatie één wijziging is. Dit betreft de openingstijd op zaterdag.  
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Vanwege partijen (vrijgezellenfeesten, verjaardagen e.d.) kan de kartbaan tegenwoordig tussen 11.00 en 

23.00 uur in bedrijf zijn. Voorheen was dit tussen 14.00 en 23.00 uur. Voor een uitgebreide beschrijving en 

een overzicht van de modelgegevens wordt verwezen naar bijlage III. 

 

Over de andere activiteiten (een klimhal en laser gamen) hebben wij contact gehad met de heer T. Coronel in 

mei 2022. Hij heeft aan dat deze onderdelen geen geluid emitteren. Ten slotte is er geen geluidsemissie, 

behoudens vertrekkende leswagens, afkomstig van de rijschool. 

 

Uit de nieuwe berekeningen met de aanpassingen blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau nog 

steeds ruimschoots voldoet aan de grenswaarde van 50 dB(A). Voor maximale geluidsniveaus geldt dat de 

laad- en losplaats door het bedrijfsverzamelgebouw wordt afgeschermd. Het hoogste maximale 

geluidsniveau dat optreedt vanwege Coronel bedraagt 53 dB(A).  

 

Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat Coronel geen beperking vormt voor het woningbouwplan, en dat omgekeerd 

het pan geen belemmering voor de activiteiten van Coronel betekent.  

 

 

3.4 Bedrijfsverzamelgebouw 

 

3.4.1 Inleiding 

 

Het bedrijfsverzamelgebouw kent een wisselende samenstelling van bedrijven. In het vigerende 

bestemmingsplan is bepaald dat maximaal milieucategorie 2 is toegestaan voor nieuwe bedrijven in het 

bedrijfsverzamelgebouw. De huidig aanwezige bedrijven zijn beoordeeld, waaruit blijkt dat Bijl interieurbouw 

het enige bedrijf is met relevante geluidsemissie richting het woningbouwplan. Verder betreft het type A 

bedrijven, vergelijkbaar met categorie 2. 

 

Omdat er wisselende bedrijven mogelijk zijn in het bedrijfsverzamelgebouw kan gebruik gemaakt worden 

van de richtafstanden van de woonfunctie tot de bedrijfsactiviteiten, zoals zijn aangegeven in de VNG-

brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009).1 De richtafstanden gelden tot het gebiedstype ‘rustige 

woonwijk’. In het geval dat er sprake is van een zogenoemd ‘gemengd gebied’, gelden er echter kortere 

richtafstanden (deze worden in de VNG-systematiek dan een stap verkleind). De VNG-brochure geeft voor 

een gemengd gebied de volgende definitie aan: ‘Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in 

het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid.’ 

 

Gelet op de directe aanwezigheid van (o.a.) het bedrijfsverzamelgebouw grenzend aan het plan is het 

redelijk dit gebied thans, en in toekomst, als gemengd te kenmerken. Hierbij hoort voor de betreffende 

categorieën in het gebouw dan een richtafstand van 10 meter. Indien er van wordt uitgegaan dat de weg 

langs de noordzijde van het bedrijfsverzamelgebouw ook gerekend wordt tot het bedrijfsverzamelgebouw, 

betekent dit dat aan de oostzijde van het bouwplan twee woningen en langs de westzijde één woning 

binnen deze afstand vallen. Om deze reden is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om binnen 

de richtafstand te bouwen onder de voorwaarde van een goed woon- en leefklimaat. 

 

 

3.4.2 Inventarisatie huidige bedrijven 

 

In onderstaande tabel zijn de huidige huurders en de representatieve bedrijfsvoering voor geluid 

opgenomen.  

 

 

1  In het verleden werd deze handreiking ook wel het Groene Boekje genoemd. De meest actuele uitgave dateert van 2009. De 

VNG heeft ervoor gekozen de handreiking in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te herzien, omdat zij een wijziging van 

de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk achten. 
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Tabel 3.1 Overzicht inrichtingen in bedrijfsverzamelgebouw  
 

Inrichting Geluidsemissie Akoestisch relevante activiteiten 

Bijl Interieurbouw ja werktijden van 08.00 tot 17.00 uur. Twee dagen per week tot 23.00 uur en eens 

per 2 weken tot na 23.00 uur. Zagen en schuren in dag/avond/nachtperiode: 

7/1,5/0,75 uren. Zomers wordt met de deur open gewerkt. Geen laden/lossen 

buiten 7-19 uur, behoudens incidenteel tussen 06.30 en 07.00 uur. Drie kleine 

warmtepompen aan de gevel, alsmede een uitlaat voor de spuitcabine en een 

uitlaat voor een eventuele houtkachel. De pompen zijn relatief stil maar zorgen 

wel voor resonantie van de gevel  

Budding Zeefdruk niet relevant werktijden van 08.00 tot 16.30 uur. Zomers wordt met open deuren gewerkt, 

maar buiten is nauwelijks iets hoorbaar. Dagelijks 2 à 3 busjes en af en toe een 

vrachtwagen. Transport uitsluitend in de dagperiode  

Tegelhandel Allertz nee gemiddeld 1 vrachtwagen per dag laden en lossen, altijd in de dagperiode. 

Soms 2 of 3. De losplaats ligt verder weg dan die van Bijl  

IZI Fitness onbekend in het onderzoek van 2016 geen relevante geluidsemissie. Voor dit onderzoek 

werd geen medewerking verleend  

Gooische Fietsverhuur nee geen 

Hejena Gym onbekend in het onderzoek van 2016 geen relevante geluidsemissie. Voor dit onderzoek 

werd geen medewerking verleend. Omdat Hejena gevestigd is in het zuidelijke 

deel van het gebouw is de afstand tot de nieuwbouw relatief groot  

 

 

Momenteel vindt er geen laden en lossen plaats buiten de dagperiode, behalve incidenteel bij Bijl 

Interieurbouw. De overige bedrijven worden daarom wat betreft laden/lossen niet belemmerd door de 

nieuwe woningen, omdat piekgeluiden vanwege laden/lossen in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn van 

toetsing. Zoals hierboven aangegeven kan dit in de toekomst wel het geval zijn, omdat in het 

bedrijfsverzamelgebouw steeds wisselende activiteiten (mits maximaal categorie 2) mogelijk zijn.  

 

Op basis van bovenstaande zijn berekeningen uitgevoerd en maatregelen onderzocht voor Bijl 

Interieurbouw en voor de maximale geluidsniveaus als gevolg van laden en lossen op de weg.  

 

 

3.4.3 Onderzoek maatregelen voor een goed woon- en leefklimaat 

 

Het onderzoek richt zich op het laden en lossen op de weg tussen het bedrijfsverzamelgebouw en de 

planlocatie, en op de activiteiten van Bijl Interieurbouw.  

 

Laden en lossen 

Uit de berekeningen blijkt dat om te voldoen aan de maximale geluidsniveaus (volgens het 

Activiteitenbesluit) op alle woningen (ook op grotere afstanden dan 10 meter), er op de gehele weg aan de 

noordzijde van het bedrijfsverzamelgebouw geen laden en lossen zou mogen plaatsvinden in de avond- en 

nachtperiode. Dit zou dus betekenen dat de woningbouw de bedrijven belemmert in hun bedrijfsvoering 

voor wat betreft de mogelijkheid om in de avond of nacht te laden of te lossen. Momenteel vindt dit 

overigens niet plaats, blijkt uit de inventarisatie bij de bestaande bedrijven. 

 

Vanwege de mogelijkheid van laden en lossen, wordt ook in de dagperiode het maximale geluidsniveau (in 

dagperiode is dit 70 dB(A)) in principe overschreden bij een aantal woningen, tot maximaal 13 dB(A). Omdat 

pieken vanwege laden en lossen in de dagperiode echter zijn uitgesloten van toetsing in het 

Activiteitenbesluit, belemmert dit niet de bedrijfsvoering van de aanwezige en toekomstige bedrijven in de 

dagperiode. De overschrijding vormt wel een beperking voor een goed woon- en leefklimaat.  

 

Om de geluidbelasting als gevolg van laden en lossen bij de woningen te beperken, wordt een scherm 

geplaatst tussen de woningen en de weg. De afscherming is weergegeven in onderstaande afbeelding, en 

bestaat (bijvoorbeeld) uit plexiglas, kunststof of steen en heeft een hoogte van 5 meter.  
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Afbeelding 3.2 Afscherming voor maximale geluidsniveaus  
 

 
 

 

Met deze afscherming wordt ter plaatse van alle woningen voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de 

dagperiode. In de avond- en nachtperiode treden er alleen nog overschrijdingen op in de twee omcirkelde 

woningen. Voor de hoekwoning geldt dat zowel op de eerste als tweede verdieping op de voor- en 

achtergevel de grenswaarde in de nachtperiode overschreden wordt. Deze gevels worden daarom doof 

uitgevoerd. Voor de naastgelegen woning geldt dat alleen op de achtergevel op de tweede verdieping de 

norm in de nachtperiode overschreden wordt. Deze gevel wordt daarom eveneens doof uitgevoerd.  

 

Door het treffen van maatregelen (een scherm van 5 meter en een aantal dove gevels) wordt voldaan aan 

een goed woon- en leefklimaat en worden de bedrijven niet belemmerd in hun activiteiten.  

 

Bijl Interieurbouw 

Op basis van de inventarisatie hebben we berekeningen uitgevoerd voor Bijl interieurbouw (hierna: Bijl). Om 

de representatieve bedrijfssituatie te bepalen, is meerdere malen aan Bijl voorgesteld om metingen op de 

locatie uit te voeren, maar hier is niet op gereageerd. Voor de berekeningen wordt daarom uitgegaan van 

kentallen. De representatieve bedrijfssituatie is telefonisch en per mail overlegd en vastgesteld met Bijl.  

 

Bij Bijl vinden geluidsrelevante werkzaamheden zoals schuren en zagen plaats. Voor het gemiddelde 

binnenniveau tijdens deze werkzaamheden is uitgegaan van 85 dB(A), wat een normale waarde is voor dit 

type werkzaamheden. De geluidsemissie vindt plaats via de geveldelen (ongeïsoleerde gevels en dak van een 

enkel metalen plaat), de ramen in de noordgevel en de open overheaddeur. Verder is relevant voor geluid 

dat er drie warmtepompen (airco’s) aanwezig zijn aan de noordgevel en een in-/uitlaat van een spuitcabine. 

Voor de airco’s is uitgegaan van een gangbaar bronvermogen van 68 dB(A) per unit. Voor de in/uitlaat 

spuitcabine is dit 78 dB(A). Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting 47 dB(A) bedraagt ter plaatse 

van de meest zuidwestelijke woning. Dit is lager dan de grenswaarde van 50 dB(A). Dit is inclusief het scherm 

dat geplaatst wordt voor de maximale geluidsniveaus vanaf de weg. De maximale geluidsniveaus vanwege 

Bijl bedragen ten hoogste 54 dB(A) in de dagperiode vanwege het scherm dat gerealiseerd wordt.  

 

Conclusie bedrijfsverzamelgebouw 

Uit de inventarisatie blijkt dat met realisatie van het scherm en dove gevels bij een tweetal woningen, er 

geen belemmeringen zijn voor het woningbouwplan en er sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting 

wat betreft de maximale geluidsniveaus en langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.  
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Vanwege deze maatregelen wordt ook bereikt dat de huidige en eventuele toekomstige bedrijven in het 

bedrijfsverzamelgebouw niet belemmerd worden in hun activiteiten. 

 

 

3.5 Evenemententerrein 

 

Voor het evenemententerrein ten zuiden van de rwzi geldt de algemene plaatselijke verordening APV2014. 

Deze gaat uit van een maximale geluidbelasting door evenementen van 80 dB(A). Het is niet vast te stellen 

wat de geluidsbelasting zal zijn voor de verschillende evenementen. Een duidelijk beleid hoeveel 

evenementen per jaar er gehouden kunnen worden op het terrein en handhaving van de geluidbelasting zijn 

wel van belang. Dit kan op twee manieren: 

1 bij het verlenen van een vergunning eisen stellen aan de inrichting van het terrein zodat er geen 

geluidsintensieve attracties aan de kant van de woningen komen;  

2 gedurende evenementen het geluidsniveau handhaven door metingen te doen aan de gevel van de 

woningen en hier de volumeknop op bij te stellen.  

 

 

3.6 Wegverkeer 

 

Voor de beoordeling van wegverkeer zijn de Havenstraat en de IJsselmeerstraat relevant. Hiervoor gelden de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wet 

geluidhinder, zoals beschreven in paragraaf 2.3. De verkeerscijfers voor het berekenen van de 

geluidsbelasting zijn verkregen van de gemeente Huizen. Voor een uitgebreide beschrijving en een overzicht 

van de modelgegevens wordt verwezen naar bijlage II. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat het verkeer op beide wegen leidt tot een geluidsbelasting van maximaal 

54 dB, wat hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit vindt alleen plaats aan de voorgevels; de 

achtergevels, waar de tuinen zich bevinden, hebben waarden die wel voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. 

Er is dus sprake van een geluidsluwe gevel. Verder zijn de berekende waarden ruimschoots lager dan de 

maximale ontheffingswaarde van 63 dB.  

 

Een goed woon- en leefklimaat wordt bereikt door bij de nieuwe woningen te zorgen voor een gevelwering 

van 26 dB1, omdat dan voldaan wordt aan het vereiste maximale binnenniveau van 33 dB. Bij de aanvraag 

van de omgevingsvergunning bouw moet dit aangetoond worden. Aangezien het nieuwe woningen betreft, 

kan dit naar verwachting zonder ingrijpende maatregelen worden bereikt. 

 

 

3.7 Cumulatie 

 

Bij vaststelling van een bestemmingsplan wordt ook de cumulatieve geluidsbelasting (Lcum) getoetst. Hierbij 

geldt de volgende beoordeling: 

- Lcum kleiner of gelijk aan 50 dB:  goed geluidsklimaat; 

- Lcum vanaf 51 dB tot en met 55 dB:  redelijk geluidsklimaat; 

- Lcum vanaf 56 dB tot en met 60 dB:  matig geluidsklimaat; 

- Lcum vanaf 61 dB tot en met 65 dB:  tamelijk slecht geluidsklimaat; 

- Lcum vanaf 66 dB tot en met 70 dB:  slecht geluidsklimaat; 

- Lcum groter dan 70 dB:   zeer slecht geluidsklimaat. 

 

Uit de berekeningen (zie bijlage VII) blijkt dat er een matig tot goed geluidsklimaat gerealiseerd wordt.  

 

 

1  Bij het bepalen van de gevelwering wordt de aftrek van 5 dB conform het reken- en meetvoorschrift niet toegepast. Bij een niet 

gecorrigeerde gevelbelasting van 59 dB, moet de gevelwering dus 59 - 33 = 26 dB bedragen.  
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4  

 

 

 

 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Uit de geactualiseerde geluidsberekeningen blijkt dat de volgende activiteiten een relevante invloed hebben 

op de geluidsituatie op de planlocatie: 

- de rwzi Huizen; 

- laden en lossen bij het bedrijfsverzamelgebouw; 

- het bedrijf Bijl Interieurbouw; 

- wegverkeer. 

 

Rwzi 

De mogelijke geluidsproductie van de rwzi Huizen wordt begrensd door de vigerende 

omgevingsvergunning, die onder andere toetspunten heeft aan de terreingrens aan de zuidkant, tegenover 

de planlocatie. Verder is er een relevante ontwikkeling waar rekening mee gehouden moet worden, zowel 

voor de beoordeling van de planlocatie als voor de bedrijfsmogelijkheden van de rwzi. Dit betreft het 

voornemen van het waterschap om de rwzi’s van Huizen en Blaricum samen te voegen tot één nieuwe rwzi 

op de locatie in Huizen (vanaf 2027). Omdat dit nieuwbouw betreft, gaat - aldus haar openbare 

communicatie - het waterschap er van uit dat de geluidbelasting in de omgeving af zal nemen, en zeker niet 

toenemen. 

 

Voor wat betreft de gemiddelde geluidsbelasting voldoet de rwzi op de genoemde toetspunten aan de 

vergunning, maar dat resulteert bij de geplande woningen langs de IJsselmeerstraat in een geluidsbelasting 

(etmaalwaarde) op de voorgevels van 51 tot maximaal 54 dB(A), wat een afwijking is van maximaal 4 dB(A) 

ten opzichte van de standaardwaarden van het Activiteitenbesluit (afwijking alleen in de nachtperiode). Voor 

een goed woon- en leefklimaat wordt dit om meerdere redenen aanvaardbaar geacht. Van belang daarbij is 

dat goed voldaan kan worden aan de toetswaarden voor het geluidsniveau binnenshuis (< 35 dB(A)). Verder 

bevinden de woningen zich in een gemengd gebied (bedrijvigheid, horeca, een haven en woningen), en 

hebben ze geluidluwe kanten. Tenslotte is aannemelijk dat de afwijking slechts tijdelijk zal zijn, omdat de 

nieuw geplande rwzi na ingebruikname redelijkerwijs kan voldoen aan de standaard norm van 50 dB(A). Er is 

onderzocht of maatregelen bij de huidige rwzi mogelijk zijn, maar deze zijn niet redelijk om nog uit te 

voeren gezien de binnen enkele jaren te realiseren nieuwe rwzi (dit zou een snelle kapitaalvernietiging 

betekenen). 

 

Vanwege het wegrijden van volle slibtransportwagens (momenteel twee, en in de toekomst vijf per 

(werk)dag; en alleen in de dagperiode) kunnen er hoge geluidniveaus (piekgeluid) optreden bij de voorgevel 

aan de woning tegenover de uitrit van de rwzi. Voor maximale geluidsniveaus vanwege 

vrachtwagenbewegingen is volgens de vergunning als zodanig geen toetsing nodig. De waarde die vanwege 

het optrekken van een vrachtwagen kan optreden, bedraagt maximaal 78 dB(A) op de betreffende 

voorgevel. Dit is maximaal 8 dB(A) hoger dan de referentiewaarde volgens het Activiteitenbesluit. Analoog 

aan de afwegingen die hiervoor zijn gegeven voor het gemiddelde geluidniveau, geldt ook hier dat dit 

aanvaardbaar kan worden geacht. Met een (goed haalbare) gevelwering van minimaal 23 dB(A) wordt 

voldaan aan een goed binnenniveau. Ook speelt mee dat sprake is van gemengd gebied en van een beperkt 

aantal wagens, uitsluitend in de (werk)dagperiode. Diverse maatregelen voor reductie zijn onderzocht maar 

blijken niet effectief of niet wenselijk (zoals alternatieve uitrit locaties). 

 

Tenslotte is vastgesteld dat de planontwikkeling geen onoverkomelijke belemmeringen voor de toekomstige 

rwzi betekent.  
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Met de nieuwbouw kan redelijkerwijs rekening gehouden worden met de gemiddelde waarde van 50 dB(A) 

en voor het slibtransport is er in die situatie - net als thans - geen formele belemmering omdat dan de 

Omgevingswet zal gelden, die geen eisen stelt in de dagperiode. Daarbij is er de intentie van het Waterschap 

om over te gaan op elektrisch (en veel stiller) transport. 

 

Bedrijfsverzamelgebouw 

Voor het bedrijfsverzamelgebouw geldt dat er, naast de huidige aanwezige bedrijven, rekening moet worden 

gehouden met wisselende bedrijven. Voor de betreffende categorie bedrijven die volgens het 

bestemmingsplan mogelijk zijn, geldt op basis van de VNG-brochure milieuzonering een richtafstand van 10 

meter. Hierbinnen zijn drie woningen gepland. Uit het benodigde nadere onderzoek blijkt dat met name de 

mogelijkheid van laden en lossen op de weg tussen het gebouw en de planlocatie maatgevend is voor de 

geluidsituatie, met name in de nachtperiode. Om enerzijds het laden en lossen in de nachtperiode in 

principe mogelijk te maken, en anderzijds bij deze woningen een goed woon- en leefklimaat te bereiken, 

wordt een afscherming gerealiseerd (met een hoogte van 5 meter) langs de gehele weg en worden twee 

woningen (deels) voorzien van dove gevels.  

 

Bijl Interieurbouw 

Het bedrijf Bijl Interieurbouw is een timmerwerkplaats die ook in het bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd. 

Het bedrijf heeft een hogere geluidbelasting en wijkt af van de categorie overige bedrijven. Op basis van 

gangbare kentallen voor de betreffende activiteiten is een berekening van de redelijkerwijs verwachte 

geluidbelasting uitgevoerd. Hierbij is ook uitgegaan van de aanwezigheid van het scherm van 5 meter, zoals 

vermeld hiervoor bij het bedrijfsverzamelgebouw. Uit de berekeningen blijkt dat (ruim) aan de grenswaarden 

voor de gemiddelde geluidsbelasting (50 dB(A)) en maximale geluidsniveaus (70 dB(A)) wordt voldaan.  

 

Wegverkeer 

Geluid van wegverkeer wordt bepaald door de om het plangebied gelegen Havenstraat en IJsselmeerstraat. 

Dit betreft 30 km/uur wegen, waar het wegverkeer - zonder aanvullende gevelwering bij de woningen - kan 

leiden tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij de woningen, maar de maximale 

ontheffingswaarde niet. Om een goed woon- en leefklimaat te realiseren, moet er daarom een gevelwering 

van minimaal 26 dB gerealiseerd worden. Dit is goed haalbaar. Daarnaast beschikken de woningen over een 

geluidsluwe achtergevel.  
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RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE 
 
 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
 
De representatieve bedrijfssituatie voor de Rwzi is besproken met de heer A. Azé van het waterschap. In principe 
geldt voor een Rwzi dat de maatgevende bronnen continu in bedrijf zijn. Onderstaand worden de eerder met het 
waterschap vastgestelde representatieve bedrijfssituatie en enkele kleine wijzigingen beschreven. De 
bronvermogens zijn gebaseerd op geluidsmetingen op de rwzi.  
 
Het aangevoerde rioolwater wordt op hoogte gebracht door de influentvijzel. De vijzel is afgedekt met aluminium 
tranenplaten. Het bronvermogen is vastgesteld op 74 dB(A).  
 
Uit het water worden eerst grote stukken afval en zand verwijderd middels een roostergoed en zandvanger. De 
bronnen hebben een dermate lage geluidemissie dat zij als akoestisch niet relevant worden aangemerkt.  
 
Vervolgens bezinken de grove delen in de twee voorbezinktanks. Deze zijn geheel afgedekt en vormen geen 
geluidbron. Vervolgens wordt het water in drie beluchtingscircuits (AT) geleid. AT1 en 2 zijn identiek aan elkaar. 
AT3 betreft een later gerealiseerde uitbreiding en is enigszins anders van opzet.  
 
Voor AT1 en 2 wordt het water opgevijzeld door twee niet afgedekte vijzels. De opening is gericht naar het 
Gooimeer en niet naar de beoogde nieuwbouwlocatie. Het bronvermogen bedraagt 89 dB(A). De AT’s beschikken 
over een overstort met elk een bronvermogen van 88 dB(A). Ten slotte wordt een deel van het circuit belucht 
middels bellenbeluchting. Het bronvermogen bedraagt 77 dB(A).  
 
AT3 is een groter circuit, eveneens voorzien van bellenbeluchting. Het aanvoeren van het water leidt tot een 
bronvermogen van 87 dB(A). De lucht wordt bovengronds via een hoofdleiding aangevoerd. Deze leiding heeft 
een bronvermogen van 86 dB(A). Het beluchte deel heeft een bronvermogen van 81 dB(A). Het circuit beschikt 
over twee gelijke overstorts met elk een bronvermogen van 90 dB(A). Er is nog een aantal mengers aanwezig. 
Deze worden aangedreven door een elektrische motor. Deze waren door stoorlawaai van de overstorts niet te 
meten. De bronnen worden daarom aangemerkt als akoestisch niet relevant.  
 
Via twee verdeelwerken wordt het gereinigde water verdeeld over twee nabezinktanks. Het verdeelwerk wat 
behoort tot AT1 en 2 is volledig afgedekt en akoestisch niet relevant. Het verdeelwerk van AT3 is open en heeft 
een bronvermogen van 91 dB(A).  
 
De nabezinktanks beschikken over een overloopgoot waar het water in valt. Recent zijn deze goten afgedekt, 
waardoor dit geen relevante geluidsbron meer is. Vanuit de goot gaat het water naar de effluentgoot. In de 
aanvoer is een plots verval wat leidt tot een bronvermogen van 93 dB(A). Verderop valt het water een aantal 
meters omlaag in de effluentgoot. Dit heeft een bronvermogen van 94 dB(A) in noordoostelijke richting. In de 
overige richtingen wordt de bron afgeschermd door de betonnen wanden. In deze richtingen bedraagt het 
bronvermogen 81 dB(A). Vanuit de effluentgoot stroomt het water naar de effluentput. Deze open put heeft een 
bronvermogen van 81 dB(A).  
 
Het natte restslib wordt opgevangen en ingedikt en per as afgevoerd naar elders. Deze bandindikker is nieuw 
sinds de situatie in 2012. Deze staat inpandig opgesteld en is volgens opgave van het waterschap buiten niet 
waarneembaar. Het ontwaterde slib wordt in de dagperiode afgevoerd door vrachtwagens. Op de representatieve 
dag betreft het 2 vrachtwagens. Tijdens het slib verpompen draait de vrachtwagenmotor stationair op een 
verhoogd toerental. Het bronvermogen is middels metingen vastgesteld op 100 dB(A). Voor de rijdende 
vrachtwagen wordt uitgegaan van 100 dB(A) met een gemiddelde rijsnelheid van 5 km/h, inclusief eventueel 
manoeuvreren. Aanvoer van chemicaliën vindt plaats op minder dan 13 dagen per jaar en is daarmee akoestisch 
niet representatief. Aangezien de zuivering in principe onbemand is, vinden er verder geen transportbewegingen 
plaats.  
 



De akoestisch representatieve bedrijfssituatie is samengevat in tabel 3.1. 
 
 
Tabel 1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Rwzi 
 

Bron Omschrijving Bedrijfsduur in uren Emissie in 
dB(A) 

Dag Avond Nacht 

1 influentgemaal 12 4 8 74 

2 & 3 open vijzel 12 4 8 89 

4 & 5 overstort AT1 en 2 12 4 8 88 

6 & 7 beluchting AT1 en 2 12 4 8 77 

10 overstort effluent noordoost 12 4 8 94 

11 overstort effluent overige richtingen 12 4 8 81 

12 effluentput 12 4 8 81 

13 aanvoer effluentgoot 12 4 8 93 

14 verdeelwerk 12 4 8 91 

15 aanvoer AT3 12 4 8 87 

16 & 17 overstort AT3 12 4 8 91 

18 t/m 22 aanvoer lucht AT3 12 4 8 79 

23 slib verpompen 0,5 -- -- 100 

24 t/m 27 beluchting AT3 12 4 8 77 

28 vrachtwagen rijden nat slib 4 * -- -- 100 

* bewegingen 
 
 
Maximale geluidsniveaus 
 
De bronnen van een Rwzi zijn in de representatieve bedrijfssituatie volcontinu in bedrijf. Duidelijke pieken worden 
niet geëmitteerd door deze bronnen. Alleen in de dagperiode kunnen piekemissies bestaan door de 
vrachtwagens. Ten opzichte van het plangebied is de meest kritische plaats de toegangsweg. Gerekend wordt met 
een bronvermogen van 110 dB(A) voor het accelereren.  
 
 
Berekeningsresultaten 
 
Met het overdrachtsmodel zijn de geluidniveaus bepaald ter plaatse van de beoogde nieuwbouw. De 
maatgevende resultaten zijn opgenomen in tabel 3.2 en in bijlage II. 
 
Tabel 2 Maatgevende berekeningsresultaten LAr, LT ten gevolge van Rwzi (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal dB(A) 

1 woning west 1,5 / 5 35/50/-- 40/45/-- 40/40/-- 50/50/-- 

2 woning west 1,5 / 7,5 36/50/-- 43/45/-- 43/40/3 53/50/3 

5 woning west 1,5 / 5 39/50/-- 41/45/-- 41/40/1 51/50/1 

7 woning west 1,5 / 7,5 39/50/-- 44/45/-- 44/40/4 54/50/4 

8 woning west 1,5 / 5 39/50/-- 41/45/-- 41/40/1 51/50/1 

 



 
 
Tabel 3 Maatgevende berekeningsresultaten LA max ten gevolge van Rwzi (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

6 woning bij toegangsweg 1,5/7,5 78/70/8 36/65/-- 36/60/-- 

 
 
Uit de tabellen blijkt dat zonder maatregelen niet voldaan kan worden aan de grenswaarden van 50 en 70 dB(A). 
Hieronder worden oplossingsrichtingen besproken. 
 
 
Mogelijke maatregelen 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Uit de resultaten per bron blijkt dat de geluidbelasting wordt veroorzaakt door de overstorten van de 3 AT’s en 
het verdeelwerk. Om dergelijke bronnen te reduceren kan gedacht worden aan het afdekken van de overstorten 
met aluminium tranenplaten. Tabel 3.4 laat zien dat dit een afdoende maatregel is om te voldoen aan de 
grenswaarde van 50 dB(A).  
 
Tabel 4 Maatgevende berekeningsresultaten LAr, LT ten gevolge van Rwzi (waarde/norm/overschrijding) na maatregelen 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal dB(A) 

1 woning west 1,5 / 5 34/50/-- 35/45/-- 35/40/-- 45/50/-- 

2 woning west 1,5 / 7,5 34/50/-- 38/45/-- 38/40/-- 48/50/-- 

5 woning west 1,5 / 5 37/50/-- 36/45/-- 36/40/-- 46/50/-- 

7 woning west 1,5 / 7,5 36/50/-- 39/45/-- 39/40/-- 49/50/-- 

8 woning west 1,5 / 5 37/50/-- 36/45/-- 36/40/-- 46/50/-- 

 
 
Maximale geluidniveaus 
Voor de maximale geluidniveaus kan een maatregel getroffen worden in de vorm van een instructie. Bij een 
vergelijkbare inrichting (Rwzi Elburg) geldt bij het wegrijden van de poort een maximaal toerental, waardoor er 
geen sprake meer is van een duidelijke piek en bronvermogen nog 103,6 dB(A) bedraagt. De benodigde reductie 
van 8 dB(A) wordt hiermee niet bereikt. 



bronnen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: RWZI

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Hoek Richt. GeenRefl. GeenDemping Lwr 31
01 influentgemaal     145058,72     480223,54      0,00     3,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   41,89
02 open vijzel     145035,50     480282,48      0,00     1,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   41,33
03 open vijzel     145059,65     480275,95      0,00     1,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   41,33
04 overstort AT 1 en 2     145092,38     480271,92      1,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   31,84
05 overstort AT 1 en 2     145005,23     480296,02      1,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   31,84

06 beluchting AT1 & 2     145083,36     480274,45      1,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   38,10
07 beluchting AT1 & 2     145012,04     480294,19      1,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   38,10
10 stort effluentgoot noordoost     145064,66     480340,55      0,00     0,10 Normale puntbron  90,00  59,93 Nee Nee   53,01
11 stort effluentgoot overige richtingen     145063,54     480340,85      0,00     0,10 Normale puntbron 270,00 239,93 Nee Nee   46,08
12 effluentput     145112,15     480330,16      0,10     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   33,58

13 aanvoer naar effluentgoot     145062,14     480333,22      0,00     0,10 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   47,21
14 verdeelwerk     144990,17     480277,17      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   31,84
15 aanvoer AT3     144979,75     480271,48      0,50     0,60 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   43,05
16 overstort AT3     144984,60     480279,18      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   31,84
17 overstort AT3     144975,48     480245,78      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   31,84

18 aanvoer lucht AT3 (5 deelbronnen)     144957,86     480250,57      0,50     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   37,99
19 aanvoer lucht AT3 (5 deelbronnen)     144960,56     480260,08      0,50     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   37,99
20 aanvoer lucht AT3 (5 deelbronnen)     144963,16     480269,59      0,50     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   37,99
21 aanvoer lucht AT3 (5 deelbronnen)     144965,64     480278,78      0,50     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   37,99
22 aanvoer lucht AT3 (5 deelbronnen)     144968,24     480288,18      0,50     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   37,99

23 lossen slib     144979,17     480224,44      0,00     1,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   62,21
24 beluchting AT3     144976,44     480282,18      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   37,42
25 beluchting AT3     144954,14     480278,96      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   37,42
26 beluchting AT3     144950,92     480264,83      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   37,42
27 beluchting AT3     144968,02     480251,45      0,50     0,10 Uitstralend dak HMRI-II.8 360,00   0,00 Nee Nee   37,42

40 Acceleratie vrachtwagen     145053,20     480153,86      0,00     1,25 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   73,80

7-11-2022 13:17:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: RWZI

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)
01   57,54   61,31   64,95   63,06   67,40   70,10   66,91   53,13   74,46 12,0000  4,0000  8,0000
02   54,60   63,05   74,00   79,82   83,79   84,10   81,18   74,39   88,91 12,0000  4,0000  8,0000
03   54,60   63,05   74,00   79,82   83,79   84,10   81,18   74,39   88,91 12,0000  4,0000  8,0000
04   50,86   61,30   71,37   76,71   83,08   84,15   80,76   74,51   88,28 12,0000  4,0000  8,0000
05   50,86   61,30   71,37   76,71   83,08   84,15   80,76   74,51   88,28 12,0000  4,0000  8,0000

06   48,60   56,50   64,00   71,00   72,10   69,50   69,30   65,20   77,21 12,0000  4,0000  8,0000
07   48,60   56,50   64,00   71,00   72,10   69,50   69,30   65,20   77,21 12,0000  4,0000  8,0000
10   66,81   73,24   79,06   87,09   87,64   87,46   85,12   82,05   93,51 12,0000  4,0000  8,0000
11   62,60   68,56   68,94   73,95   75,51   75,17   72,32   66,38   81,19 12,0000  4,0000  8,0000
12   53,13   48,77   56,39   66,43   74,22   77,36   74,88   68,26   80,91 12,0000  4,0000  8,0000

13   64,41   67,88   72,64   82,18   88,49   88,70   84,08   76,04   92,87 12,0000  4,0000  8,0000
14   66,32   70,68   75,40   82,17   86,54   85,99   82,84   76,44   91,14 12,0000  4,0000  8,0000
15   54,53   65,96   75,91   80,27   82,60   81,31   77,03   70,62   87,23 12,0000  4,0000  8,0000
16   56,73   68,01   72,09   79,43   85,47   85,79   83,54   78,02   90,54 12,0000  4,0000  8,0000
17   56,73   68,01   72,09   79,43   85,47   85,79   83,54   78,02   90,54 12,0000  4,0000  8,0000

18   49,31   58,88   61,30   65,30   72,38   74,43   73,95   56,71   78,80 12,0000  4,0000  8,0000
19   49,31   58,88   61,30   65,30   72,38   74,43   73,95   56,71   78,80 12,0000  4,0000  8,0000
20   49,31   58,88   61,30   65,30   72,38   74,43   73,95   56,71   78,80 12,0000  4,0000  8,0000
21   49,31   58,88   61,30   65,30   72,38   74,43   73,95   56,71   78,80 12,0000  4,0000  8,0000
22   49,31   58,88   61,30   65,30   72,38   74,43   73,95   56,71   78,80 12,0000  4,0000  8,0000

23   67,40   80,70   86,52   90,75   96,77   96,04   88,42   76,06  100,52  1,2508 -- --
24   47,92   55,82   63,32   70,32   71,42   68,82   68,62   64,52   76,53 12,0000  4,0000  8,0000
25   47,92   55,82   63,32   70,32   71,42   68,82   68,62   64,52   76,53 12,0000  4,0000  8,0000
26   47,92   55,82   63,32   70,32   71,42   68,82   68,62   64,52   76,53 12,0000  4,0000  8,0000
27   47,92   55,82   63,32   70,32   71,42   68,82   68,62   64,52   76,53 12,0000  4,0000  8,0000

40   88,40   92,40   97,10  102,80  106,30  104,80   98,80   90,00  110,34 -- -- --

7-11-2022 13:17:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: RWZI

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
31 vrachtwagen nat slib     145053,20     480153,86      0,00      1,25     10 -- --   5           141,36   63,80   78,40   82,40

7-11-2022 13:17:18Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: RWZI

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
31   87,10   92,80   96,30   94,80   88,80   80,00  100,34

7-11-2022 13:17:18Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woning 1,50 38,2 33,5 33,5 43,5
01_B woning 5,00 42,8 40,8 40,8 50,8
02_A woning 1,50 38,5 33,4 33,4 43,4
02_B woning 5,00 43,0 40,9 40,9 50,9
02_C woning 7,50 44,8 43,3 43,3 53,3

03_A woning 1,50 39,7 35,5 35,5 45,5
03_B woning 5,00 43,5 41,5 41,5 51,5
04_A woning 1,50 40,5 36,1 36,1 46,1
04_B woning 5,00 43,6 41,5 41,5 51,5
05_A woning 1,50 41,2 36,5 36,5 46,5

05_B woning 5,00 43,9 41,6 41,6 51,6
06_A woning 1,50 41,5 36,7 36,7 46,7
06_B woning 5,00 44,1 41,6 41,6 51,6
07_A woning 1,50 42,3 38,0 38,0 48,0
07_B woning 5,00 44,4 42,0 42,0 52,0

07_C woning 7,50 46,1 44,4 44,4 54,4
08_A woning 1,50 42,3 38,3 38,3 48,3
08_B woning 5,00 44,3 41,8 41,8 51,8
09_A woning 1,50 39,4 37,5 37,5 47,5
09_B woning 5,00 42,5 40,9 40,9 50,9

09_C woning 7,50 44,7 43,7 43,7 53,7
10_A woning 1,50 39,0 37,5 37,5 47,5
10_B woning 5,00 42,5 41,3 41,3 51,3
10_C woning 7,50 44,3 43,4 43,4 53,4
11_A woning 1,50 39,2 38,1 38,1 48,1

11_B woning 5,00 42,2 41,3 41,3 51,3
11_C woning 7,50 43,8 43,1 43,1 53,1
12_A woning 1,50 39,2 38,3 38,3 48,3
12_B woning 5,00 41,9 41,1 41,1 51,1
12_C woning 7,50 43,5 42,8 42,8 52,8

13_A woning 1,50 39,1 38,3 38,3 48,3
13_B woning 5,00 41,6 40,9 40,9 50,9
13_C woning 7,50 43,1 42,5 42,5 52,5
14_A woning 1,50 39,1 38,3 38,3 48,3
14_B woning 5,00 41,3 40,7 40,7 50,7

14_C woning 7,50 42,8 42,2 42,2 52,2
15_A woning 1,50 39,1 38,5 38,5 48,5
15_B woning 5,00 41,1 40,6 40,6 50,6
15_C woning 7,50 42,5 42,0 42,0 52,0
16_A woning 1,50 39,2 38,7 38,7 48,7

16_B woning 5,00 41,0 40,5 40,5 50,5
16_C woning 7,50 42,2 41,7 41,7 51,7
17_A appartement 1,50 39,2 39,2 39,2 49,2
17_B appartement 5,00 40,3 40,3 40,3 50,3
17_C appartement 8,00 41,4 41,3 41,3 51,3

17_D appartement 11,00 42,7 42,4 42,4 52,4
17_E appartement 14,00 43,6 43,2 43,2 53,2
18_A appartement 1,50 38,9 38,8 38,8 48,8
18_B appartement 5,00 40,0 39,9 39,9 49,9
18_C appartement 8,00 41,0 40,8 40,8 50,8

18_D appartement 11,00 42,1 41,9 41,9 51,9
18_E appartement 14,00 43,0 42,7 42,7 52,7
19_A appartement 1,50 23,5 22,1 22,1 32,1
19_B appartement 5,00 20,8 20,3 20,3 30,3
19_C appartement 8,00 22,0 21,6 21,6 31,6

19_D appartement 11,00 23,0 22,6 22,6 32,6
19_E appartement 14,00 25,4 24,8 24,8 34,8
20_A appartement 1,50 28,3 28,2 28,2 38,2
20_B appartement 5,00 22,0 21,6 21,6 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:18:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
20_C appartement 8,00 21,2 20,8 20,8 30,8
20_D appartement 11,00 22,1 21,7 21,7 31,7
20_E appartement 14,00 24,2 23,8 23,8 33,8
21_A appartement 1,50 25,1 25,0 25,0 35,0
21_B appartement 5,00 24,8 24,6 24,6 34,6

21_C appartement 8,00 21,1 20,7 20,7 30,7
21_D appartement 11,00 22,0 21,5 21,5 31,5
21_E appartement 14,00 24,1 23,7 23,7 33,7
22_A woning 1,50 25,3 25,2 25,2 35,2
22_B woning 5,00 24,0 23,8 23,8 33,8

22_C woning 7,50 20,7 20,4 20,4 30,4
23_A woning 1,50 26,9 26,8 26,8 36,8
23_B woning 5,00 23,0 22,7 22,7 32,7
23_C woning 7,50 20,5 20,1 20,1 30,1
24_A woning 1,50 31,7 31,7 31,7 41,7

24_B woning 5,00 22,5 22,3 22,3 32,3
24_C woning 7,50 20,3 19,9 19,9 29,9
25_A woning 1,50 31,5 31,5 31,5 41,5
25_B woning 5,00 19,6 19,3 19,3 29,3
25_C woning 7,50 20,1 19,7 19,7 29,7

26_A woning 1,50 31,3 31,3 31,3 41,3
26_B woning 5,00 19,8 19,5 19,5 29,5
26_C woning 7,50 19,9 19,5 19,5 29,5
28_A woning 1,50 32,6 31,4 31,4 41,4
28_B woning 5,00 35,6 34,6 34,6 44,6

29_A woning 1,50 32,2 31,1 31,1 41,1
29_B woning 5,00 35,0 34,0 34,0 44,0
30_A woning 1,50 31,8 30,8 30,8 40,8
30_B woning 5,00 34,5 33,6 33,6 43,6
31_A woning 1,50 31,6 30,7 30,7 40,7

31_B woning 5,00 34,4 33,5 33,5 43,5
32_A woning 1,50 31,5 30,7 30,7 40,7
32_B woning 5,00 34,3 33,4 33,4 43,4
33_A woning 1,50 31,3 30,4 30,4 40,4
33_B woning 5,00 34,2 33,4 33,4 43,4

34_A woning 1,50 31,0 30,2 30,2 40,2
34_B woning 5,00 34,0 33,4 33,4 43,4
35_A woning 1,50 31,4 30,7 30,7 40,7
35_B woning 5,00 32,1 31,2 31,2 41,2
38_A woning 1,50 33,0 32,7 32,7 42,7

38_B woning 5,00 34,2 33,8 33,8 43,8
38_C woning 7,50 27,7 24,8 24,8 34,8
39_A woning 1,50 32,7 32,1 32,1 42,1
39_B woning 5,00 33,7 33,1 33,1 43,1
39_C woning 7,50 28,2 24,4 24,4 34,4

40_A woning 1,50 32,3 31,8 31,8 41,8
40_B woning 5,00 26,3 23,6 23,6 33,6
40_C woning 7,50 27,3 24,1 24,1 34,1
41_A woning 1,50 31,5 31,0 31,0 41,0
41_B woning 5,00 25,4 22,8 22,8 32,8

41_C woning 7,50 26,8 23,9 23,9 33,9
42_A woning 1,50 31,6 31,1 31,1 41,1
42_B woning 5,00 25,3 23,0 23,0 33,0
42_C woning 7,50 26,9 24,5 24,5 34,5
43_A woning 1,50 32,0 31,4 31,4 41,4

43_B woning 5,00 25,6 22,9 22,9 32,9
43_C woning 7,50 27,2 24,6 24,6 34,6
44_A woning 1,50 31,7 31,1 31,1 41,1
44_B woning 5,00 25,1 22,4 22,4 32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:18:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
44_C woning 7,50 26,8 24,5 24,5 34,5
45_A woning 1,50 30,8 30,1 30,1 40,1
45_B woning 5,00 25,2 23,0 23,0 33,0
45_C woning 7,50 26,9 25,0 25,0 35,0
46_A appartement 1,50 27,9 26,3 26,3 36,3

46_B appartement 5,00 23,4 20,2 20,2 30,2
46_C appartement 8,00 24,7 21,6 21,6 31,6
46_D appartement 11,00 25,8 22,4 22,4 32,4
46_E appartement 14,00 25,8 24,4 24,4 34,4
47_A appartement 1,50 31,3 30,8 30,8 40,8

47_B appartement 5,00 24,3 21,2 21,2 31,2
47_C appartement 8,00 30,8 29,4 29,4 39,4
47_D appartement 11,00 39,2 38,7 38,7 48,7
47_E appartement 14,00 40,4 39,8 39,8 49,8
48_A appartement 1,50 26,1 24,0 24,0 34,0

48_B appartement 5,00 27,0 25,5 25,5 35,5
48_C appartement 8,00 32,0 31,0 31,0 41,0
48_D appartement 11,00 39,9 39,5 39,5 49,5
48_E appartement 14,00 41,0 40,5 40,5 50,5
49_A woning 1,50 25,8 23,9 23,9 33,9

49_B woning 5,00 27,8 26,6 26,6 36,6
49_C woning 8,00 29,3 27,4 27,4 37,4
50_A woning 1,50 26,7 25,5 25,5 35,5
50_B woning 5,00 30,2 29,5 29,5 39,5
50_C woning 8,00 33,3 32,7 32,7 42,7

51_A woning 1,50 27,6 27,1 27,1 37,1
51_B woning 5,00 31,3 31,0 31,0 41,0
51_C woning 8,00 33,9 33,4 33,4 43,4
52_A woning 1,50 28,6 28,0 28,0 38,0
52_B woning 5,00 32,6 32,3 32,3 42,3

52_C woning 8,00 35,6 35,2 35,2 45,2
53_A woning 1,50 29,6 29,1 29,1 39,1
53_B woning 5,00 34,3 34,1 34,1 44,1
53_C woning 8,00 36,0 35,7 35,7 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:18:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woning 1,50 41,0 38,4 34,5 44,5
01_B woning 5,00 40,6 38,2 37,2 47,2
02_A woning 1,50 37,0 32,3 31,0 41,0
02_B woning 5,00 40,1 37,3 36,9 46,9
02_C woning 7,50 42,8 40,7 39,6 49,6

03_A woning 1,50 37,4 32,5 31,6 41,6
03_B woning 5,00 40,1 37,2 36,9 46,9
04_A woning 1,50 38,2 33,4 32,9 42,9
04_B woning 5,00 40,1 36,8 36,6 46,6
05_A woning 1,50 38,8 33,5 33,2 43,2

05_B woning 5,00 40,4 36,8 36,6 46,6
06_A woning 1,50 38,9 33,7 33,5 43,5
06_B woning 5,00 40,6 37,1 36,9 46,9
07_A woning 1,50 39,5 34,5 34,4 44,4
07_B woning 5,00 41,0 37,5 37,4 47,4

07_C woning 7,50 42,9 40,7 40,3 50,3
08_A woning 1,50 39,7 35,4 35,3 45,3
08_B woning 5,00 41,1 37,8 37,7 47,7
09_A woning 1,50 37,6 35,9 35,8 45,8
09_B woning 5,00 39,9 38,2 38,1 48,1

09_C woning 7,50 40,9 39,5 39,4 49,4
10_A woning 1,50 36,9 35,3 35,3 45,3
10_B woning 5,00 39,5 38,1 38,0 48,0
10_C woning 7,50 40,5 39,2 39,1 49,1
11_A woning 1,50 36,5 35,2 35,1 45,1

11_B woning 5,00 39,1 38,0 37,9 47,9
11_C woning 7,50 40,0 38,9 38,8 48,8
12_A woning 1,50 36,5 35,5 35,4 45,4
12_B woning 5,00 38,8 37,8 37,8 47,8
12_C woning 7,50 39,6 38,6 38,5 48,5

13_A woning 1,50 36,4 35,5 35,5 45,5
13_B woning 5,00 38,5 37,6 37,6 47,6
13_C woning 7,50 39,3 38,3 38,2 48,2
14_A woning 1,50 36,4 35,6 35,5 45,5
14_B woning 5,00 38,2 37,4 37,3 47,3

14_C woning 7,50 39,0 38,1 38,0 48,0
15_A woning 1,50 36,3 35,6 35,6 45,6
15_B woning 5,00 37,8 37,2 37,1 47,1
15_C woning 7,50 38,7 37,8 37,7 47,7
16_A woning 1,50 36,4 35,8 35,8 45,8

16_B woning 5,00 37,5 36,9 36,9 46,9
16_C woning 7,50 38,4 37,6 37,5 47,5
17_A appartement 1,50 36,6 36,6 36,6 46,6
17_B appartement 5,00 36,5 36,5 36,5 46,5
17_C appartement 8,00 37,3 37,2 37,1 47,1

17_D appartement 11,00 38,5 38,0 37,9 47,9
17_E appartement 14,00 39,7 38,7 38,6 48,6
18_A appartement 1,50 36,6 36,5 36,5 46,5
18_B appartement 5,00 36,4 36,2 36,2 46,2
18_C appartement 8,00 37,1 36,8 36,8 46,8

18_D appartement 11,00 38,0 37,6 37,5 47,5
18_E appartement 14,00 39,0 38,3 38,2 48,2
19_A appartement 1,50 23,6 22,3 21,1 31,1
19_B appartement 5,00 21,4 21,2 17,7 27,7
19_C appartement 8,00 23,3 24,1 18,0 29,1

19_D appartement 11,00 25,1 25,9 19,1 30,9
19_E appartement 14,00 27,1 27,6 21,5 32,6
20_A appartement 1,50 25,8 25,7 25,1 35,1
20_B appartement 5,00 21,9 21,7 18,2 28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:40:20Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
20_C appartement 8,00 23,1 23,9 17,2 28,9
20_D appartement 11,00 26,0 27,1 18,3 32,1
20_E appartement 14,00 27,7 28,5 20,7 33,5
21_A appartement 1,50 23,2 22,9 21,5 31,5
21_B appartement 5,00 23,3 23,1 20,6 30,6

21_C appartement 8,00 23,6 24,2 17,5 29,2
21_D appartement 11,00 27,0 28,0 18,6 33,0
21_E appartement 14,00 28,5 29,3 21,0 34,3
22_A woning 1,50 25,2 25,1 24,1 34,1
22_B woning 5,00 24,6 24,6 22,6 32,6

22_C woning 8,00 25,9 26,6 18,8 31,6
23_A woning 1,50 27,1 27,1 26,4 36,4
23_B woning 5,00 24,0 24,2 21,1 31,1
23_C woning 8,00 26,5 27,4 18,7 32,4
24_A woning 1,50 29,7 29,7 29,4 39,4

24_B woning 5,00 24,2 24,6 20,4 30,4
24_C woning 8,00 26,9 27,9 18,8 32,9
25_A woning 1,50 29,5 29,5 29,1 39,1
25_B woning 5,00 23,7 24,3 18,3 29,3
25_C woning 8,00 27,5 28,5 18,7 33,5

26_A woning 1,50 29,5 29,5 29,0 39,0
26_B woning 5,00 24,9 25,7 18,0 30,7
26_C woning 8,00 29,2 30,4 19,6 35,4
28_A woning 1,50 45,9 46,8 39,8 51,8
28_B woning 5,00 46,4 47,2 40,5 52,2

29_A woning 1,50 43,7 44,5 37,7 49,5
29_B woning 5,00 44,4 45,0 38,6 50,0
30_A woning 1,50 41,9 42,6 36,0 47,6
30_B woning 5,00 42,7 43,2 37,0 48,2
31_A woning 1,50 40,4 41,0 34,7 46,0

31_B woning 5,00 41,4 41,8 35,9 46,8
32_A woning 1,50 39,2 39,7 33,7 44,7
32_B woning 5,00 40,3 40,7 35,1 45,7
33_A woning 1,50 38,1 38,6 32,9 43,6
33_B woning 5,00 39,5 39,8 34,5 44,8

34_A woning 1,50 37,1 37,5 32,2 42,5
34_B woning 5,00 38,9 39,2 34,1 44,2
35_A woning 1,50 36,4 36,7 32,0 42,0
35_B woning 5,00 38,2 38,5 33,2 43,5
38_A woning 1,50 36,7 36,9 31,5 41,9

38_B woning 5,00 37,8 38,4 31,5 43,4
38_C woning 7,50 37,4 37,6 30,3 42,6
39_A woning 1,50 36,1 36,1 30,4 41,1
39_B woning 5,00 37,3 37,9 30,8 42,9
39_C woning 7,50 37,6 38,2 30,6 43,2

40_A woning 1,50 35,7 35,7 30,2 40,7
40_B woning 5,00 36,9 37,6 30,2 42,6
40_C woning 7,50 37,4 38,0 30,5 43,0
41_A woning 1,50 35,4 35,5 29,6 40,5
41_B woning 5,00 36,6 37,4 29,9 42,4

41_C woning 7,50 37,4 37,9 30,4 42,9
42_A woning 1,50 34,9 34,9 28,6 39,9
42_B woning 5,00 36,1 36,9 29,1 41,9
42_C woning 7,50 37,1 37,6 29,8 42,6
43_A woning 1,50 34,8 34,8 28,7 39,8

43_B woning 5,00 36,0 36,7 28,8 41,7
43_C woning 7,50 37,0 37,5 29,7 42,5
44_A woning 1,50 34,8 34,7 28,6 39,7
44_B woning 5,00 36,2 36,8 29,0 41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:40:20Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
44_C woning 7,50 37,0 37,4 29,7 42,4
45_A woning 1,50 34,6 34,5 28,7 39,5
45_B woning 5,00 36,4 36,9 29,1 41,9
45_C woning 7,50 37,1 37,5 29,8 42,5
46_A appartement 1,50 35,2 35,1 29,4 40,1

46_B appartement 5,00 36,4 36,9 28,9 41,9
46_C appartement 8,00 37,9 38,4 29,9 43,4
46_D appartement 11,00 39,1 39,6 30,7 44,6
46_E appartement 14,00 39,2 39,8 30,9 44,8
47_A appartement 1,50 36,1 36,2 32,1 42,1

47_B appartement 5,00 36,5 37,2 29,1 42,2
47_C appartement 8,00 37,7 38,5 29,8 43,5
47_D appartement 11,00 39,4 39,8 32,9 44,8
47_E appartement 14,00 39,9 40,1 33,8 45,1
48_A appartement 1,50 34,5 34,7 27,9 39,7

48_B appartement 5,00 36,2 36,8 29,7 41,8
48_C appartement 8,00 37,4 38,2 30,3 43,2
48_D appartement 11,00 39,9 40,4 35,6 45,6
48_E appartement 14,00 40,4 40,7 36,3 46,3
49_A woning 1,50 33,1 32,9 26,9 37,9

49_B woning 5,00 34,9 35,0 29,1 40,0
49_C woning 8,00 37,4 37,8 29,3 42,8
50_A woning 1,50 33,9 33,7 27,6 38,7
50_B woning 5,00 35,9 36,0 29,9 41,0
50_C woning 8,00 38,1 38,6 31,9 43,6

51_A woning 1,50 34,0 33,8 28,3 38,8
51_B woning 5,00 36,0 36,2 30,9 41,2
51_C woning 8,00 38,2 38,6 32,6 43,6
52_A woning 1,50 34,1 33,9 28,8 38,9
52_B woning 5,00 36,4 36,5 31,8 41,8

52_C woning 8,00 38,3 38,7 33,1 43,7
53_A woning 1,50 34,4 34,2 29,7 39,7
53_B woning 5,00 37,2 37,4 33,8 43,8
53_C woning 8,00 38,6 39,0 33,9 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:40:20Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten maximale geluidsniveaus rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 71,1 27,1 27,1
01_B woning 5,00 71,8 35,9 35,9
02_A woning 1,50 73,1 25,9 25,9
02_B woning 5,00 73,1 35,9 35,9
02_C woning 7,50 73,4 37,3 37,3

03_A woning 1,50 74,4 31,5 31,5
03_B woning 5,00 74,4 36,1 36,1
04_A woning 1,50 75,9 31,3 31,3
04_B woning 5,00 75,8 36,2 36,2
05_A woning 1,50 77,1 31,4 31,4

05_B woning 5,00 76,9 36,2 36,2
06_A woning 1,50 77,8 30,8 30,8
06_B woning 5,00 77,5 35,9 35,9
07_A woning 1,50 77,7 32,2 32,2
07_B woning 5,00 77,4 35,6 35,6

07_C woning 7,50 77,7 37,9 37,9
08_A woning 1,50 76,7 32,8 32,8
08_B woning 5,00 76,5 34,7 34,7
09_A woning 1,50 64,5 33,1 33,1
09_B woning 5,00 65,2 35,0 35,0

09_C woning 7,50 65,2 36,0 36,0
10_A woning 1,50 60,6 33,0 33,0
10_B woning 5,00 61,9 34,9 34,9
10_C woning 7,50 62,1 36,0 36,0
11_A woning 1,50 53,4 32,8 32,8

11_B woning 5,00 55,9 34,9 34,9
11_C woning 7,50 56,3 35,9 35,9
12_A woning 1,50 52,3 32,8 32,8
12_B woning 5,00 55,0 34,9 34,9
12_C woning 7,50 55,0 35,9 35,9

13_A woning 1,50 51,5 32,8 32,8
13_B woning 5,00 54,2 34,8 34,8
13_C woning 7,50 54,2 35,8 35,8
14_A woning 1,50 50,7 32,7 32,7
14_B woning 5,00 53,1 34,7 34,7

14_C woning 7,50 53,5 35,6 35,6
15_A woning 1,50 49,8 33,4 33,4
15_B woning 5,00 52,0 34,5 34,5
15_C woning 7,50 52,7 35,5 35,5
16_A woning 1,50 48,9 33,4 33,4

16_B woning 5,00 51,0 34,4 34,4
16_C woning 7,50 52,0 35,3 35,3
17_A appartement 1,50 40,1 33,3 33,3
17_B appartement 5,00 42,4 33,9 33,9
17_C appartement 8,00 43,9 35,0 35,0

17_D appartement 11,00 46,6 36,1 36,1
17_E appartement 14,00 47,6 36,5 36,5
18_A appartement 1,50 39,5 33,0 33,0
18_B appartement 5,00 40,8 33,5 33,5
18_C appartement 8,00 42,4 34,5 34,5

18_D appartement 11,00 45,5 35,6 35,6
18_E appartement 14,00 46,5 36,2 36,2
19_A appartement 1,50 38,7 18,9 18,9
19_B appartement 5,00 40,2 13,3 13,3
19_C appartement 8,00 41,2 14,6 14,6

19_D appartement 11,00 41,2 15,6 15,6
19_E appartement 14,00 41,2 18,1 18,1
20_A appartement 1,50 38,5 25,0 25,0
20_B appartement 5,00 39,9 17,3 17,3
20_C appartement 8,00 41,0 14,0 14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:20:57Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten maximale geluidsniveaus rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 41,5 14,8 14,8
20_E appartement 14,00 41,5 17,3 17,3
21_A appartement 1,50 33,2 21,8 21,8
21_B appartement 5,00 34,1 21,2 21,2
21_C appartement 8,00 33,5 13,9 13,9

21_D appartement 11,00 34,0 14,8 14,8
21_E appartement 14,00 37,0 17,3 17,3
22_A woning 1,50 31,8 21,1 21,1
22_B woning 5,00 33,1 20,2 20,2
22_C woning 7,50 32,5 13,3 13,3

23_A woning 1,50 31,3 24,6 24,6
23_B woning 5,00 32,8 16,2 16,2
23_C woning 7,50 31,7 13,1 13,1
24_A woning 1,50 28,3 28,3 28,3
24_B woning 5,00 29,2 15,6 15,6

24_C woning 7,50 32,8 12,9 12,9
25_A woning 1,50 28,3 28,3 28,3
25_B woning 5,00 28,4 10,6 10,6
25_C woning 7,50 31,9 12,8 12,8
26_A woning 1,50 28,1 28,1 28,1

26_B woning 5,00 28,7 13,5 13,5
26_C woning 7,50 31,8 12,6 12,6
28_A woning 1,50 52,1 27,7 27,7
28_B woning 5,00 54,9 29,7 29,7
29_A woning 1,50 52,4 27,4 27,4

29_B woning 5,00 54,4 29,6 29,6
30_A woning 1,50 53,2 27,2 27,2
30_B woning 5,00 54,1 29,5 29,5
31_A woning 1,50 54,2 27,0 27,0
31_B woning 5,00 54,6 29,5 29,5

32_A woning 1,50 54,7 26,8 26,8
32_B woning 5,00 54,8 29,5 29,5
33_A woning 1,50 54,1 26,6 26,6
33_B woning 5,00 54,3 29,6 29,6
34_A woning 1,50 54,0 26,4 26,4

34_B woning 5,00 54,1 29,8 29,8
35_A woning 1,50 53,6 26,6 26,6
35_B woning 5,00 53,7 27,1 27,1
38_A woning 1,50 51,3 29,8 29,8
38_B woning 5,00 52,3 32,8 32,8

38_C woning 7,50 53,3 17,7 17,7
39_A woning 1,50 49,7 29,5 29,5
39_B woning 5,00 51,2 32,4 32,4
39_C woning 7,50 51,8 17,4 17,4
40_A woning 1,50 48,5 29,0 29,0

40_B woning 5,00 50,4 17,3 17,3
40_C woning 7,50 51,0 17,2 17,2
41_A woning 1,50 47,4 28,8 28,8
41_B woning 5,00 49,9 15,9 15,9
41_C woning 7,50 50,3 16,9 16,9

42_A woning 1,50 46,8 29,0 29,0
42_B woning 5,00 49,4 15,7 15,7
42_C woning 7,50 49,8 18,7 18,7
43_A woning 1,50 44,8 29,6 29,6
43_B woning 5,00 47,6 15,5 15,5

43_C woning 7,50 48,2 18,6 18,6
44_A woning 1,50 44,8 29,4 29,4
44_B woning 5,00 47,6 15,4 15,4
44_C woning 7,50 48,3 18,5 18,5
45_A woning 1,50 44,4 27,7 27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:20:57Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten maximale geluidsniveaus rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 46,8 16,1 16,1
45_C woning 7,50 47,8 18,4 18,4
46_A appartement 1,50 42,3 23,9 23,9
46_B appartement 5,00 44,6 13,1 13,1
46_C appartement 8,00 47,1 14,7 14,7

46_D appartement 11,00 46,5 15,6 15,6
46_E appartement 14,00 47,7 18,1 18,1
47_A appartement 1,50 41,7 29,9 29,9
47_B appartement 5,00 44,6 14,3 14,3
47_C appartement 8,00 48,4 25,0 25,0

47_D appartement 11,00 49,0 33,6 33,6
47_E appartement 14,00 51,1 34,8 34,8
48_A appartement 1,50 46,3 17,9 17,9
48_B appartement 5,00 49,2 19,5 19,5
48_C appartement 8,00 51,7 25,7 25,7

48_D appartement 11,00 52,0 33,4 33,4
48_E appartement 14,00 52,9 34,6 34,6
49_A woning 1,50 44,3 17,3 17,3
49_B woning 5,00 47,0 21,8 21,8
49_C woning 8,00 50,2 23,3 23,3

50_A woning 1,50 45,0 19,5 19,5
50_B woning 5,00 47,3 23,9 23,9
50_C woning 8,00 51,6 26,4 26,4
51_A woning 1,50 46,0 20,1 20,1
51_B woning 5,00 48,0 24,7 24,7

51_C woning 8,00 49,9 26,3 26,3
52_A woning 1,50 45,2 20,2 20,2
52_B woning 5,00 47,2 25,7 25,7
52_C woning 8,00 49,2 30,5 30,5
53_A woning 1,50 44,8 22,6 22,6

53_B woning 5,00 46,6 30,2 30,2
53_C woning 8,00 48,7 30,4 30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:20:57Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 60,6 27,1 27,1
01_B woning 5,00 61,3 32,6 32,6
02_A woning 1,50 62,6 25,9 25,9
02_B woning 5,00 62,6 32,7 32,7
02_C woning 7,50 62,9 34,1 34,1

03_A woning 1,50 63,9 27,7 27,7
03_B woning 5,00 64,0 32,6 32,6
04_A woning 1,50 65,4 30,3 30,3
04_B woning 5,00 65,4 32,8 32,8
05_A woning 1,50 66,7 30,8 30,8

05_B woning 5,00 66,5 33,0 33,0
06_A woning 1,50 67,3 30,8 30,8
06_B woning 5,00 67,0 33,2 33,2
07_A woning 1,50 67,2 32,2 32,2
07_B woning 5,00 67,0 33,3 33,3

07_C woning 7,50 67,3 34,8 34,8
08_A woning 1,50 66,2 32,8 32,8
08_B woning 5,00 66,0 33,4 33,4
09_A woning 1,50 53,9 33,1 33,1
09_B woning 5,00 55,6 33,6 33,6

09_C woning 7,50 55,6 34,0 34,0
10_A woning 1,50 52,4 33,0 33,0
10_B woning 5,00 54,5 33,5 33,5
10_C woning 7,50 54,4 33,9 33,9
11_A woning 1,50 51,1 32,8 32,8

11_B woning 5,00 53,5 33,2 33,2
11_C woning 7,50 53,5 33,6 33,6
12_A woning 1,50 49,9 32,8 32,8
12_B woning 5,00 52,6 33,0 33,0
12_C woning 7,50 52,5 33,2 33,2

13_A woning 1,50 49,1 32,8 32,8
13_B woning 5,00 51,8 32,7 32,7
13_C woning 7,50 51,7 32,9 32,9
14_A woning 1,50 48,3 32,7 32,7
14_B woning 5,00 50,7 32,5 32,5

14_C woning 7,50 51,0 32,7 32,7
15_A woning 1,50 47,4 32,4 32,4
15_B woning 5,00 49,6 32,2 32,2
15_C woning 7,50 50,3 32,4 32,4
16_A woning 1,50 46,5 32,1 32,1

16_B woning 5,00 48,5 31,9 31,9
16_C woning 7,50 49,6 32,1 32,1
17_A appartement 1,50 33,2 33,2 33,2
17_B appartement 5,00 31,6 31,6 31,6
17_C appartement 8,00 35,1 31,8 31,8

17_D appartement 11,00 44,0 32,6 32,6
17_E appartement 14,00 44,5 33,3 33,3
18_A appartement 1,50 37,1 33,0 33,0
18_B appartement 5,00 36,9 31,3 31,3
18_C appartement 8,00 38,2 31,4 31,4

18_D appartement 11,00 42,8 32,1 32,1
18_E appartement 14,00 43,7 32,8 32,8
19_A appartement 1,50 27,7 18,9 18,9
19_B appartement 5,00 29,3 11,7 11,7
19_C appartement 8,00 30,6 11,7 11,7

19_D appartement 11,00 30,5 12,7 12,7
19_E appartement 14,00 30,5 14,8 14,8
20_A appartement 1,50 27,6 22,7 22,7
20_B appartement 5,00 29,1 10,9 10,9
20_C appartement 8,00 30,3 10,9 10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:41:04Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 30,8 11,7 11,7
20_E appartement 14,00 30,8 13,6 13,6
21_A appartement 1,50 25,0 17,9 17,9
21_B appartement 5,00 25,8 16,1 16,1
21_C appartement 8,00 26,8 10,8 10,8

21_D appartement 11,00 27,4 11,5 11,5
21_E appartement 14,00 28,5 13,5 13,5
22_A woning 1,50 24,5 21,1 21,1
22_B woning 5,00 25,5 20,2 20,2
22_C woning 8,00 26,5 10,7 10,7

23_A woning 1,50 24,9 24,6 24,6
23_B woning 5,00 25,9 16,2 16,2
23_C woning 8,00 26,9 11,3 11,3
24_A woning 1,50 28,3 28,3 28,3
24_B woning 5,00 24,9 15,2 15,2

24_C woning 8,00 26,3 11,4 11,4
25_A woning 1,50 28,3 28,3 28,3
25_B woning 5,00 24,7 10,4 10,4
25_C woning 8,00 26,1 10,5 10,5
26_A woning 1,50 28,1 28,1 28,1

26_B woning 5,00 24,5 10,2 10,2
26_C woning 8,00 25,8 11,3 11,3
28_A woning 1,50 45,4 27,7 27,7
28_B woning 5,00 48,0 29,7 29,7
29_A woning 1,50 45,0 27,4 27,4

29_B woning 5,00 47,4 29,6 29,6
30_A woning 1,50 44,6 27,2 27,2
30_B woning 5,00 46,9 29,5 29,5
31_A woning 1,50 44,2 27,0 27,0
31_B woning 5,00 46,4 29,5 29,5

32_A woning 1,50 43,6 26,8 26,8
32_B woning 5,00 45,8 29,5 29,5
33_A woning 1,50 43,2 26,6 26,6
33_B woning 5,00 45,4 29,6 29,6
34_A woning 1,50 43,0 26,4 26,4

34_B woning 5,00 45,0 29,8 29,8
35_A woning 1,50 42,5 26,6 26,6
35_B woning 5,00 44,5 27,1 27,1
38_A woning 1,50 41,5 21,6 21,6
38_B woning 5,00 43,6 22,7 22,7

38_C woning 7,50 43,9 15,4 15,4
39_A woning 1,50 41,2 19,3 19,3
39_B woning 5,00 43,1 20,2 20,2
39_C woning 7,50 43,8 14,1 14,1
40_A woning 1,50 39,9 19,5 19,5

40_B woning 5,00 40,9 13,2 13,2
40_C woning 7,50 42,2 13,9 13,9
41_A woning 1,50 39,7 19,0 19,0
41_B woning 5,00 40,5 12,9 12,9
41_C woning 7,50 41,7 13,5 13,5

42_A woning 1,50 39,6 16,4 16,4
42_B woning 5,00 40,1 12,6 12,6
42_C woning 7,50 41,3 13,2 13,2
43_A woning 1,50 39,3 18,1 18,1
43_B woning 5,00 39,7 13,1 13,1

43_C woning 7,50 40,8 14,5 14,5
44_A woning 1,50 39,0 17,9 17,9
44_B woning 5,00 39,3 13,0 13,0
44_C woning 7,50 40,4 14,4 14,4
45_A woning 1,50 38,7 21,1 21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:41:04Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelen rwziWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - afdekkingen rwzi

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RWZI

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 39,0 14,3 14,3
45_C woning 7,50 40,1 14,7 14,7
46_A appartement 1,50 38,6 23,9 23,9
46_B appartement 5,00 38,7 11,4 11,4
46_C appartement 8,00 39,9 11,5 11,5

46_D appartement 11,00 42,3 12,3 12,3
46_E appartement 14,00 38,4 13,9 13,9
47_A appartement 1,50 38,0 29,9 29,9
47_B appartement 5,00 38,7 11,3 11,3
47_C appartement 8,00 42,3 16,5 16,5

47_D appartement 11,00 45,0 25,9 25,9
47_E appartement 14,00 48,6 26,8 26,8
48_A appartement 1,50 38,0 17,9 17,9
48_B appartement 5,00 36,3 19,5 19,5
48_C appartement 8,00 40,7 22,3 22,3

48_D appartement 11,00 44,0 31,2 31,2
48_E appartement 14,00 48,4 32,0 32,0
49_A woning 1,50 37,5 17,3 17,3
49_B woning 5,00 36,4 21,8 21,8
49_C woning 8,00 40,6 16,9 16,9

50_A woning 1,50 32,3 17,7 17,7
50_B woning 5,00 34,6 22,3 22,3
50_C woning 8,00 40,2 24,2 24,2
51_A woning 1,50 32,9 19,5 19,5
51_B woning 5,00 34,8 23,0 23,0

51_C woning 8,00 40,0 25,3 25,3
52_A woning 1,50 32,1 18,5 18,5
52_B woning 5,00 34,0 25,7 25,7
52_C woning 8,00 40,2 26,9 26,9
53_A woning 1,50 31,7 22,6 22,6

53_B woning 5,00 33,5 30,2 30,2
53_C woning 8,00 39,9 28,3 28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:41:04Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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Uitgangspunten Coronel 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
 
In december 2021 hebben wij gesproken met de heer Raymond Coronel. Hij geeft aan dat er ten opzichte van de 
in 2017 vastgestelde representatieve bedrijfssituatie één wijziging is. Dit betreft de openingstijd op zaterdag. 
Vanwege partijen (vrijgezellenfeesten, verjaardagen e.d.) kan de kartbaan tegenwoordig tussen 11.00 en 23.00 in 
bedrijf zijn. Voorheen was dit tussen 14.00 en 23.00.  
 
In 2018 heeft Coronel nog overwogen om de locatie van de klimhal en kartbaan te wisselen, waardoor de 
geluidsemissie zou wijzigen. De heer Coronel geeft aan dat deze wijziging niet zal plaatsvinden.  
 
De maatgevende dag is de zaterdag, aangezien dit een drukke dag is met de meeste races. Op de meetdag in 
2016 is waargenomen dat er vanwege de klimhal geen relevante geluidsemissie plaatsvindt. Dit maakt daarom 
verder geen onderdeel uit van de beschrijving en de berekeningen.  
 
Voor de kartbaan geldt dat er in de representatieve situatie met elektrisch aangedreven karts gereden wordt. Ten 
opzichte van karts met een verbrandingsmotor betekent dit dat het geluidsniveau in de hal aanzienlijk lager is. 
Wel wordt muziek gespeeld tijdens en tussen de races. Het gemiddelde binnenniveau in de hal onder het dak 
bedraagt 75 dB(A). Bij karts met een verbrandingsmotor zonder muziek was dit circa 90 dB(A). Racen met karts 
met een verbrandingsmotor komt alleen nog incidenteel voor, oftewel minder dan 13x per jaar, en maakt daarom 
geen onderdeel uit van de berekeningen.  
 
Gebouwuitstraling vindt plaats via de lichte geveldelen. Dit zijn de sandwich geveldelen, het dak en de lichtstraat 
op het dak. De dakconstructie komt overeen met DS1 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai en 
heeft een bronvermogen van 75 dB(A). Voor de sandwichgevels is dit GC1. De zuidgevel is opgedeeld in twee 
delen waarbij het totale bronvermogen 62 dB(A) bedraagt. Het bronvermogen van de lichtkoepel is middels 
metingen vastgesteld op 80 dB(A). In de zuidgevel is nog een overheaddeur aanwezig, die tijdens de races 
gesloten is. Het bronvermogen bedraagt 50 dB(A).  
 
Omdat er elektrisch gekart wordt, zijn de ventilatievoorzieningen uitgeschakeld. Enige geluidsemissie vindt wel 
plaats via doorstraling van de 10 in lijn opgestelde ventilatoren. Het bronvermogen bedraagt 61 dB(A) per 
ventilator.  
 
Op het dak is nog een koeling in een open omkasting aanwezig. Tijdens de metingen was deze niet representatief 
in bedrijf. Uitgegaan is daarom van eerdere metingen. Het bronvermogen bedraagt 77 dB(A). De installatie 
schakelt in en uit op basis van koelbehoefte. Voor de bedrijfsduur is een standaard aangehouden van 75 %/50 
%/33 % in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  
 
Ten slotte is er een aantal afzuigingen aanwezig voor de keukens. De bronvermogens variëren van 68 tot en met 
74 dB(A).  
 
Mobiele bronnen bestaan met name uit personenwagens van de bezoekers, welke parkeren op de openbare weg 
en derhalve niet bij de inrichting behoren. Voor het aanleveren van goederen wordt de kartbaan af en toe bezocht 
door een bestel- of vrachtwagen. Gezien de lage aantallen en omdat dit plaatsvindt in de dagperiode is dit 
akoestisch niet relevant.  
 
De akoestisch representatieve bedrijfssituatie staat weergegeven in onderstaande tabel.  
 
 



Tabel 1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Coronel Kartracing 
 

Bron Omschrijving Bedrijfsduur in uren Emissie in 
dB(A) 

Dag Avond Nacht 

1 t/m 10 ventilatie voorste hal 8 4 0 61 

11 en 12 afzuiging keuken zuidgevel 8 4 0 68 

13 afzuiging keuken voorzijde 8 4 0 74 

14 afzuiging keuken midden 8 4 0 73 

15 koeling 8 2 2,67 77 

16 gevel zuid links 8 4 0 60 

17 gevel zuid rechts 8 4 0 58 

18 gevel noord 8 4 0 60 

19 overheaddeur zuidgevel 8 4 0 50 

d01 uitstraling dak 8 4 0 75 

d02 uitstraling lichtstraat 8 4 0 80 

 
 
Maximale geluidniveaus 
 
Laden en lossen van goederen vindt plaats in de dagperiode. De normstelling is dan niet van toepassing. In het 
kader van goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd te voldoen aan 70 dB(A) ter plaatse van de 
geluidgevoelige gebouwen. Laden en lossen vindt plaats aan de noordoostzijde van de kartbaan, tussen het 
gebouw van Coronel en het bedrijfsverzamelgebouw. Gezien de afstand tot de toekomstige woningen en het feit 
dat deze woningbouw afgeschermd wordt door het bedrijfsverzamelgebouw wordt voldaan aan de grenswaarde.  
 
 
Berekeningsresultaten  
 
Met behulp van het overdrachtsmodel is de geluidbelasting bepaald in het plangebied. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.2. In deze tabel zijn alleen de maatgevende resultaten opgenomen. De volledige 
resultaten zijn opgenomen in bijlage III.  
 
 
Tabel 2 Berekeningsresultaten LAr, LT Coronel (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal 
dB(A) 

46 appartementen fase III 14 35/50/-- 37/45/-- 22/40/-- 42/50/-- 

47 appartementen fase III 14 35/50/-- 37/45/-- 22/40/-- 42/50/-- 

48 appartementen fase III 14 36/50/-- 37/45/-- 23/40/-- 42/50/-- 

 
Uit tabel 4.2 blijkt dat voldaan wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.  
 
In 2018 zijn in opdracht van gemeente Huizen metingen verricht naar het muziekgeluid. Tijdens twee meetsessie 
was muziekgeluid duidelijk herkenbaar. Dit heeft geleid tot een maximaal muziekgeluidsniveau in de karthal. Bij 
dit niveau is muziekgeluid niet of net wel herkenbaar direct ten zuiden van Coronel. Omdat de woningen in dit 
onderzoek op veel grotere afstand liggen en hier nog het bedrijfsverzamelgebouw tussen ligt, zal bij de woningen 
geen muziekgeluid herkenbaar zijn.  



bronnen CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Coronel

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Hoek Richt. GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p13 piek Coronel     145117,39     480035,23      0,00     1,25 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   50,00   74,00   81,00
01 Ventilatie kartbaan     145054,39     479997,88      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
02 Ventilatie kartbaan     145055,60     480003,22      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
03 Ventilatie kartbaan     145056,81     480008,32      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
04 Ventilatie kartbaan     145058,27     480013,66      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60

05 Ventilatie kartbaan     145059,48     480019,00      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
06 Ventilatie kartbaan     145060,45     480024,10      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
07 Ventilatie kartbaan     145062,40     480029,44      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
08 Ventilatie kartbaan     145063,37     480034,78      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
09 Ventilatie kartbaan     145064,82     480039,88      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60

10 Ventilatie kartbaan     145065,79     480045,22      8,00     0,90 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   20,30   46,90   51,60
11 afzuiging keuken gevel     145044,59     480002,98      0,00     4,80 Normale puntbron 360,00   0,00 Ja Nee   27,60   41,80   47,90
12 afzuiging keuken gevel     145036,49     480006,23      0,00     4,80 Normale puntbron 360,00   0,00 Ja Nee   27,60   41,80   47,90
13 ventilatie keuken voorzijde     145103,22     480006,11      8,00     1,50 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   35,14   47,58   63,34
14 ventilatie keuken midden     145051,63     480017,06     10,00     2,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   40,45   54,56   67,78

15 koeling     145052,54     480009,84      8,00     0,30 Normale puntbron 360,00   0,00 Ja Nee   40,53   52,44   63,91
16 gevel zuid links     145072,78     479984,76      0,00     6,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   29,00   47,30   56,30
17 gevel zuid rechts     145088,58     479984,66      0,00     6,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   27,10   45,40   54,40
18 gevel noord     145089,00     480044,85      0,00     6,00 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   29,00   47,30   56,30
19 grote deur zuidgevel     145054,97     479988,30      0,00     2,00 Uitstralende gevel 360,00   0,00 Ja Nee   14,50   32,80   41,80
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bronnen CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Coronel

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)
p13   81,00   91,00   98,00  102,00  105,00  106,00  109,78 -- -- --
01   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
02   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
03   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
04   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --

05   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
06   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
07   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
08   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
09   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --

10   53,30   53,70   54,90   53,70   44,00   33,20   60,84  8,0017  4,0000 --
11   53,80   66,60   60,80   55,70   48,80   38,60   68,16  8,0017  4,0000 --
12   53,80   66,60   60,80   55,70   48,80   38,60   68,16  8,0017  4,0000 --
13   65,41   67,32   69,80   65,84   60,57   50,06   74,10  8,0017  4,0000 --
14   66,76   65,51   62,31   63,01   56,96   46,49   72,75  8,0017  4,0000 --

15   68,78   72,16   71,81   67,34   64,10   58,56   77,03  8,9987  2,0001  2,6674
16   54,90   48,60   47,90   47,10   38,00   28,60   59,92  8,0017  4,0000 --
17   53,00   46,70   46,00   45,20   36,10   26,70   58,02  8,0017  4,0000 --
18   54,90   48,60   47,90   47,10   38,00   28,60   59,92  8,0017  4,0000 --
19   45,50   44,10   40,40   32,70   26,50   17,20   49,62  8,0017  4,0000 --
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bronnen CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Coronel

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Tb(u)(D)
d01 dak kartbaan     145086,69     480002,68      8,00     0,10   47,70   64,75   69,95   69,74   65,35   64,19   57,90   41,23   32,02   74,63  8,0017
d02 lichtstraat     145070,65     480045,22      8,00     0,40   43,70   60,00   69,50   74,80   74,90   74,20   70,80   63,30   53,80   80,48  8,0017

7-11-2022 13:27:31Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Coronel

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Tb(u)(A) Tb(u)(N)
d01  4,0000 --
d02  4,0000 --

7-11-2022 13:27:31Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coronel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woning 1,50 9,4 11,0 -7,9 16,0
01_B woning 5,00 13,0 14,6 -5,4 19,6
02_A woning 1,50 8,9 10,6 -10,0 15,6
02_B woning 5,00 12,3 14,0 -6,4 19,0
02_C woning 7,50 22,1 23,9 0,9 28,9

03_A woning 1,50 8,9 10,6 -10,4 15,6
03_B woning 5,00 12,8 14,5 -6,6 19,5
04_A woning 1,50 8,9 10,6 -10,4 15,6
04_B woning 5,00 12,7 14,4 -6,5 19,4
05_A woning 1,50 8,7 10,4 -10,2 15,4

05_B woning 5,00 12,9 14,6 -6,3 19,6
06_A woning 1,50 9,1 10,8 -7,8 15,8
06_B woning 5,00 14,7 16,4 -3,8 21,4
07_A woning 1,50 8,5 10,2 -7,4 15,2
07_B woning 5,00 14,2 15,9 -3,4 20,9

07_C woning 7,50 22,5 24,2 3,7 29,2
08_A woning 1,50 8,5 10,1 -5,7 15,1
08_B woning 5,00 15,8 17,4 -0,5 22,4
09_A woning 1,50 8,9 10,2 -2,1 15,2
09_B woning 5,00 12,4 13,9 -0,4 18,9

09_C woning 7,50 15,6 17,1 2,1 22,1
10_A woning 1,50 8,6 9,8 -2,1 14,8
10_B woning 5,00 11,1 12,5 -1,6 17,5
10_C woning 7,50 14,6 16,1 1,2 21,1
11_A woning 1,50 8,5 9,8 -2,1 14,8

11_B woning 5,00 10,7 12,2 -1,8 17,2
11_C woning 7,50 14,4 15,9 1,0 20,9
12_A woning 1,50 8,8 10,2 -2,9 15,2
12_B woning 5,00 10,5 12,1 -2,9 17,1
12_C woning 7,50 14,3 15,8 0,0 20,8

13_A woning 1,50 9,7 11,2 -2,9 16,2
13_B woning 5,00 10,8 12,4 -3,0 17,4
13_C woning 7,50 14,2 15,8 -0,1 20,8
14_A woning 1,50 10,3 11,8 -3,0 16,8
14_B woning 5,00 11,2 12,7 -3,1 17,7

14_C woning 7,50 14,2 15,7 -0,2 20,7
15_A woning 1,50 10,8 12,2 -0,9 17,2
15_B woning 5,00 11,9 13,3 -0,9 18,3
15_C woning 7,50 14,1 15,7 -0,3 20,7
16_A woning 1,50 11,9 13,3 0,8 18,3

16_B woning 5,00 12,8 14,3 0,7 19,3
16_C woning 7,50 15,6 17,2 2,1 22,2
17_A appartement 1,50 9,4 10,8 -3,0 15,8
17_B appartement 5,00 11,0 12,6 -3,2 17,6
17_C appartement 8,00 13,2 14,8 -1,7 19,8

17_D appartement 11,00 15,5 17,1 -0,1 22,1
17_E appartement 14,00 18,8 20,4 3,9 25,4
18_A appartement 1,50 9,5 10,9 -2,9 15,9
18_B appartement 5,00 10,7 12,3 -3,4 17,3
18_C appartement 8,00 12,5 14,1 -2,2 19,1

18_D appartement 11,00 14,8 16,4 -0,7 21,4
18_E appartement 14,00 17,9 19,5 3,4 24,5
19_A appartement 1,50 11,4 12,9 -3,2 17,9
19_B appartement 5,00 13,9 15,6 -2,5 20,6
19_C appartement 8,00 20,4 22,1 0,4 27,1

19_D appartement 11,00 22,6 24,3 1,9 29,3
19_E appartement 14,00 23,9 25,5 5,5 30,5
20_A appartement 1,50 11,6 13,1 -2,5 18,1
20_B appartement 5,00 14,4 16,0 -1,4 21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:28:06Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coronel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
20_C appartement 8,00 20,4 22,1 3,3 27,1
20_D appartement 11,00 24,3 26,0 5,0 31,0
20_E appartement 14,00 25,4 27,1 7,6 32,1
21_A appartement 1,50 11,6 13,1 -2,2 18,1
21_B appartement 5,00 14,4 16,0 -1,0 21,0

21_C appartement 8,00 20,5 22,2 3,7 27,2
21_D appartement 11,00 25,4 27,0 7,0 32,0
21_E appartement 14,00 26,3 27,9 9,1 32,9
22_A woning 1,50 14,2 15,9 -1,6 20,9
22_B woning 5,00 16,7 18,3 0,3 23,3

22_C woning 7,50 21,1 22,8 3,2 27,8
23_A woning 1,50 15,1 16,7 0,9 21,7
23_B woning 5,00 18,5 20,1 3,1 25,1
23_C woning 7,50 22,9 24,5 6,0 29,5
24_A woning 1,50 15,2 16,7 1,0 21,7

24_B woning 5,00 19,9 21,6 3,7 26,6
24_C woning 7,50 23,8 25,5 6,5 30,5
25_A woning 1,50 15,5 17,0 1,1 22,0
25_B woning 5,00 20,5 22,1 4,9 27,1
25_C woning 7,50 24,7 26,3 7,5 31,3

26_A woning 1,50 15,8 17,3 1,3 22,3
26_B woning 5,00 22,6 24,1 7,9 29,1
26_C woning 7,50 27,0 28,7 10,1 33,7
28_A woning 1,50 15,2 16,9 -6,8 21,9
28_B woning 5,00 20,6 22,3 -1,6 27,3

29_A woning 1,50 16,1 17,8 -5,7 22,8
29_B woning 5,00 21,6 23,3 -0,6 28,3
30_A woning 1,50 17,6 19,3 0,1 24,3
30_B woning 5,00 23,7 25,5 3,1 30,5
31_A woning 1,50 18,1 19,8 1,3 24,8

31_B woning 5,00 24,3 26,0 5,3 31,0
32_A woning 1,50 18,5 20,1 2,0 25,1
32_B woning 5,00 24,9 26,6 6,4 31,6
33_A woning 1,50 19,7 21,3 3,2 26,3
33_B woning 5,00 26,6 28,2 8,4 33,2

34_A woning 1,50 20,5 22,1 4,3 27,1
34_B woning 5,00 27,8 29,5 9,8 34,5
35_A woning 1,50 21,4 22,9 8,1 27,9
35_B woning 5,00 27,9 29,5 13,5 34,5
38_A woning 1,50 21,7 23,1 9,7 28,1

38_B woning 5,00 28,3 29,7 17,2 34,7
38_C woning 7,50 29,7 31,0 18,3 36,0
39_A woning 1,50 21,8 23,2 9,8 28,2
39_B woning 5,00 28,4 29,7 17,6 34,7
39_C woning 7,50 29,7 31,1 18,4 36,1

40_A woning 1,50 22,1 23,6 9,9 28,6
40_B woning 5,00 28,5 29,8 17,6 34,8
40_C woning 7,50 29,8 31,1 18,4 36,1
41_A woning 1,50 23,2 24,8 9,4 29,8
41_B woning 5,00 28,3 29,7 16,7 34,7

41_C woning 7,50 29,7 31,1 17,6 36,1
42_A woning 1,50 23,4 24,8 11,7 29,8
42_B woning 5,00 27,7 29,1 16,7 34,1
42_C woning 7,50 29,6 31,0 17,5 36,0
43_A woning 1,50 22,8 24,2 11,0 29,2

43_B woning 5,00 27,9 29,4 14,9 34,4
43_C woning 7,50 29,6 31,0 17,5 36,0
44_A woning 1,50 23,1 24,4 11,8 29,4
44_B woning 5,00 28,9 30,3 17,4 35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten CoronelWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coronel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
44_C woning 7,50 29,5 30,9 17,4 35,9
45_A woning 1,50 23,2 24,5 11,7 29,5
45_B woning 5,00 29,6 31,0 17,5 36,0
45_C woning 7,50 29,8 31,3 17,3 36,3
46_A appartement 1,50 24,8 26,4 10,7 31,4

46_B appartement 5,00 29,5 31,0 16,9 36,0
46_C appartement 8,00 32,5 34,0 20,2 39,0
46_D appartement 11,00 34,7 36,1 21,5 41,1
46_E appartement 14,00 35,1 36,6 22,5 41,6
47_A appartement 1,50 24,8 26,4 10,4 31,4

47_B appartement 5,00 29,2 30,7 16,7 35,7
47_C appartement 8,00 32,7 34,1 20,3 39,1
47_D appartement 11,00 34,8 36,3 21,7 41,3
47_E appartement 14,00 35,3 36,8 22,5 41,8
48_A appartement 1,50 25,3 26,9 10,7 31,9

48_B appartement 5,00 28,8 30,3 16,3 35,3
48_C appartement 8,00 32,9 34,4 20,5 39,4
48_D appartement 11,00 35,1 36,6 22,0 41,6
48_E appartement 14,00 35,5 37,0 22,6 42,0
49_A woning 1,50 24,7 26,3 9,9 31,3

49_B woning 5,00 27,5 29,0 13,9 34,0
49_C woning 8,00 33,7 35,2 21,2 40,2
50_A woning 1,50 24,2 25,8 8,7 30,8
50_B woning 5,00 27,7 29,2 14,1 34,2
50_C woning 8,00 33,9 35,4 21,5 40,4

51_A woning 1,50 23,5 25,1 9,2 30,1
51_B woning 5,00 27,4 28,8 15,4 33,8
51_C woning 8,00 33,6 35,0 21,5 40,0
52_A woning 1,50 24,0 25,4 11,6 30,4
52_B woning 5,00 28,3 29,6 17,7 34,6

52_C woning 8,00 33,5 34,9 21,1 39,9
53_A woning 1,50 24,2 25,6 11,8 30,6
53_B woning 5,00 28,7 30,0 17,5 35,0
53_C woning 8,00 33,6 35,0 21,2 40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE: BIJL INTERIEURBOUW 

 

 

 

 

 

 

 



Uitgangspunten Bijl Interieurbouw 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
 
In mei 2022 hebben wij gesproken met de heer M. Bijl. Hij geeft aan dat er ten opzichte van de in 2017 
vastgestelde representatieve bedrijfssituatie ruimere werktijden zijn vanwege de grote drukte. Belangrijke 
geluidsbron is de open overheaddeur in de zomerperiode, die eerder gesloten was. We verwachten een 
bronvermogen van 92 dB(A) op basis van een gemiddeld binnenniveau van 85 dB(A) tijdens het schuren, zagen en 
dergelijke. 
 
Tijdens de drie etmaalperiode worden deze luidruchtige werkzaamheden voor een deel van de tijd uitgevoerd. In 
overleg houden we de volgende tijden aan: 
Dagperiode:  7 uren; 
Avondperiode: 1,5 uren; 
Nachtperiode: 0,75 uren.  
 
Verder zijn de gevels en het dak niet geïsoleerd. De constructie bestaat uit een enkelvoudige metalen plaat. 
Hierdoor vindt er ook relevante geluidsemissie plaats via de constructie. In de gevels bevindt zich een aantal 
raampartijen. Deze nemen we ook mee in de berekening.  
 
Aan de noordgevel zijn nog drie airco units aanwezig die continu draaien. Voor het bronvermogen gaan we uit 
van 68 dB(A) per stuk. Tevens is hier nog een in/uitlaat van de spuitcabine. Voor het bronvermogen gaan we uit 
van 78 dB(A). Deze wordt alleen in de avondperiode gebruikt gedurende 2,5 uur.  
 
De inrichting wordt op de representatieve dag door twee vrachtwagens bezocht. Dit gebeurt in de dagperiode. 
We gaan hiervoor uit van een langzaam rijdende vrachtwagen en signalering voor het achteruitrijden.  
 
De akoestisch representatieve bedrijfssituatie staat weergegeven in onderstaande tabel.  
 
 
Tabel 1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Bijl Interieurbouw 
 

Bron Omschrijving Bedrijfsduur in uren Emissie in 
dB(A) 

Dag Avond Nacht 

g1 noordgevel 7 1,5 0,75 76 

g2 t/m g5 raampartijen 7 1,5 0,75 59 

g6 westgevel 1 7 1,5 0,75 59 

g7 westgevel 2 7 1,5 0,75 60 

g8 open overheaddeur 7 1,5 0,75 92 

d3 dak 7 1,5 0,75 78 

b1 drie airco’s 12 4 8 73 

b2 in/uitlaat spuitcabine 0 2,5 0 78 

M1 vrachtwagen 4 bew. 0 0 100 

M2 signalering vrachtwagen 2 bew. 0 0 103 

 
 
Maximale geluidniveaus 
 
Laden en lossen van goederen vindt plaats in de dagperiode. De normstelling is dan niet van toepassing. In het 
kader van goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd te voldoen aan 70 dB(A) ter plaatse van de 



geluidgevoelige gebouwen. Laden en lossen vindt plaats aan de westzijde van Bijl. De piek wordt afgeschermd 
door het geluidsscherm zoals bedoeld in afbeelding 3.1 van het rapport.  
 
 
Berekeningsresultaten  
Met behulp van het overdrachtsmodel is de geluidbelasting bepaald in het plangebied. Er blijkt ter plaatse van 
één woning niet voldaan te worden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.2. In deze tabel is alleen de woning 
opgenomen waar een overschrijding optreedt. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage III.  
 
 
Tabel 2 Berekeningsresultaten LAr, LT Bijl Interieurbouw (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal 
dB(A) 

1 voorgevel woning 1,5 / 5 39/50/-- 32/45/-- 27/40/-- 39/50/-- 

27 zijgevel woning 1,5 / 5 46/50/-- 46/45/1 41/40/1 51/50/1 

28 achtergevel woning 1,5 / 5 46/50/-- 47/45/2 41/40/1 52/50/2 

 
Wanneer de in/uitlaat van de spuitcabine verplaatst en gedempt wordt en de airco’s ’s nachts de helft van de tijd 
draaien, wordt wel voldaan aan de grenswaarden. De kosten voor deze maatregelen ramen we op maximaal 
EUR 10.000,-- 
 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Hoek Richt. GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250
b1 3 warmtepompen     145036,04     480104,67      0,00     4,50 Normale puntbron 360,00   0,00 Ja Nee   40,70   51,10   61,00   64,90
b2 uitblaas spuitcabine     145040,16     480103,34      0,00     2,70 Normale puntbron 360,00   0,00 Ja Nee   25,00   60,20   66,60   72,60
p11 piek Bijl     145020,77     480104,39      0,00     1,25 Normale puntbron 360,00   0,00 Nee Nee   50,00   74,00   81,00   81,00

7-11-2022 13:28:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)
b1   65,70   68,00   64,60   58,50   51,00   72,61 12,0000  4,0000  8,0000
b2   72,40   71,60   68,80   57,90   46,40   78,05 --  2,5007 --
p11   91,00   98,00  102,00  105,00  106,00  109,78 -- -- --

7-11-2022 13:28:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lengte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
M1 vrachtwagen Bijl     145012,11     480098,75      0,00      1,25      4 -- --   3            14,69   63,80   78,40   82,40
M2 signalering vrachtwagen Bijl     145022,62     480103,17      0,00      0,50      2 -- --   3            12,67   41,30   53,80   67,00

7-11-2022 13:28:44Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
M1   87,10   92,80   96,30   94,80   88,80   80,00  100,34
M2   67,30   72,40   77,90  102,70   88,50   73,40  102,89

7-11-2022 13:28:44Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Tb(u)(D) Tb(u)(A)
d03 dak Bijl     145046,06     480089,63      8,00     0,10   64,26   67,06   64,56   71,36   72,16   73,96   65,26   51,86   45,76   78,40  7,0013  1,4999

7-11-2022 13:28:53Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Tb(u)(N)
d03  0,7500

7-11-2022 13:28:53Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
g01 noordgevel Bijl     145028,91     480107,03      0,00      1,50   61,98   64,78   62,28   69,08   69,88   71,68   62,98   49,58   43,48   76,12
g02 ramen noordgevel bijl     145031,94     480106,17      0,00      1,50   40,84   43,64   41,14   49,94   51,84   55,54   50,84   48,44   42,34   59,38
g03 ramen noordgevel bijl     145036,74     480104,63      0,00      1,50   40,84   43,64   41,14   49,94   51,84   55,54   50,84   48,44   42,34   59,38
g04 ramen noordgevel bijl     145041,10     480103,22      0,00      1,50   40,84   43,64   41,14   49,94   51,84   55,54   50,84   48,44   42,34   59,38
g05 ramen noordgevel bijl     145045,62     480101,78      0,00      1,50   40,84   43,64   41,14   49,94   51,84   55,54   50,84   48,44   42,34   59,38

g06 gevel Bijl     145028,66     480106,91      0,00      1,50   49,49   52,29   49,79   52,59   49,39   51,19   46,49   37,09   30,99   59,06
g07 gevel Bijl     145027,42     480103,07      0,00      4,00   50,01   52,81   50,31   53,11   49,91   51,71   47,01   37,61   31,51   59,58
g08 OHD Bijl     145027,40     480103,10      0,00      0,00   55,22   62,02   63,52   76,32   82,12   88,92   86,22   79,82   74,72   91,86

7-11-2022 13:29:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



bronnen BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: LAr,LT 2022
Groep: Bijl interieur

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)
g01  7,0013  1,4999  0,7500
g02  7,0013  1,4999  0,7500
g03  7,0013  1,4999  0,7500
g04  7,0013  1,4999  0,7500
g05  7,0013  1,4999  0,7500

g06  7,0013  1,4999  0,7500
g07  7,0013  1,4999  0,7500
g08  7,0013  1,4999  0,7500

7-11-2022 13:29:01Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woning 1,50 39,3 37,4 31,7 42,4
01_B woning 5,00 34,2 32,5 27,4 37,5
02_A woning 1,50 29,0 27,4 21,9 32,4
02_B woning 5,00 29,8 28,1 22,6 33,1
02_C woning 7,50 37,0 34,9 29,2 39,9

03_A woning 1,50 28,0 26,3 20,8 31,3
03_B woning 5,00 27,7 26,1 20,4 31,1
04_A woning 1,50 26,4 24,8 19,5 29,8
04_B woning 5,00 26,6 24,8 19,2 29,8
05_A woning 1,50 24,2 22,9 17,2 27,9

05_B woning 5,00 25,8 23,8 18,2 28,8
06_A woning 1,50 21,6 20,7 15,0 25,7
06_B woning 5,00 24,1 23,0 17,2 28,0
07_A woning 1,50 20,3 19,7 14,1 24,7
07_B woning 5,00 23,1 22,1 16,2 27,1

07_C woning 7,50 30,9 29,6 23,9 34,6
08_A woning 1,50 19,8 19,1 13,6 24,1
08_B woning 5,00 22,4 21,5 15,5 26,5
09_A woning 1,50 19,6 19,0 12,8 24,0
09_B woning 5,00 21,4 20,8 14,4 25,8

09_C woning 7,50 24,2 23,4 17,5 28,4
10_A woning 1,50 18,4 17,6 11,9 22,6
10_B woning 5,00 20,4 19,6 13,7 24,6
10_C woning 7,50 22,9 22,0 16,0 27,0
11_A woning 1,50 18,1 17,6 12,2 22,6

11_B woning 5,00 19,6 18,9 13,0 23,9
11_C woning 7,50 22,5 21,5 15,7 26,5
12_A woning 1,50 17,6 17,1 11,7 22,1
12_B woning 5,00 19,1 18,9 12,6 23,9
12_C woning 7,50 22,1 21,3 15,3 26,3

13_A woning 1,50 17,5 16,9 11,3 21,9
13_B woning 5,00 19,0 18,6 12,9 23,6
13_C woning 7,50 21,8 21,1 15,4 26,1
14_A woning 1,50 17,7 17,0 11,3 22,0
14_B woning 5,00 19,3 18,8 13,1 23,8

14_C woning 7,50 22,2 21,6 15,7 26,6
15_A woning 1,50 17,0 16,3 10,8 21,3
15_B woning 5,00 18,6 18,2 12,6 23,2
15_C woning 7,50 21,7 21,1 15,3 26,1
16_A woning 1,50 16,6 15,9 9,9 20,9

16_B woning 5,00 18,3 17,9 11,9 22,9
16_C woning 7,50 21,4 20,9 14,7 25,9
17_A appartement 1,50 14,5 13,7 7,6 18,7
17_B appartement 5,00 16,0 15,5 9,4 20,5
17_C appartement 8,00 20,1 19,7 13,3 24,7

17_D appartement 11,00 21,5 21,0 14,6 26,0
17_E appartement 14,00 23,4 22,8 16,5 27,8
18_A appartement 1,50 13,6 12,8 6,7 17,8
18_B appartement 5,00 15,5 14,9 8,7 19,9
18_C appartement 8,00 17,5 17,1 10,6 22,1

18_D appartement 11,00 19,0 18,4 12,1 23,4
18_E appartement 14,00 21,6 21,0 14,6 26,0
19_A appartement 1,50 15,6 14,7 8,7 19,7
19_B appartement 5,00 17,7 16,8 10,9 21,8
19_C appartement 8,00 16,2 15,8 9,4 20,8

19_D appartement 11,00 18,0 17,3 11,0 22,3
19_E appartement 14,00 20,9 20,3 13,9 25,3
20_A appartement 1,50 16,1 15,2 9,1 20,2
20_B appartement 5,00 18,1 17,3 11,3 22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:29:39Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
20_C appartement 8,00 16,7 16,3 9,9 21,3
20_D appartement 11,00 18,4 17,7 11,3 22,7
20_E appartement 14,00 21,3 20,7 14,2 25,7
21_A appartement 1,50 17,5 16,5 10,8 21,5
21_B appartement 5,00 18,6 17,8 12,1 22,8

21_C appartement 8,00 18,3 17,6 11,7 22,6
21_D appartement 11,00 19,8 19,0 13,0 24,0
21_E appartement 14,00 22,5 21,7 15,7 26,7
22_A woning 1,50 16,5 15,7 10,0 20,7
22_B woning 5,00 18,1 17,5 11,8 22,5

22_C woning 7,50 20,4 20,0 13,7 25,0
23_A woning 1,50 15,9 14,9 9,1 19,9
23_B woning 5,00 17,8 16,9 11,1 21,9
23_C woning 7,50 19,7 19,0 12,7 24,0
24_A woning 1,50 16,2 15,1 9,3 20,1

24_B woning 5,00 17,8 16,9 11,2 21,9
24_C woning 7,50 19,8 19,2 13,2 24,2
25_A woning 1,50 16,7 15,5 9,8 20,5
25_B woning 5,00 18,2 17,3 11,5 22,3
25_C woning 7,50 20,3 19,6 13,6 24,6

26_A woning 1,50 18,2 17,0 11,2 22,0
26_B woning 5,00 19,3 18,5 12,6 23,5
26_C woning 7,50 21,4 20,6 14,6 25,6
28_A woning 1,50 45,7 46,8 41,0 51,8
28_B woning 5,00 46,1 47,0 41,3 52,0

29_A woning 1,50 43,5 44,4 38,7 49,4
29_B woning 5,00 44,0 44,7 39,0 49,7
30_A woning 1,50 41,6 42,3 36,7 47,3
30_B woning 5,00 42,2 42,8 37,1 47,8
31_A woning 1,50 40,0 40,7 35,1 45,7

31_B woning 5,00 40,7 41,2 35,5 46,2
32_A woning 1,50 38,6 39,3 33,7 44,3
32_B woning 5,00 39,5 39,9 34,2 44,9
33_A woning 1,50 37,5 38,1 32,5 43,1
33_B woning 5,00 38,4 38,8 33,1 43,8

34_A woning 1,50 36,3 36,8 31,4 41,8
34_B woning 5,00 37,5 37,9 32,3 42,9
35_A woning 1,50 35,3 35,6 30,4 40,6
35_B woning 5,00 36,8 37,1 31,5 42,1
38_A woning 1,50 35,9 36,2 31,2 41,2

38_B woning 5,00 36,9 37,5 31,0 42,5
38_C woning 7,50 36,3 36,3 30,6 41,3
39_A woning 1,50 35,3 35,5 30,3 40,5
39_B woning 5,00 36,3 37,0 31,3 42,0
39_C woning 7,50 36,5 37,1 31,5 42,1

40_A woning 1,50 34,9 35,0 30,0 40,0
40_B woning 5,00 36,1 36,7 31,2 41,7
40_C woning 7,50 36,4 37,0 31,4 42,0
41_A woning 1,50 34,6 34,8 29,6 39,8
41_B woning 5,00 35,8 36,5 30,9 41,5

41_C woning 7,50 36,4 36,8 31,2 41,8
42_A woning 1,50 34,1 34,2 28,4 39,2
42_B woning 5,00 35,3 36,0 29,7 41,0
42_C woning 7,50 36,1 36,5 30,2 41,5
43_A woning 1,50 33,9 34,0 28,1 39,0

43_B woning 5,00 35,1 35,8 29,5 40,8
43_C woning 7,50 35,9 36,3 30,0 41,3
44_A woning 1,50 33,9 33,9 28,0 38,9
44_B woning 5,00 35,1 35,6 29,5 40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:29:39Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten BijlWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
44_C woning 7,50 35,9 36,2 30,0 41,2
45_A woning 1,50 33,6 33,6 27,8 38,6
45_B woning 5,00 35,2 35,6 29,6 40,6
45_C woning 7,50 36,0 36,3 30,1 41,3
46_A appartement 1,50 34,0 33,9 28,1 38,9

46_B appartement 5,00 35,2 35,5 29,6 40,5
46_C appartement 8,00 36,2 36,3 30,2 41,3
46_D appartement 11,00 37,0 36,9 30,8 41,9
46_E appartement 14,00 37,0 36,8 30,7 41,8
47_A appartement 1,50 34,1 34,3 28,0 39,3

47_B appartement 5,00 35,5 36,0 29,6 41,0
47_C appartement 8,00 35,7 36,3 29,1 41,3
47_D appartement 11,00 36,0 36,1 29,4 41,1
47_E appartement 14,00 35,9 36,1 29,4 41,1
48_A appartement 1,50 33,5 33,6 27,7 38,6

48_B appartement 5,00 34,9 35,4 29,3 40,4
48_C appartement 8,00 34,7 35,3 28,4 40,3
48_D appartement 11,00 35,1 35,6 28,8 40,6
48_E appartement 14,00 34,8 35,0 28,5 40,0
49_A woning 1,50 31,8 31,3 25,7 36,3

49_B woning 5,00 33,3 33,1 27,4 38,1
49_C woning 8,00 34,5 34,1 28,2 39,1
50_A woning 1,50 32,9 32,5 27,0 37,5
50_B woning 5,00 34,5 34,4 28,8 39,4
50_C woning 8,00 34,8 34,7 29,0 39,7

51_A woning 1,50 32,9 32,5 27,1 37,5
51_B woning 5,00 34,5 34,4 28,8 39,4
51_C woning 8,00 34,9 34,8 29,1 39,8
52_A woning 1,50 32,8 32,4 27,0 37,4
52_B woning 5,00 34,3 34,3 28,7 39,3

52_C woning 8,00 34,8 34,8 29,0 39,8
53_A woning 1,50 32,8 32,5 27,1 37,5
53_B woning 5,00 34,3 34,3 28,7 39,3
53_C woning 8,00 34,9 34,8 29,1 39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:29:39Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten Bijl maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 58,3 40,7 40,7
01_B woning 5,00 58,6 33,9 33,9
02_A woning 1,50 54,5 28,0 28,0
02_B woning 5,00 51,0 29,1 29,1
02_C woning 7,50 64,2 35,3 35,3

03_A woning 1,50 54,1 26,5 26,5
03_B woning 5,00 50,5 26,8 26,8
04_A woning 1,50 50,9 24,8 24,8
04_B woning 5,00 50,5 25,3 25,3
05_A woning 1,50 48,4 22,4 22,4

05_B woning 5,00 50,6 24,3 24,3
06_A woning 1,50 41,7 21,4 21,4
06_B woning 5,00 44,4 23,4 23,4
07_A woning 1,50 40,6 20,4 20,4
07_B woning 5,00 43,4 22,5 22,5

07_C woning 7,50 49,9 29,6 29,6
08_A woning 1,50 39,6 20,0 20,0
08_B woning 5,00 42,4 21,8 21,8
09_A woning 1,50 37,0 20,2 20,2
09_B woning 5,00 39,2 21,5 21,5

09_C woning 7,50 40,2 23,4 23,4
10_A woning 1,50 36,5 18,9 18,9
10_B woning 5,00 38,6 20,5 20,5
10_C woning 7,50 39,8 22,2 22,2
11_A woning 1,50 35,9 18,3 18,3

11_B woning 5,00 37,8 19,8 19,8
11_C woning 7,50 39,2 21,8 21,8
12_A woning 1,50 35,2 17,7 17,7
12_B woning 5,00 37,0 19,1 19,1
12_C woning 7,50 38,4 21,3 21,3

13_A woning 1,50 34,9 17,3 17,3
13_B woning 5,00 36,3 18,7 18,7
13_C woning 7,50 37,6 20,7 20,7
14_A woning 1,50 34,7 17,2 17,2
14_B woning 5,00 36,2 18,8 18,8

14_C woning 7,50 37,2 21,2 21,2
15_A woning 1,50 34,6 16,6 16,6
15_B woning 5,00 35,9 18,2 18,2
15_C woning 7,50 37,3 20,8 20,8
16_A woning 1,50 35,9 16,2 16,2

16_B woning 5,00 37,0 18,0 18,0
16_C woning 7,50 38,3 20,7 20,7
17_A appartement 1,50 28,3 13,8 13,8
17_B appartement 5,00 29,3 15,7 15,7
17_C appartement 8,00 31,0 19,4 19,4

17_D appartement 11,00 32,1 20,6 20,6
17_E appartement 14,00 32,8 22,6 22,6
18_A appartement 1,50 25,0 12,9 12,9
18_B appartement 5,00 25,7 15,1 15,1
18_C appartement 8,00 27,0 16,9 16,9

18_D appartement 11,00 28,3 18,2 18,2
18_E appartement 14,00 29,2 20,9 20,9
19_A appartement 1,50 24,9 13,9 13,9
19_B appartement 5,00 25,1 16,1 16,1
19_C appartement 8,00 23,0 15,2 15,2

19_D appartement 11,00 24,3 17,3 17,3
19_E appartement 14,00 25,5 20,4 20,4
20_A appartement 1,50 24,0 14,7 14,7
20_B appartement 5,00 24,1 16,5 16,5
20_C appartement 8,00 20,1 15,6 15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:30:05Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten Bijl maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 21,3 18,0 18,0
20_E appartement 14,00 22,8 20,9 20,9
21_A appartement 1,50 31,6 16,2 16,2
21_B appartement 5,00 24,1 17,4 17,4
21_C appartement 8,00 19,5 17,2 17,2

21_D appartement 11,00 20,8 19,4 19,4
21_E appartement 14,00 22,3 22,0 22,0
22_A woning 1,50 30,5 15,7 15,7
22_B woning 5,00 31,3 17,7 17,7
22_C woning 7,50 32,5 19,7 19,7

23_A woning 1,50 30,2 15,1 15,1
23_B woning 5,00 31,0 17,2 17,2
23_C woning 7,50 32,3 19,0 19,0
24_A woning 1,50 30,0 15,3 15,3
24_B woning 5,00 30,8 17,4 17,4

24_C woning 7,50 32,1 19,2 19,2
25_A woning 1,50 24,6 15,8 15,8
25_B woning 5,00 25,4 17,8 17,8
25_C woning 7,50 19,7 19,7 19,7
26_A woning 1,50 21,6 17,5 17,5

26_B woning 5,00 22,5 18,9 18,9
26_C woning 7,50 20,8 20,8 20,8
28_A woning 1,50 59,3 45,9 45,9
28_B woning 5,00 59,5 46,2 46,2
29_A woning 1,50 49,5 43,7 43,7

29_B woning 5,00 51,6 44,0 44,0
30_A woning 1,50 46,7 41,7 41,7
30_B woning 5,00 48,7 42,0 42,0
31_A woning 1,50 45,1 40,2 40,2
31_B woning 5,00 47,1 40,5 40,5

32_A woning 1,50 43,5 38,8 38,8
32_B woning 5,00 45,9 39,1 39,1
33_A woning 1,50 42,3 37,5 37,5
33_B woning 5,00 45,0 38,0 38,0
34_A woning 1,50 41,2 36,3 36,3

34_B woning 5,00 44,0 37,1 37,1
35_A woning 1,50 40,3 35,2 35,2
35_B woning 5,00 43,1 36,2 36,2
38_A woning 1,50 43,4 36,0 36,0
38_B woning 5,00 46,3 36,8 36,8

38_C woning 7,50 48,2 35,5 35,5
39_A woning 1,50 47,3 35,4 35,4
39_B woning 5,00 49,9 35,7 35,7
39_C woning 7,50 51,2 35,5 35,5
40_A woning 1,50 56,2 34,9 34,9

40_B woning 5,00 58,6 35,5 35,5
40_C woning 7,50 59,7 35,5 35,5
41_A woning 1,50 55,7 34,7 34,7
41_B woning 5,00 57,9 35,3 35,3
41_C woning 7,50 59,2 35,4 35,4

42_A woning 1,50 55,3 34,2 34,2
42_B woning 5,00 57,3 35,0 35,0
42_C woning 7,50 58,7 35,2 35,2
43_A woning 1,50 54,9 33,7 33,7
43_B woning 5,00 56,6 34,5 34,5

43_C woning 7,50 57,9 34,7 34,7
44_A woning 1,50 50,0 33,3 33,3
44_B woning 5,00 51,5 34,2 34,2
44_C woning 7,50 52,8 34,5 34,5
45_A woning 1,50 49,7 33,0 33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:30:05Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten Bijl maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 51,0 34,2 34,2
45_C woning 7,50 52,2 34,5 34,5
46_A appartement 1,50 45,2 33,2 33,2
46_B appartement 5,00 46,2 34,2 34,2
46_C appartement 8,00 47,6 34,5 34,5

46_D appartement 11,00 48,2 36,1 36,1
46_E appartement 14,00 48,2 36,0 36,0
47_A appartement 1,50 52,2 33,4 33,4
47_B appartement 5,00 53,3 34,6 34,6
47_C appartement 8,00 54,7 34,7 34,2

47_D appartement 11,00 43,9 35,4 35,4
47_E appartement 14,00 43,9 35,4 35,4
48_A appartement 1,50 51,7 32,8 32,8
48_B appartement 5,00 52,9 33,9 33,9
48_C appartement 8,00 54,3 33,7 33,3

48_D appartement 11,00 54,9 33,7 33,7
48_E appartement 14,00 42,3 33,7 33,7
49_A woning 1,50 37,6 30,9 30,9
49_B woning 5,00 38,7 32,2 32,2
49_C woning 8,00 41,9 32,8 32,8

50_A woning 1,50 50,7 32,3 32,3
50_B woning 5,00 51,9 33,7 33,7
50_C woning 8,00 53,3 33,3 33,3
51_A woning 1,50 44,6 32,3 32,3
51_B woning 5,00 45,8 33,5 33,5

51_C woning 8,00 47,5 33,4 33,4
52_A woning 1,50 41,1 32,3 32,3
52_B woning 5,00 42,3 33,6 33,6
52_C woning 8,00 44,3 33,5 33,5
53_A woning 1,50 40,0 32,4 32,4

53_B woning 5,00 40,5 33,6 33,6
53_C woning 8,00 42,8 33,5 33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten Bijl maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A woning 1,50 30,8 29,4 23,2 34,4
01_B woning 5,00 32,6 31,0 25,0 36,0
02_A woning 1,50 28,8 26,8 21,1 31,8
02_B woning 5,00 29,3 27,5 21,7 32,5
02_C woning 7,50 36,1 34,3 28,3 39,3

03_A woning 1,50 27,7 25,5 19,8 30,5
03_B woning 5,00 27,5 25,4 19,6 30,4
04_A woning 1,50 26,1 23,8 18,2 28,8
04_B woning 5,00 26,4 24,2 18,3 29,2
05_A woning 1,50 23,8 21,7 15,8 26,7

05_B woning 5,00 25,5 23,1 17,3 28,1
06_A woning 1,50 21,2 19,1 13,3 24,1
06_B woning 5,00 24,1 22,3 16,4 27,3
07_A woning 1,50 20,0 18,2 12,3 23,2
07_B woning 5,00 23,0 21,3 15,4 26,3

07_C woning 7,50 30,6 28,9 23,1 33,9
08_A woning 1,50 19,5 17,7 11,9 22,7
08_B woning 5,00 22,3 20,6 14,7 25,6
09_A woning 1,50 18,8 17,1 11,2 22,1
09_B woning 5,00 20,9 19,1 13,2 24,1

09_C woning 7,50 23,8 22,1 16,4 27,1
10_A woning 1,50 17,2 15,3 9,5 20,3
10_B woning 5,00 19,6 17,8 11,8 22,8
10_C woning 7,50 22,4 20,7 14,9 25,7
11_A woning 1,50 16,5 14,7 8,9 19,7

11_B woning 5,00 18,6 16,9 11,0 21,9
11_C woning 7,50 21,8 20,1 14,4 25,1
12_A woning 1,50 16,1 14,3 8,4 19,3
12_B woning 5,00 18,2 16,5 10,7 21,5
12_C woning 7,50 21,5 19,8 14,1 24,8

13_A woning 1,50 16,1 14,3 8,4 19,3
13_B woning 5,00 18,0 16,2 10,4 21,2
13_C woning 7,50 21,2 19,6 14,0 24,6
14_A woning 1,50 16,3 14,5 8,7 19,5
14_B woning 5,00 18,3 16,6 10,8 21,6

14_C woning 7,50 21,5 19,8 14,1 24,8
15_A woning 1,50 15,5 13,8 8,0 18,8
15_B woning 5,00 17,7 16,0 10,3 21,0
15_C woning 7,50 20,9 19,2 13,6 24,2
16_A woning 1,50 15,2 13,4 7,6 18,4

16_B woning 5,00 17,4 15,7 9,8 20,7
16_C woning 7,50 20,7 19,0 13,4 24,0
17_A appartement 1,50 13,3 11,5 5,6 16,5
17_B appartement 5,00 15,4 13,8 8,1 18,8
17_C appartement 8,00 19,3 17,8 12,0 22,8

17_D appartement 11,00 20,9 19,3 13,4 24,3
17_E appartement 14,00 22,7 21,1 15,3 26,1
18_A appartement 1,50 12,7 10,9 4,9 15,9
18_B appartement 5,00 14,8 13,3 7,5 18,3
18_C appartement 8,00 16,7 15,1 9,3 20,1

18_D appartement 11,00 18,4 16,8 10,9 21,8
18_E appartement 14,00 21,0 19,4 13,5 24,4
19_A appartement 1,50 15,2 13,6 7,5 18,6
19_B appartement 5,00 17,3 15,8 9,9 20,8
19_C appartement 8,00 15,5 14,0 8,2 19,0

19_D appartement 11,00 17,4 15,8 9,9 20,8
19_E appartement 14,00 20,3 18,7 12,9 23,7
20_A appartement 1,50 15,7 14,2 8,0 19,2
20_B appartement 5,00 17,8 16,3 10,4 21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:30:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten Bijl maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
20_C appartement 8,00 16,1 14,6 8,7 19,6
20_D appartement 11,00 17,9 16,3 10,4 21,3
20_E appartement 14,00 20,8 19,3 13,3 24,3
21_A appartement 1,50 16,9 15,2 9,2 20,2
21_B appartement 5,00 18,3 16,9 11,0 21,9

21_C appartement 8,00 17,7 16,2 10,4 21,2
21_D appartement 11,00 19,3 17,8 11,9 22,8
21_E appartement 14,00 22,0 20,5 14,6 25,5
22_A woning 1,50 15,6 13,9 7,9 18,9
22_B woning 5,00 17,4 15,8 10,1 20,8

22_C woning 8,00 20,9 19,4 13,6 24,4
23_A woning 1,50 15,1 13,4 7,3 18,4
23_B woning 5,00 17,2 15,5 9,7 20,5
23_C woning 8,00 20,2 18,7 12,7 23,7
24_A woning 1,50 15,6 14,2 8,0 19,2

24_B woning 5,00 17,3 16,0 9,8 21,0
24_C woning 8,00 20,3 19,5 13,0 24,5
25_A woning 1,50 16,1 14,7 8,5 19,7
25_B woning 5,00 17,7 16,4 10,2 21,4
25_C woning 8,00 21,1 20,2 13,8 25,2

26_A woning 1,50 17,6 16,1 10,0 21,1
26_B woning 5,00 19,0 18,0 11,5 23,0
26_C woning 8,00 22,2 21,2 14,8 26,2
28_A woning 1,50 40,8 39,3 33,2 44,3
28_B woning 5,00 43,3 42,0 36,2 47,0

29_A woning 1,50 39,3 37,8 31,8 42,8
29_B woning 5,00 41,4 40,0 34,2 45,0
30_A woning 1,50 37,8 36,3 30,3 41,3
30_B woning 5,00 39,6 38,2 32,4 43,2
31_A woning 1,50 36,4 34,9 28,9 39,9

31_B woning 5,00 38,3 36,8 31,0 41,8
32_A woning 1,50 35,2 33,7 27,8 38,7
32_B woning 5,00 37,1 35,6 29,8 40,6
33_A woning 1,50 34,2 32,8 26,8 37,8
33_B woning 5,00 36,0 34,6 28,7 39,6

34_A woning 1,50 33,2 31,7 25,8 36,7
34_B woning 5,00 35,3 33,8 28,0 38,8
35_A woning 1,50 32,3 30,8 24,9 35,8
35_B woning 5,00 34,6 33,2 27,4 38,2
38_A woning 1,50 32,8 31,2 25,4 36,2

38_B woning 5,00 34,6 33,1 27,2 38,1
38_C woning 7,50 34,5 33,0 27,3 38,0
39_A woning 1,50 32,4 30,9 25,0 35,9
39_B woning 5,00 33,9 32,5 26,7 37,5
39_C woning 7,50 34,4 33,1 27,5 38,1

40_A woning 1,50 32,1 30,5 24,7 35,5
40_B woning 5,00 33,6 32,3 26,6 37,3
40_C woning 7,50 34,4 33,1 27,5 38,1
41_A woning 1,50 31,8 30,3 24,4 35,3
41_B woning 5,00 33,3 32,0 26,3 37,0

41_C woning 7,50 34,5 33,2 27,6 38,2
42_A woning 1,50 31,6 30,0 24,0 35,0
42_B woning 5,00 33,0 31,7 25,8 36,7
42_C woning 7,50 34,4 33,0 27,2 38,0
43_A woning 1,50 31,7 30,1 24,1 35,1

43_B woning 5,00 33,0 31,6 25,8 36,6
43_C woning 7,50 34,4 33,0 27,2 38,0
44_A woning 1,50 31,9 30,3 24,3 35,3
44_B woning 5,00 33,3 31,8 26,0 36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten Bijl maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
44_C woning 7,50 34,5 33,1 27,3 38,1
45_A woning 1,50 31,5 29,9 24,0 34,9
45_B woning 5,00 33,3 31,9 26,0 36,9
45_C woning 7,50 34,6 33,2 27,4 38,2
46_A appartement 1,50 32,0 30,4 24,4 35,4

46_B appartement 5,00 33,5 32,0 26,2 37,0
46_C appartement 8,00 34,9 33,5 27,7 38,5
46_D appartement 11,00 36,1 34,6 28,8 39,6
46_E appartement 14,00 36,2 34,8 29,0 39,8
47_A appartement 1,50 32,2 30,6 24,5 35,6

47_B appartement 5,00 33,8 32,4 26,5 37,4
47_C appartement 8,00 34,4 33,0 27,0 38,0
47_D appartement 11,00 35,2 33,7 27,8 38,7
47_E appartement 14,00 35,3 33,9 27,9 38,9
48_A appartement 1,50 31,3 29,7 23,7 34,7

48_B appartement 5,00 33,2 31,8 26,0 36,8
48_C appartement 8,00 33,3 32,0 26,1 37,0
48_D appartement 11,00 34,0 32,7 26,8 37,7
48_E appartement 14,00 34,1 32,9 26,9 37,9
49_A woning 1,50 29,6 28,0 22,0 33,0

49_B woning 5,00 31,7 30,3 24,6 35,3
49_C woning 8,00 33,4 32,0 26,2 37,0
50_A woning 1,50 30,6 29,0 23,1 34,0
50_B woning 5,00 32,9 31,5 25,9 36,5
50_C woning 8,00 33,4 32,2 26,4 37,2

51_A woning 1,50 30,6 29,0 23,1 34,0
51_B woning 5,00 32,9 31,6 25,9 36,6
51_C woning 8,00 33,6 32,5 26,5 37,5
52_A woning 1,50 30,2 28,6 22,7 33,6
52_B woning 5,00 32,7 31,6 25,9 36,6

52_C woning 8,00 33,6 33,1 26,6 38,1
53_A woning 1,50 29,5 28,1 22,0 33,1
53_B woning 5,00 32,8 32,1 26,0 37,1
53_C woning 8,00 34,0 33,6 27,1 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten Bijl maatregelen maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 51,2 29,8 29,8
01_B woning 5,00 51,1 32,7 32,7
02_A woning 1,50 54,4 28,1 28,1
02_B woning 5,00 50,1 29,0 29,0
02_C woning 7,50 53,3 34,8 34,8

03_A woning 1,50 54,1 26,4 26,4
03_B woning 5,00 50,4 26,7 26,7
04_A woning 1,50 50,8 24,5 24,5
04_B woning 5,00 50,5 25,2 25,2
05_A woning 1,50 48,2 22,2 22,2

05_B woning 5,00 50,5 24,2 24,2
06_A woning 1,50 41,7 21,2 21,2
06_B woning 5,00 44,2 23,3 23,3
07_A woning 1,50 35,7 20,3 20,3
07_B woning 5,00 37,9 22,3 22,3

07_C woning 7,50 45,9 29,2 29,2
08_A woning 1,50 35,1 19,8 19,8
08_B woning 5,00 36,9 21,6 21,6
09_A woning 1,50 33,6 19,2 19,2
09_B woning 5,00 34,7 20,7 20,7

09_C woning 7,50 36,1 22,5 22,5
10_A woning 1,50 32,2 17,4 17,4
10_B woning 5,00 33,3 19,4 19,4
10_C woning 7,50 34,7 21,1 21,1
11_A woning 1,50 30,4 16,5 16,5

11_B woning 5,00 31,4 18,5 18,5
11_C woning 7,50 32,7 20,6 20,6
12_A woning 1,50 29,9 15,7 15,7
12_B woning 5,00 30,9 17,8 17,8
12_C woning 7,50 32,1 20,4 20,4

13_A woning 1,50 29,5 15,3 15,3
13_B woning 5,00 30,4 17,2 17,2
13_C woning 7,50 25,3 20,2 20,2
14_A woning 1,50 19,0 15,1 15,1
14_B woning 5,00 21,5 17,3 17,3

14_C woning 7,50 24,6 20,8 20,8
15_A woning 1,50 18,2 14,4 14,4
15_B woning 5,00 20,0 16,8 16,8
15_C woning 7,50 23,2 19,8 19,8
16_A woning 1,50 17,1 14,2 14,2

16_B woning 5,00 18,7 16,7 16,7
16_C woning 7,50 22,0 19,7 19,7
17_A appartement 1,50 16,9 12,5 12,5
17_B appartement 5,00 18,0 14,4 14,4
17_C appartement 8,00 23,5 18,2 18,2

17_D appartement 11,00 24,7 20,6 20,6
17_E appartement 14,00 26,5 22,6 22,6
18_A appartement 1,50 16,5 11,7 11,7
18_B appartement 5,00 20,6 13,9 13,9
18_C appartement 8,00 21,6 15,6 15,6

18_D appartement 11,00 23,2 18,2 18,2
18_E appartement 14,00 29,2 20,9 20,9
19_A appartement 1,50 24,9 12,9 12,9
19_B appartement 5,00 25,1 15,5 15,5
19_C appartement 8,00 23,0 14,6 14,6

19_D appartement 11,00 24,3 17,3 17,3
19_E appartement 14,00 25,5 20,4 20,4
20_A appartement 1,50 24,0 13,8 13,8
20_B appartement 5,00 24,1 15,9 15,9
20_C appartement 8,00 20,1 15,3 15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten Bijl maatregelen maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 21,3 18,0 18,0
20_E appartement 14,00 22,8 20,9 20,9
21_A appartement 1,50 23,8 15,3 15,3
21_B appartement 5,00 24,1 16,6 16,6
21_C appartement 8,00 19,5 16,7 16,7

21_D appartement 11,00 20,8 19,4 19,4
21_E appartement 14,00 22,3 22,0 22,0
22_A woning 1,50 15,7 14,8 14,8
22_B woning 5,00 16,7 16,5 16,5
22_C woning 8,00 20,3 20,3 20,3

23_A woning 1,50 15,3 14,5 14,5
23_B woning 5,00 16,3 16,1 16,1
23_C woning 8,00 19,6 19,6 19,6
24_A woning 1,50 15,0 14,7 14,7
24_B woning 5,00 16,4 16,4 16,4

24_C woning 8,00 19,4 19,4 19,4
25_A woning 1,50 15,2 15,2 15,2
25_B woning 5,00 16,8 16,8 16,8
25_C woning 8,00 19,9 19,9 19,9
26_A woning 1,50 16,6 16,6 16,6

26_B woning 5,00 18,4 18,4 18,4
26_C woning 8,00 21,1 21,1 21,1
28_A woning 1,50 50,6 41,0 41,0
28_B woning 5,00 51,1 43,2 43,2
29_A woning 1,50 48,4 39,4 39,4

29_B woning 5,00 49,2 41,0 41,0
30_A woning 1,50 46,5 37,7 37,7
30_B woning 5,00 47,8 39,1 39,1
31_A woning 1,50 45,0 36,4 36,4
31_B woning 5,00 46,6 37,6 37,6

32_A woning 1,50 43,4 35,3 35,3
32_B woning 5,00 45,5 36,2 36,2
33_A woning 1,50 42,2 34,3 34,3
33_B woning 5,00 44,6 35,1 35,1
34_A woning 1,50 41,2 33,3 33,3

34_B woning 5,00 43,7 34,3 34,3
35_A woning 1,50 40,3 32,3 32,3
35_B woning 5,00 42,9 33,5 33,5
38_A woning 1,50 39,8 33,1 33,1
38_B woning 5,00 42,6 33,8 33,8

38_C woning 7,50 44,4 32,5 32,5
39_A woning 1,50 40,9 32,6 32,6
39_B woning 5,00 43,6 32,6 32,6
39_C woning 7,50 45,2 32,2 32,2
40_A woning 1,50 39,1 32,1 32,1

40_B woning 5,00 42,4 32,4 32,4
40_C woning 7,50 44,1 32,4 32,4
41_A woning 1,50 38,7 31,9 31,9
41_B woning 5,00 41,9 32,2 32,2
41_C woning 7,50 44,0 32,3 32,3

42_A woning 1,50 38,5 31,5 31,5
42_B woning 5,00 41,6 31,9 31,9
42_C woning 7,50 43,9 32,1 32,1
43_A woning 1,50 38,4 31,1 31,1
43_B woning 5,00 41,2 31,5 31,5

43_C woning 7,50 43,5 32,7 32,7
44_A woning 1,50 38,3 30,7 30,7
44_B woning 5,00 40,9 31,3 31,3
44_C woning 7,50 43,2 33,2 33,2
45_A woning 1,50 38,3 30,3 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten Bijl maatregelen maximale geluidsniveausWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bijl interieur

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 40,8 31,3 31,3
45_C woning 7,50 43,0 33,4 33,4
46_A appartement 1,50 38,5 30,5 30,5
46_B appartement 5,00 41,0 31,6 31,6
46_C appartement 8,00 43,9 34,0 34,0

46_D appartement 11,00 46,6 36,0 36,0
46_E appartement 14,00 48,2 36,0 36,0
47_A appartement 1,50 38,8 30,7 30,7
47_B appartement 5,00 40,7 32,1 32,1
47_C appartement 8,00 43,6 33,6 33,6

47_D appartement 11,00 43,9 35,4 35,4
47_E appartement 14,00 43,9 35,4 35,4
48_A appartement 1,50 38,9 30,1 30,1
48_B appartement 5,00 41,2 31,2 31,2
48_C appartement 8,00 43,0 31,6 31,6

48_D appartement 11,00 42,3 33,6 33,6
48_E appartement 14,00 42,3 33,7 33,7
49_A woning 1,50 35,1 28,3 28,3
49_B woning 5,00 36,6 30,2 30,2
49_C woning 8,00 39,8 32,6 32,6

50_A woning 1,50 36,9 29,5 29,5
50_B woning 5,00 38,5 31,0 31,0
50_C woning 8,00 41,1 31,5 31,5
51_A woning 1,50 36,8 29,4 29,4
51_B woning 5,00 38,5 31,0 31,0

51_C woning 8,00 40,9 31,6 31,6
52_A woning 1,50 36,7 29,2 29,2
52_B woning 5,00 38,4 31,1 31,1
52_C woning 8,00 40,8 31,2 31,2
53_A woning 1,50 36,8 28,9 28,9

53_B woning 5,00 38,1 31,3 31,3
53_C woning 8,00 40,8 32,0 32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE: WEGVERKEER 

 

 

 

 



lokaal wegennet 
 
 
Uitgangspunten 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, ligt de planlocatie binnen de zone van één weg zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder, maar is voldoende aannemelijk dat bij de nieuwe woningen voldaan zal worden aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overige wegen in en rond het plangebied betreffen allen 30 km/uur wegen, 
waarvoor de Wet geluidhinder formeel niet van toepassing is. Voor de beoordeling van een goede woon- en 
leefkwaliteit worden de relevante twee ontsluitingswegen echter wel onderzocht. 
 
De verkeersintensiteiten voor de twee onderzochte wegen zijn aangeleverd door de gemeente Huizen. De 
informatie geldt voor het peiljaar 2030. Het relevante peiljaar voor de berekeningen is 10 jaar na vaststelling van 
het bestemmingsplan, oftewel 2032. Om de intensiteiten van dat jaar te bepalen wordt op aangeven van de 
gemeente uitgegaan van een autonome groei van 1% per jaar.  
 
 
Tabel 1 Etmaalintensiteiten 
 

Weg Intensiteit 2030 Intensiteit 2032

IJsselmeerstraat Noord 1.724 1.759

IJsselmeerstraat Zuid 2.299 2.345

Havenstraat 2.414 2.462

 
 
Voor de berekening is nog van belang de verdeling van het verkeer over de etmaalperioden en 
voertuigcategorieën. Deze informatie is verkregen van de gemeente. In tabel 7.2 staan de afgeronde intensiteiten 
welke zijn gehanteerd in het rekenmodel voor de wegvakken. Het gaat hier om de uurintensiteit per periode.  
 
 
Tabel 2 Verdeling motorvoertuigen (uurintensiteiten per categorie en etmaalperiode) 
 

Weg Lichte voertuigen Middelzware voertuigen Zware voertuigen 

 Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

IJsselmeerstraat noord 117 58 10 2 1 0 1 1 0 

IJsselmeerstraat zuid 156 77 14 2 1 0 1 1 0 

Havenstraat 164 81 15 3 1 0 1 1 0 

 
 
Als rijsnelheid is 30 km/uur gehanteerd en voor het type wegdekverharding: elementen in keperverband. Verder 
wordt conform artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek van 5 dB toegepast op de resultaten.  
 
 
Berekeningen en resultaten 
 
Tabel 7.3 en tabel 7.4 tonen de maatgevende resultaten voor het wegverkeer aan de Havenstraat en de 
IJsselmeerstraat; in bijlage IV staan de volledige resultaten. Het wegverkeer aan de Havenstraat veroorzaakt een 
geluidbelasting van maximaal 53 dB voor de woningen. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer aan 
de IJsselmeerstraat bedraagt maximaal 54 dB. Dit betekent een overschrijding van maximaal 6 dB van de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar blijft ruim onder de maximale hogere grenswaarde van 63 dB die door 
Burgemeester en Wethouders kan worden vastgesteld voor woningen in binnenstedelijke situaties. Hoewel er 
geen hogere waarde procedure aan de orde kan zijn (aangezien de wegen niet gezoneerd zijn), passen de 



waarden wel binnen wat toelaatbaar is. Hierdoor is het realiseren van een vereist binnenniveau van maximaal 33 
dB goed mogelijk.  
 
Om in de woning te voldoen dient de gevel voldoende geluid te weren. Hierbij mag geen rekening gehouden 
worden met de aftrek (artikel 110g Wgh) van 5 dB. De gevelbelasting waarmee gerekend wordt is dan maximaal 
59 dB vanwege beide wegen. Om aan het binnengeluidniveau van 33 dB te voldoen moet de gevel derhalve 
minimaal 26 dB weren, wat 6 dB hoger is dan het bouwbesluit voorschrijft. Een dergelijke wering is haalbaar met 
redelijk standaard oplossingen als geluiddempende ventilatie, isolerende ramen en goede naad- en kierdichting. 
Tijdens het ontwerp van de woningen moet hier rekening mee gehouden worden, evenals met mogelijke 
cumulatieve effecten, zie hoofdstuk 8.  
 
 
Tabel 3  Maatgevende berekeningsresultaten ten gevolge van wegverkeer aan de Havenstraat (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Lden dB 

21a appartementen fase III 1,5 52/48/4 

21b appartementen fase III 5 52/48/4 

21c appartementen fase III 8 52/48/4 

21d appartementen fase III 11 51/48/3 

21e appartementen fase III 14 50/48/2 

22a woningen fase III 1,5 53/48/5 

22b woningen fase III 5,0 53/48/5 

22c woningen fase III 7,5 52/48/4 

 
 
Tabel 4  Maatgevende berekeningsresultaten ten gevolge van wegverkeer aan de IJsselmeerstraat (waarde/norm/overschrijding) 
 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
m 

Lden dB 

9a woningen fase III 1,5 54/48/6 

9b woningen fase III 5 53/48/5 

17a appartementen fase III 1,5 52/48/4 

17b appartementen fase III 5 52/48/4 

17c appartementen fase III 8 51/48/3 

17d appartementen fase III 11 50/48/2 

17e appartementen fase III 14 49/48/1 

 
 



modelgegevens wegverkeerWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: wegverkeer 2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO M. ISO_H Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) LV(D) MV(D) ZV(D) LV(A)
1 Havenstraat      0,00      0,00 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30    164,09      2,51      0,84     81,31
2 IJsselmeerstraat Noord      0,00      0,00 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30    117,21      1,80      0,60     58,07
3 IJsselmeerstraat Zuid      0,00      0,00 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30    156,28      2,39      0,80     77,44
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modelgegevens wegverkeerWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Model: wegverkeer 2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam MV(A) ZV(A) LV(N) MV(N) ZV(N)
1      1,20      1,20     14,63      0,14 --
2      0,86      0,86     10,45      0,10 --
3      1,15      1,15     13,93      0,14 --

7-11-2022 13:32:52Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III

Situering wegen

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Haven van Huizen Fase 3 - 2022 - wegverkeer 2022] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten HavenstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A woning 1,50 3,9 1,7 -7,6 4,1
01_B woning 5,00 3,7 1,5 -7,8 3,9
02_A woning 1,50 4,3 2,0 -7,3 4,5
02_B woning 5,00 4,0 1,8 -7,5 4,2
02_C woning 7,50 3,9 1,6 -7,7 4,1

03_A woning 1,50 4,1 1,9 -7,4 4,3
03_B woning 5,00 3,9 1,7 -7,6 4,1
04_A woning 1,50 3,7 1,5 -7,8 3,9
04_B woning 5,00 3,5 1,3 -8,0 3,8
05_A woning 1,50 3,6 1,3 -8,0 3,8

05_B woning 5,00 3,4 1,2 -8,1 3,6
06_A woning 1,50 1,5 -0,8 -10,0 1,7
06_B woning 5,00 1,3 -1,0 -10,2 1,5
07_A woning 1,50 5,1 2,8 -6,3 5,3
07_B woning 5,00 1,0 -1,2 -10,5 1,3

07_C woning 7,50 0,9 -1,3 -10,6 1,1
08_A woning 1,50 6,5 4,2 -4,8 6,8
08_B woning 5,00 2,2 0,0 -9,3 2,4
09_A woning 1,50 27,8 25,4 16,7 28,1
09_B woning 5,00 29,5 27,0 18,3 29,7

09_C woning 7,50 30,2 27,8 19,1 30,5
10_A woning 1,50 28,7 26,3 17,6 29,0
10_B woning 5,00 30,3 27,9 19,2 30,6
10_C woning 7,50 30,9 28,4 19,7 31,1
11_A woning 1,50 29,6 27,1 18,5 29,8

11_B woning 5,00 31,3 28,8 20,2 31,5
11_C woning 7,50 31,6 29,1 20,4 31,8
12_A woning 1,50 30,3 27,8 19,2 30,5
12_B woning 5,00 32,4 29,9 21,3 32,6
12_C woning 7,50 32,4 29,9 21,2 32,6

13_A woning 1,50 31,2 28,8 20,1 31,5
13_B woning 5,00 33,2 30,7 22,1 33,4
13_C woning 7,50 33,2 30,7 22,0 33,4
14_A woning 1,50 32,3 29,8 21,2 32,5
14_B woning 5,00 34,1 31,6 23,0 34,3

14_C woning 7,50 34,0 31,6 22,9 34,3
15_A woning 1,50 33,6 31,1 22,4 33,8
15_B woning 5,00 35,1 32,7 24,0 35,4
15_C woning 7,50 35,0 32,6 23,9 35,3
16_A woning 1,50 35,2 32,7 24,0 35,4

16_B woning 5,00 36,4 33,9 25,3 36,6
16_C woning 7,50 36,3 33,9 25,2 36,6
17_A appartement 1,50 40,5 38,0 29,4 40,7
17_B appartement 5,00 41,2 38,7 30,1 41,4
17_C appartement 8,00 41,0 38,6 29,9 41,3

17_D appartement 11,00 39,9 37,4 28,8 40,1
17_E appartement 14,00 39,5 37,1 28,4 39,8
18_A appartement 1,50 44,4 41,9 33,3 44,6
18_B appartement 5,00 44,2 41,8 33,1 44,5
18_C appartement 8,00 43,8 41,4 32,7 44,1

18_D appartement 11,00 43,3 40,8 32,2 43,5
18_E appartement 14,00 42,3 39,9 31,2 42,6
19_A appartement 1,50 51,9 49,4 40,7 52,1
19_B appartement 5,00 51,9 49,4 40,8 52,1
19_C appartement 8,00 51,5 49,0 40,4 51,7

19_D appartement 11,00 50,8 48,3 39,6 51,0
19_E appartement 14,00 49,8 47,3 38,7 50,0
20_A appartement 1,50 52,0 49,6 40,9 52,3
20_B appartement 5,00 52,1 49,7 41,0 52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten HavenstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
20_C appartement 8,00 51,8 49,3 40,6 52,0
20_D appartement 11,00 51,2 48,7 40,1 51,4
20_E appartement 14,00 50,2 47,7 39,0 50,4
21_A appartement 1,50 51,9 49,4 40,8 52,1
21_B appartement 5,00 52,0 49,5 40,9 52,2

21_C appartement 8,00 51,6 49,1 40,5 51,8
21_D appartement 11,00 51,2 48,7 40,1 51,4
21_E appartement 14,00 50,2 47,7 39,1 50,5
22_A woning 1,50 52,6 50,1 41,4 52,8
22_B woning 5,00 52,6 50,2 41,5 52,9

22_C woning 7,50 52,3 49,8 41,2 52,6
23_A woning 1,50 52,4 49,9 41,3 52,6
23_B woning 5,00 52,5 50,0 41,4 52,7
23_C woning 7,50 52,2 49,7 41,1 52,4
24_A woning 1,50 52,3 49,8 41,2 52,5

24_B woning 5,00 52,4 49,9 41,2 52,6
24_C woning 7,50 52,1 49,6 40,9 52,3
25_A woning 1,50 52,1 49,7 41,0 52,4
25_B woning 5,00 52,2 49,8 41,1 52,5
25_C woning 7,50 52,0 49,5 40,8 52,2

26_A woning 1,50 52,0 49,5 40,9 52,2
26_B woning 5,00 52,1 49,7 41,0 52,4
26_C woning 7,50 51,9 49,4 40,7 52,1
28_A woning 1,50 28,8 26,4 17,6 29,0
28_B woning 5,00 30,0 27,6 18,8 30,3

29_A woning 1,50 29,6 27,2 18,4 29,8
29_B woning 5,00 30,7 28,3 19,5 31,0
30_A woning 1,50 28,6 26,2 17,3 28,8
30_B woning 5,00 29,7 27,3 18,5 30,0
31_A woning 1,50 28,2 25,8 17,0 28,4

31_B woning 5,00 29,3 26,9 18,1 29,5
32_A woning 1,50 29,0 26,6 17,7 29,2
32_B woning 5,00 30,1 27,7 18,8 30,3
33_A woning 1,50 28,7 26,4 17,5 29,0
33_B woning 5,00 29,9 27,5 18,7 30,1

34_A woning 1,50 27,8 25,4 16,5 28,0
34_B woning 5,00 28,9 26,5 17,6 29,1
35_A woning 1,50 27,2 24,9 15,9 27,5
35_B woning 5,00 28,4 26,0 17,1 28,6
38_A woning 1,50 27,3 24,9 16,0 27,5

38_B woning 5,00 28,4 26,1 17,1 28,7
38_C woning 7,50 29,5 27,1 18,3 29,8
39_A woning 1,50 26,2 23,9 14,8 26,4
39_B woning 5,00 27,4 25,1 16,1 27,6
39_C woning 7,50 28,5 26,1 17,2 28,7

40_A woning 1,50 26,4 24,1 15,1 26,6
40_B woning 5,00 27,7 25,4 16,4 28,0
40_C woning 7,50 28,8 26,4 17,5 29,0
41_A woning 1,50 26,8 24,5 15,5 27,0
41_B woning 5,00 28,3 26,0 17,0 28,5

41_C woning 7,50 29,5 27,1 18,2 29,7
42_A woning 1,50 24,7 22,4 13,2 24,9
42_B woning 5,00 26,4 24,1 14,9 26,6
42_C woning 7,50 27,8 25,5 16,4 28,0
43_A woning 1,50 24,9 22,6 13,4 25,1

43_B woning 5,00 26,5 24,2 15,1 26,7
43_C woning 7,50 27,7 25,5 16,3 28,0
44_A woning 1,50 25,1 22,8 13,6 25,3
44_B woning 5,00 26,7 24,5 15,3 27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten HavenstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Havenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
44_C woning 7,50 28,4 26,1 17,0 28,6
45_A woning 1,50 24,8 22,5 13,4 25,0
45_B woning 5,00 26,4 24,1 15,1 26,7
45_C woning 7,50 28,1 25,8 16,7 28,3
46_A appartement 1,50 24,4 22,1 13,0 24,6

46_B appartement 5,00 26,2 23,9 14,9 26,5
46_C appartement 8,00 28,6 26,2 17,3 28,8
46_D appartement 11,00 30,8 28,5 19,6 31,1
46_E appartement 14,00 34,0 31,5 22,8 34,2
47_A appartement 1,50 14,8 12,6 3,3 15,0

47_B appartement 5,00 14,7 12,4 3,2 14,9
47_C appartement 8,00 12,8 10,6 1,3 13,1
47_D appartement 11,00 12,9 10,6 1,3 13,1
47_E appartement 14,00 6,6 4,3 -5,0 6,8
48_A appartement 1,50 16,6 14,4 5,1 16,9

48_B appartement 5,00 16,6 14,3 5,1 16,8
48_C appartement 8,00 15,0 12,8 3,5 15,2
48_D appartement 11,00 15,1 12,9 3,7 15,3
48_E appartement 14,00 5,9 3,6 -5,6 6,1
49_A woning 1,50 17,4 15,2 5,9 17,6

49_B woning 5,00 17,2 15,0 5,8 17,5
49_C woning 8,00 15,1 12,8 3,6 15,3
50_A woning 1,50 18,1 15,9 6,6 18,3
50_B woning 5,00 17,9 15,7 6,4 18,1
50_C woning 8,00 16,6 14,4 5,1 16,8

51_A woning 1,50 18,7 16,4 7,1 18,9
51_B woning 5,00 18,5 16,3 7,0 18,7
51_C woning 8,00 17,3 15,1 5,8 17,5
52_A woning 1,50 19,0 16,8 7,5 19,2
52_B woning 5,00 19,0 16,8 7,5 19,2

52_C woning 8,00 18,3 16,1 6,8 18,6
53_A woning 1,50 18,8 16,6 7,3 19,1
53_B woning 5,00 19,2 16,9 7,7 19,4
53_C woning 8,00 18,8 16,6 7,3 19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten IJsselmeerstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsselmeerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A woning 1,50 53,7 51,2 42,6 53,9
01_B woning 5,00 53,0 50,6 41,9 53,3
02_A woning 1,50 53,5 51,0 42,3 53,7
02_B woning 5,00 52,9 50,4 41,8 53,1
02_C woning 7,50 52,0 49,5 40,9 52,3

03_A woning 1,50 53,2 50,8 42,1 53,5
03_B woning 5,00 52,7 50,2 41,6 53,0
04_A woning 1,50 53,2 50,7 42,0 53,4
04_B woning 5,00 52,7 50,2 41,5 52,9
05_A woning 1,50 53,2 50,7 42,1 53,4

05_B woning 5,00 52,7 50,2 41,5 52,9
06_A woning 1,50 53,4 50,9 42,2 53,6
06_B woning 5,00 52,7 50,3 41,6 53,0
07_A woning 1,50 53,5 51,0 42,4 53,8
07_B woning 5,00 52,8 50,3 41,7 53,0

07_C woning 7,50 51,9 49,4 40,8 52,1
08_A woning 1,50 53,8 51,3 42,7 54,0
08_B woning 5,00 53,0 50,5 41,9 53,2
09_A woning 1,50 54,1 51,6 42,9 54,3
09_B woning 5,00 53,2 50,7 42,0 53,4

09_C woning 7,50 52,1 49,6 41,0 52,3
10_A woning 1,50 54,0 51,5 42,8 54,2
10_B woning 5,00 53,1 50,6 42,0 53,3
10_C woning 7,50 52,1 49,6 41,0 52,3
11_A woning 1,50 53,9 51,4 42,8 54,1

11_B woning 5,00 53,1 50,6 42,0 53,3
11_C woning 7,50 52,1 49,7 41,0 52,4
12_A woning 1,50 53,8 51,3 42,7 54,0
12_B woning 5,00 53,0 50,6 41,9 53,3
12_C woning 7,50 52,1 49,6 41,0 52,3

13_A woning 1,50 53,8 51,3 42,6 54,0
13_B woning 5,00 53,0 50,6 41,9 53,3
13_C woning 7,50 52,1 49,6 41,0 52,3
14_A woning 1,50 53,7 51,3 42,6 54,0
14_B woning 5,00 53,0 50,5 41,9 53,2

14_C woning 7,50 52,1 49,6 41,0 52,3
15_A woning 1,50 53,7 51,2 42,6 53,9
15_B woning 5,00 53,0 50,5 41,8 53,2
15_C woning 7,50 52,1 49,6 40,9 52,3
16_A woning 1,50 53,6 51,2 42,5 53,9

16_B woning 5,00 52,9 50,4 41,8 53,1
16_C woning 7,50 52,0 49,5 40,9 52,2
17_A appartement 1,50 52,2 49,7 41,0 52,4
17_B appartement 5,00 51,6 49,2 40,5 51,9
17_C appartement 8,00 50,8 48,3 39,6 51,0

17_D appartement 11,00 49,8 47,4 38,7 50,1
17_E appartement 14,00 49,1 46,7 38,0 49,4
18_A appartement 1,50 51,4 48,9 40,2 51,6
18_B appartement 5,00 51,0 48,5 39,8 51,2
18_C appartement 8,00 50,2 47,7 39,1 50,4

18_D appartement 11,00 49,3 46,8 38,2 49,5
18_E appartement 14,00 48,5 46,0 37,4 48,8
19_A appartement 1,50 43,1 40,7 32,0 43,4
19_B appartement 5,00 42,7 40,2 31,6 42,9
19_C appartement 8,00 42,3 39,8 31,1 42,5

19_D appartement 11,00 41,7 39,2 30,5 41,9
19_E appartement 14,00 40,8 38,3 29,7 41,0
20_A appartement 1,50 39,6 37,1 28,5 39,8
20_B appartement 5,00 40,1 37,6 28,9 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten IJsselmeerstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsselmeerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
20_C appartement 8,00 39,1 36,6 28,0 39,3
20_D appartement 11,00 38,6 36,1 27,4 38,8
20_E appartement 14,00 37,6 35,1 26,5 37,8
21_A appartement 1,50 39,1 36,6 28,0 39,3
21_B appartement 5,00 40,1 37,6 28,9 40,3

21_C appartement 8,00 38,8 36,4 27,7 39,1
21_D appartement 11,00 37,2 34,7 26,0 37,4
21_E appartement 14,00 36,7 34,3 25,6 37,0
22_A woning 1,50 36,0 33,5 24,9 36,2
22_B woning 5,00 37,7 35,3 26,6 38,0

22_C woning 7,50 35,1 32,6 24,0 35,3
23_A woning 1,50 34,9 32,4 23,7 35,1
23_B woning 5,00 36,8 34,3 25,6 37,0
23_C woning 7,50 34,7 32,2 23,6 34,9
24_A woning 1,50 33,9 31,5 22,8 34,2

24_B woning 5,00 35,8 33,3 24,7 36,0
24_C woning 7,50 34,6 32,1 23,4 34,8
25_A woning 1,50 33,1 30,6 22,0 33,3
25_B woning 5,00 35,0 32,5 23,8 35,2
25_C woning 7,50 34,1 31,7 23,0 34,4

26_A woning 1,50 32,5 30,0 21,4 32,7
26_B woning 5,00 34,3 31,8 23,1 34,5
26_C woning 7,50 33,9 31,5 22,8 34,2
28_A woning 1,50 35,5 33,0 24,3 35,7
28_B woning 5,00 37,0 34,6 25,9 37,3

29_A woning 1,50 34,5 32,0 23,3 34,7
29_B woning 5,00 36,2 33,7 25,0 36,4
30_A woning 1,50 33,6 31,2 22,5 33,9
30_B woning 5,00 35,4 33,0 24,2 35,6
31_A woning 1,50 33,0 30,5 21,8 33,2

31_B woning 5,00 34,7 32,3 23,5 34,9
32_A woning 1,50 32,5 30,0 21,3 32,7
32_B woning 5,00 34,1 31,7 23,0 34,4
33_A woning 1,50 32,0 29,6 20,9 32,3
33_B woning 5,00 33,5 31,0 22,3 33,7

34_A woning 1,50 32,1 29,6 20,9 32,3
34_B woning 5,00 33,2 30,8 22,0 33,5
35_A woning 1,50 32,2 29,8 21,0 32,4
35_B woning 5,00 32,9 30,5 21,7 33,1
38_A woning 1,50 38,9 36,4 27,7 39,1

38_B woning 5,00 39,2 36,8 28,0 39,4
38_C woning 7,50 39,4 36,9 28,2 39,6
39_A woning 1,50 35,9 33,5 24,7 36,1
39_B woning 5,00 36,8 34,4 25,6 37,0
39_C woning 7,50 37,1 34,7 25,9 37,4

40_A woning 1,50 34,1 31,7 22,9 34,3
40_B woning 5,00 35,3 32,8 24,1 35,5
40_C woning 7,50 35,7 33,3 24,5 36,0
41_A woning 1,50 33,1 30,6 21,9 33,3
41_B woning 5,00 34,2 31,8 23,0 34,5

41_C woning 7,50 34,8 32,3 23,6 35,0
42_A woning 1,50 32,5 30,1 21,3 32,7
42_B woning 5,00 33,8 31,4 22,6 34,0
42_C woning 7,50 34,3 31,9 23,1 34,5
43_A woning 1,50 31,4 29,0 20,2 31,6

43_B woning 5,00 32,7 30,3 21,5 32,9
43_C woning 7,50 33,3 30,9 22,1 33,6
44_A woning 1,50 31,0 28,6 19,8 31,2
44_B woning 5,00 32,3 29,9 21,1 32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten IJsselmeerstraatWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsselmeerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
44_C woning 7,50 32,9 30,5 21,7 33,2
45_A woning 1,50 31,2 28,8 20,0 31,4
45_B woning 5,00 32,5 30,0 21,3 32,7
45_C woning 7,50 33,2 30,8 22,0 33,4
46_A appartement 1,50 29,7 27,3 18,5 30,0

46_B appartement 5,00 30,8 28,4 19,6 31,0
46_C appartement 8,00 31,8 29,4 20,6 32,0
46_D appartement 11,00 32,7 30,3 21,4 32,9
46_E appartement 14,00 33,0 30,6 21,8 33,2
47_A appartement 1,50 30,9 28,5 19,7 31,1

47_B appartement 5,00 32,0 29,6 20,8 32,2
47_C appartement 8,00 33,0 30,6 21,7 33,2
47_D appartement 11,00 33,4 31,0 22,2 33,7
47_E appartement 14,00 33,6 31,2 22,3 33,8
48_A appartement 1,50 30,9 28,5 19,7 31,1

48_B appartement 5,00 32,1 29,7 20,9 32,3
48_C appartement 8,00 33,0 30,6 21,8 33,3
48_D appartement 11,00 33,7 31,3 22,4 33,9
48_E appartement 14,00 33,5 31,1 22,3 33,7
49_A woning 1,50 30,5 28,1 19,3 30,8

49_B woning 5,00 31,6 29,2 20,4 31,8
49_C woning 8,00 32,6 30,1 21,3 32,8
50_A woning 1,50 30,6 28,2 19,4 30,8
50_B woning 5,00 31,7 29,3 20,5 31,9
50_C woning 8,00 32,7 30,3 21,5 32,9

51_A woning 1,50 30,9 28,5 19,7 31,1
51_B woning 5,00 32,0 29,6 20,8 32,2
51_C woning 8,00 33,0 30,6 21,8 33,2
52_A woning 1,50 30,1 27,7 18,9 30,4
52_B woning 5,00 31,3 28,9 20,1 31,5

52_C woning 8,00 32,3 29,9 21,1 32,5
53_A woning 1,50 30,3 27,9 19,1 30,5
53_B woning 5,00 31,5 29,1 20,3 31,8
53_C woning 8,00 32,6 30,2 21,4 32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten alle wegenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A woning 1,50 53,7 51,2 42,6 53,9
01_B woning 5,00 53,0 50,6 41,9 53,3
02_A woning 1,50 53,5 51,0 42,3 53,7
02_B woning 5,00 52,9 50,4 41,8 53,1
02_C woning 7,50 52,0 49,5 40,9 52,3

03_A woning 1,50 53,2 50,8 42,1 53,5
03_B woning 5,00 52,7 50,2 41,6 53,0
04_A woning 1,50 53,2 50,7 42,0 53,4
04_B woning 5,00 52,7 50,2 41,5 52,9
05_A woning 1,50 53,2 50,7 42,1 53,4

05_B woning 5,00 52,7 50,2 41,5 52,9
06_A woning 1,50 53,4 50,9 42,2 53,6
06_B woning 5,00 52,7 50,3 41,6 53,0
07_A woning 1,50 53,5 51,0 42,4 53,8
07_B woning 5,00 52,8 50,3 41,7 53,0

07_C woning 7,50 51,9 49,4 40,8 52,1
08_A woning 1,50 53,8 51,3 42,7 54,0
08_B woning 5,00 53,0 50,5 41,9 53,2
09_A woning 1,50 54,1 51,6 43,0 54,3
09_B woning 5,00 53,2 50,7 42,1 53,4

09_C woning 7,50 52,1 49,7 41,0 52,4
10_A woning 1,50 54,0 51,5 42,9 54,2
10_B woning 5,00 53,1 50,7 42,0 53,4
10_C woning 7,50 52,1 49,7 41,0 52,4
11_A woning 1,50 53,9 51,4 42,8 54,1

11_B woning 5,00 53,1 50,6 42,0 53,3
11_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4
12_A woning 1,50 53,8 51,4 42,7 54,1
12_B woning 5,00 53,1 50,6 42,0 53,3
12_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4

13_A woning 1,50 53,8 51,3 42,7 54,0
13_B woning 5,00 53,1 50,6 41,9 53,3
13_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4
14_A woning 1,50 53,7 51,3 42,6 54,0
14_B woning 5,00 53,1 50,6 41,9 53,3

14_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4
15_A woning 1,50 53,7 51,2 42,6 54,0
15_B woning 5,00 53,0 50,6 41,9 53,3
15_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4
16_A woning 1,50 53,7 51,2 42,6 53,9

16_B woning 5,00 53,0 50,5 41,9 53,2
16_C woning 7,50 52,1 49,7 41,0 52,4
17_A appartement 1,50 52,4 50,0 41,3 52,7
17_B appartement 5,00 52,0 49,5 40,9 52,2
17_C appartement 8,00 51,2 48,7 40,1 51,4

17_D appartement 11,00 50,3 47,8 39,1 50,5
17_E appartement 14,00 49,6 47,1 38,5 49,8
18_A appartement 1,50 52,2 49,7 41,0 52,4
18_B appartement 5,00 51,8 49,3 40,7 52,0
18_C appartement 8,00 51,1 48,6 40,0 51,3

18_D appartement 11,00 50,3 47,8 39,2 50,5
18_E appartement 14,00 49,5 47,0 38,3 49,7
19_A appartement 1,50 52,4 49,9 41,3 52,6
19_B appartement 5,00 52,4 49,9 41,3 52,6
19_C appartement 8,00 52,0 49,5 40,9 52,2

19_D appartement 11,00 51,3 48,8 40,2 51,5
19_E appartement 14,00 50,3 47,8 39,2 50,5
20_A appartement 1,50 52,3 49,8 41,1 52,5
20_B appartement 5,00 52,4 49,9 41,3 52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten alle wegenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
20_C appartement 8,00 52,0 49,5 40,9 52,2
20_D appartement 11,00 51,4 48,9 40,3 51,6
20_E appartement 14,00 50,4 47,9 39,3 50,6
21_A appartement 1,50 52,1 49,6 41,0 52,4
21_B appartement 5,00 52,3 49,8 41,1 52,5

21_C appartement 8,00 51,8 49,4 40,7 52,1
21_D appartement 11,00 51,4 48,9 40,3 51,6
21_E appartement 14,00 50,4 47,9 39,3 50,6
22_A woning 1,50 52,7 50,2 41,5 52,9
22_B woning 5,00 52,8 50,3 41,7 53,0

22_C woning 7,50 52,4 49,9 41,3 52,6
23_A woning 1,50 52,5 50,0 41,4 52,7
23_B woning 5,00 52,6 50,1 41,5 52,9
23_C woning 7,50 52,3 49,8 41,1 52,5
24_A woning 1,50 52,3 49,9 41,2 52,6

24_B woning 5,00 52,5 50,0 41,3 52,7
24_C woning 7,50 52,2 49,7 41,0 52,4
25_A woning 1,50 52,2 49,7 41,1 52,4
25_B woning 5,00 52,3 49,9 41,2 52,6
25_C woning 7,50 52,0 49,6 40,9 52,3

26_A woning 1,50 52,1 49,6 40,9 52,3
26_B woning 5,00 52,2 49,7 41,1 52,5
26_C woning 7,50 51,9 49,5 40,8 52,2
28_A woning 1,50 36,3 33,9 25,2 36,6
28_B woning 5,00 37,8 35,4 26,6 38,0

29_A woning 1,50 35,7 33,3 24,5 35,9
29_B woning 5,00 37,3 34,8 26,1 37,5
30_A woning 1,50 34,8 32,4 23,6 35,0
30_B woning 5,00 36,4 34,0 25,3 36,7
31_A woning 1,50 34,2 31,8 23,0 34,5

31_B woning 5,00 35,8 33,4 24,6 36,0
32_A woning 1,50 34,1 31,7 22,9 34,3
32_B woning 5,00 35,6 33,2 24,4 35,8
33_A woning 1,50 33,7 31,3 22,5 33,9
33_B woning 5,00 35,0 32,6 23,8 35,3

34_A woning 1,50 33,4 31,0 22,2 33,7
34_B woning 5,00 34,6 32,2 23,4 34,8
35_A woning 1,50 33,4 31,0 22,2 33,6
35_B woning 5,00 34,2 31,8 23,0 34,4
38_A woning 1,50 39,2 36,7 28,0 39,4

38_B woning 5,00 39,6 37,1 28,4 39,8
38_C woning 7,50 39,8 37,4 28,6 40,0
39_A woning 1,50 36,3 33,9 25,2 36,6
39_B woning 5,00 37,3 34,9 26,1 37,5
39_C woning 7,50 37,7 35,3 26,5 37,9

40_A woning 1,50 34,8 32,4 23,6 35,0
40_B woning 5,00 36,0 33,6 24,8 36,2
40_C woning 7,50 36,5 34,1 25,3 36,8
41_A woning 1,50 34,0 31,6 22,8 34,2
41_B woning 5,00 35,2 32,8 24,0 35,5

41_C woning 7,50 35,9 33,5 24,7 36,1
42_A woning 1,50 33,2 30,8 22,0 33,4
42_B woning 5,00 34,5 32,1 23,3 34,7
42_C woning 7,50 35,2 32,8 23,9 35,4
43_A woning 1,50 32,3 29,9 21,0 32,5

43_B woning 5,00 33,6 31,3 22,4 33,9
43_C woning 7,50 34,4 32,0 23,1 34,6
44_A woning 1,50 32,0 29,6 20,7 32,2
44_B woning 5,00 33,4 31,0 22,1 33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten alle wegenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2022

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
44_C woning 7,50 34,2 31,9 23,0 34,5
45_A woning 1,50 32,1 29,7 20,8 32,3
45_B woning 5,00 33,4 31,0 22,2 33,7
45_C woning 7,50 34,3 32,0 23,1 34,6
46_A appartement 1,50 30,8 28,5 19,6 31,1

46_B appartement 5,00 32,1 29,7 20,9 32,3
46_C appartement 8,00 33,5 31,1 22,2 33,7
46_D appartement 11,00 34,9 32,5 23,6 35,1
46_E appartement 14,00 36,5 34,1 25,3 36,8
47_A appartement 1,50 31,0 28,6 19,8 31,2

47_B appartement 5,00 32,1 29,7 20,8 32,3
47_C appartement 8,00 33,0 30,6 21,8 33,2
47_D appartement 11,00 33,5 31,1 22,2 33,7
47_E appartement 14,00 33,6 31,2 22,3 33,8
48_A appartement 1,50 31,1 28,7 19,8 31,3

48_B appartement 5,00 32,2 29,8 21,0 32,5
48_C appartement 8,00 33,1 30,7 21,9 33,3
48_D appartement 11,00 33,7 31,3 22,5 33,9
48_E appartement 14,00 33,5 31,1 22,3 33,8
49_A woning 1,50 30,8 28,3 19,5 31,0

49_B woning 5,00 31,7 29,3 20,5 32,0
49_C woning 8,00 32,6 30,2 21,4 32,9
50_A woning 1,50 30,8 28,4 19,6 31,1
50_B woning 5,00 31,9 29,5 20,6 32,1
50_C woning 8,00 32,8 30,4 21,6 33,0

51_A woning 1,50 31,1 28,7 19,9 31,4
51_B woning 5,00 32,2 29,8 21,0 32,4
51_C woning 8,00 33,1 30,7 21,9 33,3
52_A woning 1,50 30,5 28,1 19,2 30,7
52_B woning 5,00 31,5 29,1 20,3 31,8

52_C woning 8,00 32,5 30,1 21,2 32,7
53_A woning 1,50 30,6 28,2 19,4 30,8
53_B woning 5,00 31,8 29,4 20,5 32,0
53_C woning 8,00 32,8 30,4 21,5 33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:34:50Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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resultaten maximale geluidsniveau incl. avond en nachtWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 71,1 60,3 60,3
01_B woning 5,00 71,8 60,4 60,4
02_A woning 1,50 73,1 56,3 56,3
02_B woning 5,00 73,1 56,2 56,2
02_C woning 7,50 73,4 60,7 60,7

03_A woning 1,50 74,4 55,9 55,9
03_B woning 5,00 74,4 56,0 56,0
04_A woning 1,50 75,9 51,2 51,2
04_B woning 5,00 75,8 55,9 55,9
05_A woning 1,50 77,1 49,6 49,6

05_B woning 5,00 76,9 56,1 56,1
06_A woning 1,50 77,8 48,2 48,2
06_B woning 5,00 77,5 49,9 49,9
07_A woning 1,50 77,7 46,7 46,7
07_B woning 5,00 77,4 48,5 48,5

07_C woning 7,50 77,7 52,2 52,2
08_A woning 1,50 76,7 45,5 45,5
08_B woning 5,00 76,5 47,6 47,6
09_A woning 1,50 64,5 43,3 43,3
09_B woning 5,00 65,2 46,0 46,0

09_C woning 7,50 65,2 46,1 46,1
10_A woning 1,50 60,6 43,1 43,1
10_B woning 5,00 61,9 45,8 45,8
10_C woning 7,50 62,1 45,9 45,9
11_A woning 1,50 53,4 43,6 43,6

11_B woning 5,00 55,9 46,3 46,3
11_C woning 7,50 56,3 46,4 46,4
12_A woning 1,50 52,3 43,7 43,7
12_B woning 5,00 55,0 46,4 46,4
12_C woning 7,50 55,0 46,4 46,4

13_A woning 1,50 51,5 43,7 43,7
13_B woning 5,00 54,2 46,4 46,4
13_C woning 7,50 54,2 46,5 46,5
14_A woning 1,50 50,7 43,8 43,8
14_B woning 5,00 53,1 46,5 46,5

14_C woning 7,50 53,5 46,6 46,6
15_A woning 1,50 49,8 43,9 43,9
15_B woning 5,00 52,0 46,7 46,7
15_C woning 7,50 52,7 46,7 46,7
16_A woning 1,50 48,9 45,2 45,2

16_B woning 5,00 51,0 47,9 47,9
16_C woning 7,50 52,0 48,0 48,0
17_A appartement 1,50 44,2 44,2 44,2
17_B appartement 5,00 46,8 46,8 46,8
17_C appartement 8,00 46,8 46,8 46,8

17_D appartement 11,00 46,7 46,7 46,7
17_E appartement 14,00 47,6 46,6 46,6
18_A appartement 1,50 42,5 42,5 42,5
18_B appartement 5,00 45,1 45,1 45,1
18_C appartement 8,00 45,1 45,1 45,1

18_D appartement 11,00 45,5 45,0 45,0
18_E appartement 14,00 46,5 44,8 44,8
19_A appartement 1,50 47,7 47,7 47,7
19_B appartement 5,00 50,1 50,1 50,1
19_C appartement 8,00 46,4 46,4 46,4

19_D appartement 11,00 53,0 46,1 46,1
19_E appartement 14,00 53,2 46,0 46,0
20_A appartement 1,50 46,9 46,9 46,9
20_B appartement 5,00 48,6 48,6 48,6
20_C appartement 8,00 48,5 48,5 48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:35:49Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten maximale geluidsniveau incl. avond en nachtWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 53,0 48,4 48,4
20_E appartement 14,00 53,2 48,3 48,3
21_A appartement 1,50 48,2 48,2 48,2
21_B appartement 5,00 49,6 49,6 49,6
21_C appartement 8,00 49,4 49,4 49,4

21_D appartement 11,00 52,9 49,3 49,3
21_E appartement 14,00 53,1 49,1 49,1
22_A woning 1,50 51,9 50,9 50,9
22_B woning 5,00 54,4 51,5 51,5
22_C woning 7,50 55,1 51,3 51,3

23_A woning 1,50 53,8 53,8 53,8
23_B woning 5,00 54,4 53,0 53,0
23_C woning 7,50 54,8 52,8 52,8
24_A woning 1,50 56,4 56,4 56,4
24_B woning 5,00 56,2 56,2 56,2

24_C woning 7,50 55,9 55,9 55,9
25_A woning 1,50 59,1 59,1 59,1
25_B woning 5,00 58,8 58,8 58,8
25_C woning 7,50 58,4 58,4 58,4
26_A woning 1,50 63,8 63,8 63,8

26_B woning 5,00 63,2 63,2 63,2
26_C woning 7,50 62,4 62,4 62,4
28_A woning 1,50 79,0 79,0 79,0
28_B woning 5,00 78,7 78,7 78,7
29_A woning 1,50 76,2 76,2 76,2

29_B woning 5,00 76,0 76,0 76,0
30_A woning 1,50 74,7 74,7 74,7
30_B woning 5,00 74,6 74,6 74,6
31_A woning 1,50 73,3 73,3 73,3
31_B woning 5,00 73,3 73,3 73,3

32_A woning 1,50 71,8 71,8 71,8
32_B woning 5,00 72,0 72,0 72,0
33_A woning 1,50 70,1 70,1 70,1
33_B woning 5,00 70,8 70,8 70,8
34_A woning 1,50 68,3 68,3 68,3

34_B woning 5,00 69,6 69,6 69,6
35_A woning 1,50 66,9 66,9 66,9
35_B woning 5,00 68,6 68,6 68,6
38_A woning 1,50 66,8 66,8 66,8
38_B woning 5,00 68,9 68,9 68,9

38_C woning 7,50 67,4 67,4 67,4
39_A woning 1,50 66,2 66,2 66,2
39_B woning 5,00 68,5 68,5 68,5
39_C woning 7,50 68,5 68,5 68,5
40_A woning 1,50 65,7 65,7 65,7

40_B woning 5,00 67,9 67,9 67,9
40_C woning 7,50 67,9 67,9 67,9
41_A woning 1,50 65,8 65,8 65,8
41_B woning 5,00 68,0 68,0 68,0
41_C woning 7,50 67,9 67,9 67,9

42_A woning 1,50 65,8 65,8 65,8
42_B woning 5,00 68,0 68,0 68,0
42_C woning 7,50 67,9 67,9 67,9
43_A woning 1,50 65,8 65,8 65,8
43_B woning 5,00 68,0 68,0 68,0

43_C woning 7,50 68,0 68,0 68,0
44_A woning 1,50 65,9 65,9 65,9
44_B woning 5,00 68,1 68,1 68,1
44_C woning 7,50 68,1 68,1 68,1
45_A woning 1,50 65,6 65,6 65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:35:49Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten maximale geluidsniveau incl. avond en nachtWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 67,9 67,9 67,9
45_C woning 7,50 67,9 67,9 67,9
46_A appartement 1,50 67,2 67,2 67,2
46_B appartement 5,00 69,3 69,3 69,3
46_C appartement 8,00 69,2 69,2 69,2

46_D appartement 11,00 69,1 69,1 69,1
46_E appartement 14,00 69,0 69,0 69,0
47_A appartement 1,50 67,6 67,6 67,6
47_B appartement 5,00 69,4 69,4 69,4
47_C appartement 8,00 69,4 69,4 69,4

47_D appartement 11,00 69,3 69,3 69,3
47_E appartement 14,00 69,1 69,1 69,1
48_A appartement 1,50 68,9 68,9 68,9
48_B appartement 5,00 70,2 70,2 70,2
48_C appartement 8,00 70,1 70,1 70,1

48_D appartement 11,00 70,0 70,0 70,0
48_E appartement 14,00 69,8 69,8 69,8
49_A woning 1,50 72,5 72,5 72,5
49_B woning 5,00 72,7 72,7 72,7
49_C woning 8,00 72,6 72,6 72,6

50_A woning 1,50 74,0 74,0 74,0
50_B woning 5,00 73,9 73,9 73,9
50_C woning 8,00 73,7 73,7 73,7
51_A woning 1,50 75,8 75,8 75,8
51_B woning 5,00 75,7 75,7 75,7

51_C woning 8,00 75,3 75,3 75,3
52_A woning 1,50 78,7 78,7 78,7
52_B woning 5,00 78,4 78,4 78,4
52_C woning 8,00 77,8 77,8 77,8
53_A woning 1,50 82,9 82,9 82,9

53_B woning 5,00 82,1 82,1 82,1
53_C woning 8,00 80,8 80,8 80,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:35:49Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning 1,50 60,6 51,0 51,0
01_B woning 5,00 61,3 50,9 50,9
02_A woning 1,50 62,6 49,8 49,8
02_B woning 5,00 62,6 49,7 49,7
02_C woning 7,50 62,9 49,8 49,8

03_A woning 1,50 63,9 48,7 48,7
03_B woning 5,00 64,0 48,6 48,6
04_A woning 1,50 65,4 46,7 46,7
04_B woning 5,00 65,4 47,2 47,2
05_A woning 1,50 66,7 38,4 38,4

05_B woning 5,00 66,5 41,2 41,2
06_A woning 1,50 67,3 38,4 38,4
06_B woning 5,00 67,0 41,2 41,2
07_A woning 1,50 67,2 35,6 35,6
07_B woning 5,00 67,0 37,8 37,8

07_C woning 7,50 67,3 45,1 45,1
08_A woning 1,50 66,2 35,3 35,3
08_B woning 5,00 66,0 37,5 37,5
09_A woning 1,50 53,9 34,8 34,8
09_B woning 5,00 55,6 36,9 36,9

09_C woning 7,50 55,6 37,2 37,2
10_A woning 1,50 52,4 34,7 34,7
10_B woning 5,00 54,5 36,8 36,8
10_C woning 7,50 54,4 37,0 37,0
11_A woning 1,50 51,1 34,6 34,6

11_B woning 5,00 53,5 36,8 36,8
11_C woning 7,50 53,5 36,9 36,9
12_A woning 1,50 49,9 34,6 34,6
12_B woning 5,00 52,6 36,7 36,7
12_C woning 7,50 52,5 36,8 36,8

13_A woning 1,50 49,1 34,4 34,4
13_B woning 5,00 51,8 36,6 36,6
13_C woning 7,50 51,7 36,7 36,7
14_A woning 1,50 48,3 34,3 34,3
14_B woning 5,00 50,7 36,5 36,5

14_C woning 7,50 51,0 36,6 36,6
15_A woning 1,50 47,4 34,1 34,1
15_B woning 5,00 49,6 36,2 36,2
15_C woning 7,50 50,3 36,4 36,4
16_A woning 1,50 46,5 33,8 33,8

16_B woning 5,00 48,5 35,8 35,8
16_C woning 7,50 49,6 36,1 36,1
17_A appartement 1,50 33,7 33,7 33,7
17_B appartement 5,00 35,5 35,5 35,5
17_C appartement 8,00 36,0 36,0 36,0

17_D appartement 11,00 44,0 36,1 36,1
17_E appartement 14,00 44,5 36,5 36,5
18_A appartement 1,50 37,1 33,0 33,0
18_B appartement 5,00 36,9 34,2 34,2
18_C appartement 8,00 38,2 35,3 35,3

18_D appartement 11,00 42,8 35,6 35,6
18_E appartement 14,00 43,7 36,2 36,2
19_A appartement 1,50 39,3 39,3 39,3
19_B appartement 5,00 41,8 41,8 41,8
19_C appartement 8,00 45,5 35,5 35,5

19_D appartement 11,00 53,0 35,8 35,8
19_E appartement 14,00 53,2 42,1 42,1
20_A appartement 1,50 43,2 43,2 43,2
20_B appartement 5,00 44,8 44,8 44,8
20_C appartement 8,00 44,8 44,8 44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:53:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
20_D appartement 11,00 53,0 45,4 45,4
20_E appartement 14,00 53,2 45,4 45,4
21_A appartement 1,50 44,5 44,5 44,5
21_B appartement 5,00 45,7 45,7 45,7
21_C appartement 8,00 45,7 45,7 45,7

21_D appartement 11,00 52,9 46,6 46,6
21_E appartement 14,00 53,1 46,6 46,6
22_A woning 1,50 51,9 47,4 47,4
22_B woning 5,00 54,4 47,6 47,6
22_C woning 8,00 55,1 47,6 47,6

23_A woning 1,50 49,3 49,3 49,3
23_B woning 5,00 54,4 49,2 49,2
23_C woning 8,00 54,8 49,1 49,1
24_A woning 1,50 51,2 51,2 51,2
24_B woning 5,00 54,1 51,1 51,1

24_C woning 8,00 54,2 50,9 50,9
25_A woning 1,50 59,1 59,1 59,1
25_B woning 5,00 58,8 58,8 58,8
25_C woning 8,00 58,3 58,3 58,3
26_A woning 1,50 62,9 62,9 62,9

26_B woning 5,00 62,3 62,3 62,3
26_C woning 8,00 62,3 62,3 62,3
28_A woning 1,50 59,1 59,1 59,1
28_B woning 5,00 59,1 59,1 59,1
29_A woning 1,50 56,3 56,3 56,3

29_B woning 5,00 56,4 56,4 56,4
30_A woning 1,50 54,9 54,9 54,9
30_B woning 5,00 54,9 54,9 54,9
31_A woning 1,50 53,5 53,5 53,5
31_B woning 5,00 53,5 53,5 53,5

32_A woning 1,50 52,0 52,0 52,0
32_B woning 5,00 53,1 53,1 53,1
33_A woning 1,50 50,2 50,2 50,2
33_B woning 5,00 52,4 52,4 52,4
34_A woning 1,50 48,5 48,5 48,5

34_B woning 5,00 51,7 51,7 51,7
35_A woning 1,50 47,0 47,0 47,0
35_B woning 5,00 51,2 51,2 51,2
38_A woning 1,50 46,9 46,9 46,9
38_B woning 5,00 50,6 50,6 50,6

38_C woning 7,50 58,0 58,0 58,0
39_A woning 1,50 46,3 46,3 46,3
39_B woning 5,00 50,6 50,6 50,6
39_C woning 7,50 57,9 57,9 57,9
40_A woning 1,50 46,3 46,3 46,3

40_B woning 5,00 50,5 50,5 50,5
40_C woning 7,50 57,9 57,9 57,9
41_A woning 1,50 46,4 46,4 46,4
41_B woning 5,00 50,4 50,4 50,4
41_C woning 7,50 57,8 57,8 57,8

42_A woning 1,50 46,0 46,0 46,0
42_B woning 5,00 50,3 50,3 50,3
42_C woning 7,50 57,6 57,6 57,6
43_A woning 1,50 46,0 46,0 46,0
43_B woning 5,00 50,6 50,6 50,6

43_C woning 7,50 57,5 57,5 57,5
44_A woning 1,50 46,4 46,4 46,4
44_B woning 5,00 50,5 50,5 50,5
44_C woning 7,50 57,1 57,1 57,1
45_A woning 1,50 45,8 45,8 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:53:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



resultaten LAmax na maatregelenWitteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Oude Haven fase III
Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT 2022 - maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
45_B woning 5,00 50,5 50,5 50,5
45_C woning 7,50 56,9 56,9 56,9
46_A appartement 1,50 47,4 47,4 47,4
46_B appartement 5,00 49,6 49,6 49,6
46_C appartement 8,00 49,9 49,9 49,9

46_D appartement 11,00 50,5 50,5 50,5
46_E appartement 14,00 56,7 56,7 56,7
47_A appartement 1,50 47,8 47,8 47,8
47_B appartement 5,00 49,8 49,8 49,8
47_C appartement 8,00 50,2 50,2 50,2

47_D appartement 11,00 51,0 51,0 51,0
47_E appartement 14,00 53,0 53,0 53,0
48_A appartement 1,50 49,1 49,1 49,1
48_B appartement 5,00 50,6 50,6 50,6
48_C appartement 8,00 51,1 51,1 51,1

48_D appartement 11,00 52,5 52,5 52,5
48_E appartement 14,00 56,6 56,6 56,6
49_A woning 1,50 52,7 52,7 52,7
49_B woning 5,00 53,1 53,1 53,1
49_C woning 8,00 53,4 53,4 53,4

50_A woning 1,50 54,1 54,1 54,1
50_B woning 5,00 54,2 54,2 54,2
50_C woning 8,00 54,9 54,9 54,9
51_A woning 1,50 56,1 56,1 56,1
51_B woning 5,00 56,1 56,1 56,1

51_C woning 8,00 57,4 57,4 57,4
52_A woning 1,50 59,0 59,0 59,0
52_B woning 5,00 58,8 58,8 58,8
52_C woning 8,00 68,0 68,0 68,0
53_A woning 1,50 62,9 62,9 62,9

53_B woning 5,00 62,9 62,9 62,9
53_C woning 8,00 75,2 75,2 75,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2022 13:53:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 
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BIJLAGE: CUMULATIE 

 

 

 



Cumulatie voor maatregelen

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal weg totaal totaal waarde aantal
01_A woning 1,5 46,7 58,9 59,2 59 38 0
01_B woning 5 52,0 58,3 59,2 59 39 0
02_A woning 1,5 44,7 58,7 58,9 59 40 0
02_B woning 5 52,0 58,1 59,1 59 41 1
02_C woning 7,5 54,4 57,3 59,1 59 42 4
03_A woning 1,5 46,6 58,5 58,7 59 43 3
03_B woning 5 52,5 58,0 59,0 59 44 9
04_A woning 1,5 47,2 58,4 58,7 59 45 12
04_B woning 5 52,6 57,9 59,0 59 46 13
05_A woning 1,5 47,6 58,4 58,8 59 47 8
05_B woning 5 52,6 57,9 59,0 59 48 7
06_A woning 1,5 47,8 58,6 58,9 59 49 4
06_B woning 5 52,6 58,0 59,1 59 50 1 62 goed
07_A woning 1,5 49,0 58,8 59,2 59 51 4
07_B woning 5 53,0 58,0 59,2 59 52 2
07_C woning 7,5 55,5 57,1 59,4 59 53 1
08_A woning 1,5 49,3 59,0 59,5 59 54 1
08_B woning 5 52,8 58,2 59,3 59 55 0 8 redelijk
09_A woning 1,5 48,5 59,3 59,7 60 56 3
09_B woning 5 51,9 58,4 59,3 59 57 14
09_C woning 7,5 54,7 57,4 59,2 59 58 23
10_A woning 1,5 48,5 59,2 59,6 60 59 39
10_B woning 5 52,3 58,4 59,3 59 60 3 82 matig
10_C woning 7,5 54,4 57,4 59,1 59 61 0
11_A woning 1,5 49,1 59,1 59,5 60 62 0
11_B woning 5 52,3 58,3 59,3 59 63 0
11_C woning 7,5 54,1 57,4 59,1 59 64 0
12_A woning 1,5 49,3 59,1 59,5 59 65 0 0 tamelijk slecht
12_B woning 5 52,1 58,3 59,2 59 totaal 152
12_C woning 7,5 53,8 57,4 59,0 59
13_A woning 1,5 49,3 59,0 59,5 59
13_B woning 5 51,9 58,3 59,2 59
13_C woning 7,5 53,5 57,4 58,9 59
14_A woning 1,5 49,4 59,0 59,4 59
14_B woning 5 51,7 58,3 59,2 59
14_C woning 7,5 53,2 57,4 58,8 59
15_A woning 1,5 49,5 59,0 59,4 59
15_B woning 5 51,6 58,3 59,1 59
15_C woning 7,5 53,0 57,4 58,7 59
16_A woning 1,5 49,7 58,9 59,4 59
16_B woning 5 51,5 58,2 59,1 59
16_C woning 7,5 52,7 57,4 58,6 59
17_A appartement 1,5 50,2 57,7 58,4 58
17_B appartement 5 51,3 57,2 58,2 58
17_C appartement 8 52,4 56,4 57,9 58
17_D appartement 11 53,4 55,5 57,6 58
17_E appartement 14 54,2 54,8 57,5 58
18_A appartement 1,5 49,8 57,4 58,1 58
18_B appartement 5 50,9 57,0 58,0 58
18_C appartement 8 51,8 56,3 57,7 58
18_D appartement 11 52,9 55,5 57,4 57
18_E appartement 14 53,7 54,7 57,2 57
19_A appartement 1,5 33,3 57,6 57,7 58
19_B appartement 5 31,8 57,6 57,7 58
19_C appartement 8 32,9 57,2 57,2 57
19_D appartement 11 33,9 56,5 56,5 57
19_E appartement 14 36,2 55,5 55,6 56
20_A appartement 1,5 39,3 57,5 57,6 58
20_B appartement 5 33,0 57,6 57,6 58



20_C appartement 8 32,2 57,2 57,2 57
20_D appartement 11 33,8 56,6 56,7 57
20_E appartement 14 35,4 55,6 55,7 56
21_A appartement 1,5 36,1 57,4 57,4 57
21_B appartement 5 35,8 57,5 57,5 58
21_C appartement 8 32,3 57,1 57,1 57
21_D appartement 11 34,6 56,6 56,6 57
21_E appartement 14 36,0 55,6 55,7 56
22_A woning 1,5 36,3 57,9 57,9 58
22_B woning 5 35,1 58,0 58,0 58
22_C woning 7,5 32,3 57,6 57,6 58
23_A woning 1,5 37,9 57,7 57,8 58
23_B woning 5 34,1 57,9 57,9 58
23_C woning 7,5 32,7 57,5 57,5 58
24_A woning 1,5 42,7 57,6 57,7 58
24_B woning 5 33,7 57,7 57,7 58
24_C woning 7,5 33,3 57,4 57,4 57
25_A woning 1,5 42,5 57,4 57,5 58
25_B woning 5 31,1 57,6 57,6 58
25_C woning 7,5 33,9 57,3 57,3 57
26_A woning 1,5 42,4 57,3 57,4 57
26_B woning 5 32,2 57,5 57,5 57
26_C woning 7,5 35,7 57,2 57,2 57
28_A woning 1,5 52,9 41,6 53,2 53
28_B woning 5 53,3 43,0 53,7 54
29_A woning 1,5 50,6 40,9 51,0 51
29_B woning 5 51,2 42,5 51,8 52
30_A woning 1,5 48,7 40,0 49,2 49
30_B woning 5 49,7 41,7 50,3 50
31_A woning 1,5 47,4 39,5 48,1 48
31_B woning 5 48,7 41,0 49,3 49
32_A woning 1,5 46,5 39,3 47,2 47
32_B woning 5 47,9 40,8 48,6 49
33_A woning 1,5 45,6 38,9 46,5 46
33_B woning 5 47,2 40,3 48,0 48
34_A woning 1,5 44,9 38,7 45,8 46
34_B woning 5 46,9 39,8 47,6 48
35_A woning 1,5 44,6 38,6 45,6 46
35_B woning 5 45,4 39,4 46,4 46
38_A woning 1,5 46,0 44,4 48,3 48
38_B woning 5 46,7 44,8 48,9 49
38_C woning 7,5 43,7 45,0 47,4 47
39_A woning 1,5 45,3 41,6 46,8 47
39_B woning 5 46,4 42,5 47,9 48
39_C woning 7,5 44,3 42,9 46,7 47
40_A woning 1,5 45,0 40,0 46,2 46
40_B woning 5 43,7 41,2 45,6 46
40_C woning 7,5 44,1 41,8 46,1 46
41_A woning 1,5 44,4 39,2 45,5 46
41_B woning 5 43,5 40,5 45,2 45
41_C woning 7,5 44,0 41,1 45,8 46
42_A woning 1,5 44,0 38,4 45,0 45
42_B woning 5 43,0 39,7 44,7 45
42_C woning 7,5 43,8 40,4 45,4 45
43_A woning 1,5 44,1 37,5 44,9 45
43_B woning 5 42,8 38,9 44,3 44
43_C woning 7,5 43,6 39,6 45,1 45
44_A woning 1,5 43,9 37,2 44,7 45
44_B woning 5 42,9 38,6 44,3 44
44_C woning 7,5 43,5 39,5 45,0 45
45_A woning 1,5 43,2 37,3 44,2 44
45_B woning 5 43,0 38,7 44,4 44



45_C woning 7,5 43,7 39,6 45,1 45
46_A appartement 1,5 41,3 36,1 42,5 42
46_B appartement 5 42,9 37,3 44,0 44
46_C appartement 8 44,4 38,7 45,5 45
46_D appartement 11 45,6 40,1 46,7 47
46_E appartement 14 45,8 41,8 47,3 47
47_A appartement 1,5 43,6 36,2 44,4 44
47_B appartement 5 43,2 37,3 44,2 44
47_C appartement 8 44,9 38,2 45,7 46
47_D appartement 11 50,2 38,7 50,5 51
47_E appartement 14 51,3 38,8 51,5 51
48_A appartement 1,5 40,8 36,3 42,1 42
48_B appartement 5 42,9 37,5 44,0 44
48_C appartement 8 44,7 38,3 45,6 46
48_D appartement 11 50,9 38,9 51,2 51
48_E appartement 14 51,9 38,8 52,1 52
49_A woning 1,5 39,0 36,0 40,8 41
49_B woning 5 41,2 37,0 42,6 43
49_C woning 8 44,1 37,9 45,0 45
50_A woning 1,5 40,4 36,1 41,8 42
50_B woning 5 43,3 37,1 44,2 44
50_C woning 8 45,4 38,0 46,2 46
51_A woning 1,5 41,1 36,4 42,4 42
51_B woning 5 44,1 37,4 45,0 45
51_C woning 8 46,0 38,3 46,6 47
52_A woning 1,5 41,6 35,7 42,6 43
52_B woning 5 45,0 36,8 45,6 46
52_C woning 8 47,3 37,7 47,8 48
53_A woning 1,5 42,3 35,8 43,1 43
53_B woning 5 46,3 37,0 46,7 47
53_C woning 8 47,7 38,0 48,1 48



Cumulatie na maatregelen

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal weg totaal totaal waarde aantal
01_A woning 1,5 44,1 58,9 59,1 59 38 0
01_B woning 5 50,9 58,3 59,0 59 39 0
02_A woning 1,5 43,8 58,7 58,8 59 40 2
02_B woning 5 51,0 58,1 58,9 59 41 6
02_C woning 7,5 53,4 57,3 58,7 59 42 7
03_A woning 1,5 45,6 58,5 58,7 59 43 13
03_B woning 5 51,5 58,0 58,8 59 44 13
04_A woning 1,5 46,2 58,4 58,6 59 45 9
04_B woning 5 51,6 57,9 58,8 59 46 7
05_A woning 1,5 46,6 58,4 58,7 59 47 6
05_B woning 5 51,6 57,9 58,8 59 48 2
06_A woning 1,5 46,8 58,6 58,9 59 49 1
06_B woning 5 51,6 58,0 58,9 59 50 3 69 goed
07_A woning 1,5 48,0 58,8 59,1 59 51 1
07_B woning 5 52,0 58,0 59,0 59 52 0
07_C woning 7,5 54,4 57,1 59,0 59 53 0
08_A woning 1,5 48,3 59,0 59,4 59 54 0
08_B woning 5 51,8 58,2 59,1 59 55 0 1 redelijk
09_A woning 1,5 47,5 59,3 59,6 60 56 3
09_B woning 5 50,9 58,4 59,1 59 57 17
09_C woning 7,5 53,7 57,4 58,9 59 58 22
10_A woning 1,5 47,5 59,2 59,5 59 59 39
10_B woning 5 51,3 58,4 59,1 59 60 1 82 matig
10_C woning 7,5 53,4 57,4 58,8 59 61 0
11_A woning 1,5 48,1 59,1 59,5 59 62 0
11_B woning 5 51,3 58,3 59,1 59 63 0
11_C woning 7,5 53,1 57,4 58,8 59 64 0
12_A woning 1,5 48,3 59,1 59,4 59 65 0 0 tamelijk slecht
12_B woning 5 51,1 58,3 59,1 59 totaal 152
12_C woning 7,5 52,8 57,4 58,7 59
13_A woning 1,5 48,3 59,0 59,4 59
13_B woning 5 50,9 58,3 59,0 59
13_C woning 7,5 52,5 57,4 58,6 59
14_A woning 1,5 48,4 59,0 59,3 59
14_B woning 5 50,7 58,3 59,0 59
14_C woning 7,5 52,2 57,4 58,5 59
15_A woning 1,5 48,5 59,0 59,3 59
15_B woning 5 50,6 58,3 58,9 59
15_C woning 7,5 52,0 57,4 58,5 58
16_A woning 1,5 48,7 58,9 59,3 59
16_B woning 5 50,5 58,2 58,9 59
16_C woning 7,5 51,7 57,4 58,4 58
17_A appartement 1,5 49,2 57,7 58,3 58
17_B appartement 5 50,3 57,2 58,0 58
17_C appartement 8 51,3 56,4 57,6 58
17_D appartement 11 52,4 55,5 57,2 57
17_E appartement 14 53,2 54,8 57,1 57
18_A appartement 1,5 48,8 57,4 58,0 58
18_B appartement 5 49,9 57,0 57,8 58
18_C appartement 8 50,8 56,3 57,4 57
18_D appartement 11 51,9 55,5 57,1 57
18_E appartement 14 52,7 54,7 56,8 57
19_A appartement 1,5 32,3 57,6 57,7 58
19_B appartement 5 30,7 57,6 57,6 58
19_C appartement 8 31,8 57,2 57,2 57
19_D appartement 11 32,9 56,5 56,5 57
19_E appartement 14 35,2 55,5 55,6 56
20_A appartement 1,5 38,3 57,5 57,5 58
20_B appartement 5 32,0 57,6 57,6 58



20_C appartement 8 31,1 57,2 57,2 57
20_D appartement 11 32,7 56,6 56,7 57
20_E appartement 14 34,2 55,6 55,7 56
21_A appartement 1,5 35,1 57,4 57,4 57
21_B appartement 5 34,8 57,5 57,5 58
21_C appartement 8 31,1 57,1 57,1 57
21_D appartement 11 33,5 56,6 56,6 57
21_E appartement 14 34,8 55,6 55,7 56
22_A woning 1,5 35,3 57,9 57,9 58
22_B woning 5 34,0 58,0 58,0 58
22_C woning 7,5 32,0 57,6 57,6 58
23_A woning 1,5 36,8 57,7 57,8 58
23_B woning 5 33,0 57,9 57,9 58
23_C woning 7,5 32,6 57,5 57,5 58
24_A woning 1,5 41,7 57,6 57,7 58
24_B woning 5 32,6 57,7 57,7 58
24_C woning 7,5 33,2 57,4 57,4 57
25_A woning 1,5 41,5 57,4 57,5 58
25_B woning 5 29,9 57,6 57,6 58
25_C woning 7,5 33,8 57,3 57,3 57
26_A woning 1,5 41,4 57,3 57,4 57
26_B woning 5 31,1 57,5 57,5 57
26_C woning 7,5 35,5 57,2 57,2 57
28_A woning 1,5 45,5 41,6 47,0 47
28_B woning 5 48,5 43,0 49,5 50
29_A woning 1,5 44,6 40,9 46,2 46
29_B woning 5 47,1 42,5 48,4 48
30_A woning 1,5 43,8 40,0 45,4 45
30_B woning 5 46,1 41,7 47,4 47
31_A woning 1,5 43,3 39,5 44,8 45
31_B woning 5 45,5 41,0 46,8 47
32_A woning 1,5 42,2 39,3 44,0 44
32_B woning 5 45,0 40,8 46,4 46
33_A woning 1,5 41,7 38,9 43,5 44
33_B woning 5 44,7 40,3 46,0 46
34_A woning 1,5 41,1 38,7 43,1 43
34_B woning 5 44,5 39,8 45,8 46
35_A woning 1,5 41,4 38,6 43,3 43
35_B woning 5 42,8 39,4 44,4 44
38_A woning 1,5 43,6 44,4 47,0 47
38_B woning 5 44,7 44,8 47,8 48
38_C woning 7,5 40,5 45,0 46,3 46
39_A woning 1,5 43,0 41,6 45,3 45
39_B woning 5 44,1 42,5 46,4 46
39_C woning 7,5 40,5 42,9 44,9 45
40_A woning 1,5 42,8 40,0 44,6 45
40_B woning 5 39,6 41,2 43,5 43
40_C woning 7,5 40,6 41,8 44,2 44
41_A woning 1,5 42,9 39,2 44,5 44
41_B woning 5 39,3 40,5 42,9 43
41_C woning 7,5 40,6 41,1 43,9 44
42_A woning 1,5 42,1 38,4 43,6 44
42_B woning 5 38,9 39,7 42,4 42
42_C woning 7,5 40,5 40,4 43,5 43
43_A woning 1,5 42,1 37,5 43,4 43
43_B woning 5 39,0 38,9 41,9 42
43_C woning 7,5 40,5 39,6 43,1 43
44_A woning 1,5 43,3 37,2 44,2 44
44_B woning 5 39,4 38,6 42,0 42
44_C woning 7,5 40,5 39,5 43,0 43
45_A woning 1,5 41,8 37,3 43,1 43
45_B woning 5 39,8 38,7 42,3 42



45_C woning 7,5 40,7 39,6 43,2 43
46_A appartement 1,5 38,4 36,1 40,4 40
46_B appartement 5 39,7 37,3 41,7 42
46_C appartement 8 41,9 38,7 43,6 44
46_D appartement 11 43,6 40,1 45,2 45
46_E appartement 14 44,0 41,8 46,0 46
47_A appartement 1,5 42,4 36,2 43,3 43
47_B appartement 5 39,8 37,3 41,7 42
47_C appartement 8 42,4 38,2 43,8 44
47_D appartement 11 49,1 38,7 49,5 49
47_E appartement 14 50,2 38,8 50,5 50
48_A appartement 1,5 38,7 36,3 40,7 41
48_B appartement 5 39,7 37,5 41,7 42
48_C appartement 8 42,5 38,3 43,9 44
48_D appartement 11 49,8 38,9 50,1 50
48_E appartement 14 50,8 38,8 51,0 51
49_A woning 1,5 37,9 36,0 40,0 40
49_B woning 5 38,9 37,0 41,0 41
49_C woning 8 42,3 37,9 43,7 44
50_A woning 1,5 38,7 36,1 40,6 41
50_B woning 5 41,2 37,1 42,6 43
50_C woning 8 43,8 38,0 44,8 45
51_A woning 1,5 39,4 36,4 41,1 41
51_B woning 5 42,3 37,4 43,5 43
51_C woning 8 44,4 38,3 45,4 45
52_A woning 1,5 39,9 35,7 41,3 41
52_B woning 5 43,3 36,8 44,2 44
52_C woning 8 46,0 37,7 46,6 47
53_A woning 1,5 40,1 35,8 41,5 41
53_B woning 5 44,4 37,0 45,1 45
53_C woning 8 46,4 38,0 47,0 47
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1 INLEIDING 

 

De afgelopen twintig jaar is bedrijventerrein Haven van Huizen in een aantal fasen getransformeerd van 

enkel bedrijvigheid naar een combinatie tussen bedrijvigheid en wonen. Het deel dat nu in aanmerking komt 

voor woningbouw is de noordelijke punt. VORM Ontwikkeling is voornemens dit deel van de 

bedrijventerrein te ontwikkelen met woningbouw.  

 

De planlocatie is gelegen binnen de invloedsfeer van diverse bedrijven. Wat betreft geur is dit met name de 

rwzi Huizen en in mindere mate de smederij van de Botterwerf. In 2011 zijn in het kader van de transformatie 

door Witteveen+Bos reeds geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd voor de rwzi en de smederij, in 

opdracht van de gemeente.1 In 2016 zijn deze berekeningen geactualiseerd en zijn de mogelijkheden voor 

ruimtelijke ontwikkelingen beschouwd.2 Geconcludeerd werd dat voor het aspect ‘geur’ voldoende 

gegarandeerd is dat in het plangebied wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, en verder dat de 

ontwikkeling van het plangebied geen eventuele belemmering toevoegt voor de omliggende bedrijvigheid 

en rwzi. 

 

Op verzoek van VORM Ontwikkeling wordt in deze notitie beoordeeld of de genoemde conclusies wat 

betreft geur nog steeds actueel zijn. 

 

 

 

1  Geur- en geluidonderzoek ontwikkeling 3e fase Oude haven. HZ53-11. Witteveen+Bos. 2011. 

2  Geursituatie rwzi Huizen. Projectcode HZ53-12. Datum 31 oktober 2016. 
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2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 

 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is voornemens om de rwzi’s van Huizen en Blaricum samen te voegen 

tot één rwzi op de locatie in Huizen. De bouwwerkzaamheden op de locatie worden voorzien in de periode 

2027-2030 en rond 2030 zal de nieuwe rwzi volledig in gebruik kunnen zijn. De keuze voor de toe te passen 

zuiveringstechnieken en onderdelen zijn nog niet bekend, maar het waterschap vermeldt in haar 

communicatie op haar website en met de gemeente, dat bij de nieuwbouw betere technieken kunnen 

worden toegepast om het verspreiden van geur en geluid te voorkomen, waardoor aannemelijk is dat de 

toekomstige rwzi minder geur- en geluidbelasting zal geven. De mogelijkheden voor verbeteringen 

betreffen ook de lay-out van de nieuwe rwzi en met name van de locatie van filters zodanig dat rekening 

gehouden wordt met een zo lage mogelijke belasting van de woonomgeving. 

 

Omdat er geen specifieke gegevens bekend zijn over de uitvoering en omdat het waterschap verklaart dat er 

geen toename (eerder een afname) van de geurbelasting wordt verwacht, zal niet op deze ontwikkeling 

nader worden ingegaan en is het voldoende aannemelijk dat de huidige conclusies ook voor de periode na 

2030 zullen gelden. 

 

 

3 BEOORDELING HUIDIGE SITUATIE 

 

Om de situatie te beoordelen op wijzigingen sinds 2016 zijn de rwzi en het overige gebied bezocht op 

16 december 2021. Vastgesteld is dat er op de rwzi geen grote relevante wijzigingen zijn en dat de 

uitgangspunten voor de emissieberekeningen nog grotendeels geldig zijn, en op details iets gunstiger:  

- de buitenste ring en overstortgoten van de nabezinktanks zijn afgedekt; dat is gunstig voor zowel de 

geuremissie als voor geluid; 

- alle slibverlading (afvoer van ingedikt slib via vrachtwagens) vindt plaats met dampretour, waardoor dit 

geen bijdrage geeft aan de geuremissie van de rwzi; 

- enkele meters boven een gedeelte van de aeratietanks zijn zonnepanelen geplaatst. Deze hebben geen 

invloed op de geuremissie of op geluid, en het effect op de verspreiding is verwaarloosbaar; 

- waarnemingen bij de lavafilters (die de geur van de voornaamste geurbronnen behandelen) duiden op 

een zeer goede werking van de filters; er was amper of geen geur waarneembaar boven de filters.  

 

Verder zijn er in de omgeving geen wijzigingen aangetroffen en vinden er dezelfde vergelijkbare activiteiten 

in het horecagebied en de Botterwerf plaats.  

 

De geurcontouren van de rwzi zijn opnieuw berekend (met een kleine aanpassing van het oppervlak van de 

nabezinktanks) waarbij gebruik is gemaakt van de laatste versie (2021) van het Nieuw Nationaal Model 

(NNM)1. De resultaten zijn weergegeven in afbeelding 3.1. De berekeningen en rekenjournaals zijn 

opgenomen in bijlage I. In afbeelding 3.1 zijn de contouren van 0,5 en 1,0 ouE/m³ als 98 percentiel 

weergegeven, die gelden voor nieuwe rwzi’s.2 Deze contouren zijn goed vergelijkbaar met de eerder 

berekende contouren. De analyse en conclusie uit het onderzoek van 2016, dat sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het plangebied, blijft dan ook ongewijzigd.  

 

Verder wordt opgemerkt dat het hier genoemde en gehanteerde toetsingskader voor rwzi’s zal worden 

overgenomen in de komende Omgevingswet, zodat dit kader ook in de toekomst geldig is. 

 

 

1  In de Activiteitenregeling milieubeheer wordt in artikel 3.4b aangegeven op welke wijze de geurbelasting bij rwzi’s moet 

worden bepaald. In lid 1 staat dat hiervoor het Nieuw Nationaal Model (NNM) of een daaraan gelijkwaardige rekenmethode 

moet worden gebruikt. 

2  Geur voor rwzi’s is geregeld in paragraaf 3.1.4a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De genoemde twee waarden voor 

nieuwe rwzi’s gelden bij geurgevoelige objecten, respectievelijk bij geurgevoelige objecten op een bedrijventerrein of buiten de 

bebouwde kom. De rwzi Huizen is echter een ‘bestaande’ rwzi (c.q. opgericht en vergund vóór 1 februari 1996). De contouren 

die gelden voor een bestaande rwzi zijn 1,5 en 3,5 ouE/m³ als 98-percentiel, maar deze komen niet buiten het terrein van de 

rwzi. Het plangebied voldoet dus ruim aan de waarde van 1,5 ouE/m³ voor geurgevoelige objecten in bestaande situaties.  
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Afbeelding 3.1 Geurcontouren rond de rwzi Huizen van 0,5 (groen) en 1,0 (geel) ouE/m³ als 98 percentiel 
 

 
 

 

4 CONCLUSIE 

 

Op basis van een bedrijfsbezoek aan de rwzi en beoordeling van de activiteiten in de omgeving van het 

noordelijke plangebied van de Haven van Huizen, is vastgesteld dat er geen relevante veranderingen zijn 

voor de geurbelasting in het gebied ten opzichte van de analyse die reeds gemaakt is in 2016. Ook de 

toetsingskaders zijn sindsdien niet gewijzigd, en specifiek voor rwzi’s is relevant dat ook in de toekomstige 

Omgevingswet het betreffende kader zal blijven gelden. De conclusie uit 2016 dat er sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft geur in het onderhavige plangebied is daarmee 

onverminderd nog van toepassing. 

 

De toekomstige aanpassing van de rwzi (rond 2030, na een bouwfase vanaf circa 2027), waarbij ook het 

afvalwater van Blaricum zal worden behandeld, zal redelijkerwijs gezien geen nadelige gevolgen hebben 

voor de geurbelasting, maar biedt juist kansen de geurbelasting te verlagen. 
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Omschrijving
applicatie computerprogramma STACKS+ VERSIE 2021.1

release datum  Release 2021-05-21

versie PreSRM tool 21020

datum berekening starttijd berekening (datum/tijd) 24-12-2021 13:59

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten 444

regematig grid onbekend

aantal gridpunten horizontaal nvt

aantal gridpunten vertikaal nvt

meest westelijke punt (X-coord.) 144700

meest oostelijke punt (X-coord.) 145300

meest zuidelijke punt (Y-coord.) 479950

meest noordelijke punt (Y-coord.) 480550

naam receptorpunten bestand points.dat

receptorhoogte (m)  1.50

meteorologie meteo-dataset  uit PreSRM

begindatum en tijdstip  2005  1  1  1

einddatum en tijdstip  2014 12 31 24

X-coordinaat (m) 145023

Y-coordinaat (m) 480293

monte-carlo percentage (%)  100.0

terreinruwheid ruwheidslengte (m)   0.29

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee) nee

stofgegevens component Geur

toetsjaar 2005

ozon correctie (ja/nee) nvt

percentielen berekend (ja/nee) ja

middelingstijd percentielen (uur) 1

depositie berekend nee

eigen achtergrondconcentratie gebruikt nee

bronnen aantal bronnen 12

zeezoutcorrectie (voor PM10) concentratie (ug/m3) nvt

overschrijdingsdagen nvt



 

 Witteveen+Bos | 128589/22-001.917 | Bijlage I | Definitief 

 
  

Omschrijving Bron 

coordinaten

Gegevens 

gebouwinvloed

bronnummer bronnaam X (m) Y (m) X gebouw 

(midden)

Y gebouw 

(midden)

hoogte 

gebouw (m)

breedte 

gebouw (m)

lengte gebouw 

(m)

orientatie 

gebouw (°)

1 "bel2, beluchting 2" 145012.3 480293.6      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

2 "bel1, beluchting 1" 145084.7 480274.1      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

3 "bel3, beluchting 3+4" 144971.8 480267.3      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

4 "anox3, anoxische zone 3+4" 144953.5 480272.2      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

5 "anox2, anoxische zone 2" 145028.0 480289.1      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

6 "anox1, anoxische zone 1" 145068.9 480279.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

7 "nbt1, nabezinktank 1" 145032.5 480323.2      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

8 "nbt1, nabezinktank 1" 145082.1 480310.2      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

9 "des, desinfectietank" 145080.2 480339.3      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

10 "LF, 3 lavafilters" 145051.0 480238.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

11 "RSG1, retourslibgemaal 1" 145036.5 480284.7      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

12 "RSG1, retourslibgemaal 2" 145059.4 480278.5      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

Oppervlakte 

bron

Schoorsteen 

gegevens

bronnummer bronnaam lengte bron 

(m)

breedte bron 

(m)

hoogte bron 

(m)

orientatie bron 

(°)

hoogte (m) inw, diameter 

(m)

uitw, diameter 

(m)

1 "bel2, beluchting 2"     16.1     16.0      1.5    165.4      0.0     0.00     0.00

2 "bel1, beluchting 1"     16.4     15.4      1.5    165.4      0.0     0.00     0.00

3 "bel3, beluchting 3+4"     49.0     15.8      1.5     75.4      0.0     0.00     0.00

4 "anox3, anoxische zone 

3+4"     48.8     17.4      1.5     75.4      0.0     0.00     0.00

5 "anox2, anoxische zone 2"     16.1     16.0      1.5    165.4      0.0     0.00     0.00

6 "anox1, anoxische zone 1"     16.1     16.0      1.5    165.4      0.0     0.00     0.00

7 "nbt1, nabezinktank 1"     39.8     39.5      1.5    163.0      0.0     0.00     0.00

8 "nbt1, nabezinktank 1"     39.8     39.5      1.5    163.0      0.0     0.00     0.00

9 "des, desinfectietank"     28.0      5.2      1.5    165.5      0.0     0.00     0.00

10 "LF, 3 lavafilters"      0.0      0.0      0.0      0.0      5.0     0.50     0.60

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"      0.0      0.0      0.0      0.0      1.5     0.20     0.30

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"      0.0      0.0      0.0      0.0      1.5     0.20     0.30

Parameters Emissie

bronnummer bronnaam actuele 

rookgas 

snelheid (m/s)

rookgas 

temperatuur 

(K)

rookgas 

debiet 

(Nm3/s)

gem, warmte 

emissie (MW)

warmte-

emissie afh, 

van meteo

emissie vracht 

( ouE /s)

Perc,initieel 

NO2 (%)

emissie uren 

(aantal/jr)

1 "bel2, beluchting 2"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee         88.9 nvt   8764.8

2 "bel1, beluchting 1"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee         88.9 nvt   8764.8

3 "bel3, beluchting 3+4"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee        294.0 nvt   8764.8

4 "anox3, anoxische zone 

3+4"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee        268.8 nvt   8764.8

5 "anox2, anoxische zone 2"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee         81.3 nvt   8764.8

6 "anox1, anoxische zone 1"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee         81.3 nvt   8764.8

7 "nbt1, nabezinktank 1"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee        291.3 nvt   8764.8

8 "nbt1, nabezinktank 1"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee        291.3 nvt   8764.8

9 "des, desinfectietank"      0.0      0.0    0.000       0.00  nee         38.4 nvt   8764.8

10 "LF, 3 lavafilters"      0.5    285.0    0.100       0.00   ja        571.1 nvt   8764.8

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"      3.3    285.0    0.100       0.00   ja         22.0 nvt   8764.8

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"      3.3    285.0    0.100       0.00   ja         22.0 nvt   8764.8
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Omschrijving
gegeven is de fractie van de gemiddelde emissiesterkte over de bedrijfsuren per tijdseenheid

uren van de dag

bronnummer bronnaam 0-1 uur 1-2 uur 2-3 uur 3-4 uur 4-5 uur 5-6 uur 6-7 uur 7-8 uur 8-9 uur 9-10 uur 10-11 uur 11-12 uur

1 "bel2, beluchting 2" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 "bel1, beluchting 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3 "bel3, beluchting 3+4" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 "anox3, anoxische zone 3+4"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 "anox2, anoxische zone 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 "anox1, anoxische zone 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

8 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 "des, desinfectietank" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 "LF, 3 lavafilters" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

bronnummer bronnaam 12-13 uur 13-14 uur 14-15 uur 15-16 uur 16-17 uur 17-18 uur 18-19 uur 19-20 uur 20-21 uur 21-22 uur 22-23 uur 23-24 uur

1 "bel2, beluchting 2" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 "bel1, beluchting 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3 "bel3, beluchting 3+4" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 "anox3, anoxische zone 3+4"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 "anox2, anoxische zone 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 "anox1, anoxische zone 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

8 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 "des, desinfectietank" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 "LF, 3 lavafilters" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

dagen van de week

bronnummer bronnaam maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 "bel2, beluchting 2" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 "bel1, beluchting 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3 "bel3, beluchting 3+4" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 "anox3, anoxische zone 3+4"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 "anox2, anoxische zone 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 "anox1, anoxische zone 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

8 "nbt1, nabezinktank 1" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 "des, desinfectietank" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 "LF, 3 lavafilters" 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

maanden van het jaar

bronnummer bronnaam januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

1 "bel2, beluchting 2"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

2 "bel1, beluchting 1"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

3 "bel3, beluchting 3+4"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

4 "anox3, anoxische zone 3+4"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

5 "anox2, anoxische zone 2"1.000 1.007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 "anox1, anoxische zone 1"1.000 1.007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7 "nbt1, nabezinktank 1"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

8 "nbt1, nabezinktank 1"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

9 "des, desinfectietank" 1.000 1.007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 "LF, 3 lavafilters"    0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

11 "RSG1, retourslibgemaal 1"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999

12 "RSG1, retourslibgemaal 2"   0.999 1.007    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999    0.999
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1 INLEIDING 
 
De afgelopen twintig jaar is het bedrijventerrein Haven van Huizen in een aantal fasen getransformeerd van 
enkel bedrijvigheid naar een combinatie tussen bedrijvigheid en wonen. Het deel dat nu in aanmerking komt 
voor woningbouw is de noordelijke punt. VORM Ontwikkeling is voornemens dit deel van de 
bedrijventerrein te ontwikkelen met woningbouw.  
 
De planlocatie is gelegen binnen de invloedsfeer van diverse bedrijven. Wat betreft geur is dit met name de 
RWZI Huizen. Voor de RWZI is in het kader van de planontwikkeling begin 2022 een beoordeling uitgevoerd 
door Witteveen+Bos in opdracht van VORM.1 Bij een latere beoordeling van de geluidsituatie van een aantal 
bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw2 (gelegen direct ten zuiden van het plangebied; zie afbeelding), is 
door Witteveen+Bos echter geconstateerd dat het bedrijf M.C. Bijl Interieurbouw (hierna: Bijl) ook een 
mogelijk relevante geurbron kan zijn (vanwege de aanwezige spuit/verf-cabine). In deze notitie wordt 
ingegaan op de geursituatie van dit bedrijf. 
 
 
 

 

1  Beoordeling geursituatie. Referentie 128589/22-001.917. Witteveen+Bos. D.d. 9 februari 2022. 
2  Het bedrijfsverzamelgebouw kent een wisselende samenstelling van bedrijven. In het vigerende bestemmingsplan is bepaald 

dat maximaal milieucategorie 2 is toegestaan voor nieuwe bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw. 
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Afbeelding 1 Plangebied en locatie bedrijf M.C. Bijl Interieurbouw in het bedrijfsverzamelgebouw 
 

 
 
 
2 ACTIVITEITEN 
 
M.C. Bijl interieurbouw is een meubel- en interieurbouwbedrijf, gestart in 2004. Bijl vervaardigt maatwerk 
keukens, meubels en interieurinrichtingen voor de zakelijke en particuliere markt. In de meubelspuiterij 
kunnen producten worden geverfd of gecoat. De uitlaat van de spuitcabine is een potentiële bron voor 
geurhinder als gevolg van de emissie (verdamping) van oplosmiddelen uit de verf en lakken.  
 
Volgens opgave van Bijl wordt hoofdzakelijk gespoten met een twee componenten (2K) watergedragen 
meubellak, met een 2K toevoeging (verharder op oplosmiddelbasis). In enkele gevallen wordt gespoten met 
een 2K oplosmiddelhoudende verf met een 2K verharder op basis van oplosmiddel (aromatisch, 
vergelijkbaar met aceton).  
 
Spuiten van de meubels gebeurt afwisselend, op sommige dagen niet en op sommige dagen wel, en dan 
hoofdzakelijk in de avondperiode, gedurende meestal 2 - 3 uur. Na afronding van de werkzaamheden van 
het spuitproces blijft de ventilator minimaal 5 uur draaien om te ontluchten/vocht af te voeren. De uitblaas 
van ontluchting (vocht en oplosmiddel) vindt plaats via een uitlaat in de gevel in de noordzijde. Voor het 
schoonmaken van gereedschap gaat aan het begin van het proces en aan het eind van het proces de 
ventilatie aan boven een thinnerbak.  
 
De hoeveelheid verf wordt door Bijl ingeschat op mogelijk 600 - 1.000 kg per jaar (met een mengverhouding 
van 1:10 betekent dat 60 - 100 kg verharder). Daarnaast is het verbruik van oplosmiddel (o.a. thinner) op 
jaarbasis in de range van 50 - 200 liter. Het totaal aan vluchtige organische stoffen ligt dan globaal in de 
range van 100 - 300 kg/jaar. 
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3 BEOORDELING 
 
In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ is de categorie ‘timmerwerkfabrieken’ aanwezig, maar 
bestaat er geen verbijzondering voor verfen/spuiten van meubels.1 Voor timmerwerkfabrieken geldt geen 
richtafstand voor geur. 
 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) is aangegeven in art. 4.24 lid 1 dat een inrichting die houten, 
kurken of houtachtige voorwerpen reinigt, coat of lijmt, emissiereducerende maatregelen moet toepassen 
ten aanzien van VOS (vluchtige organische stoffen), tenzij deze niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar 
zijn.2 In lid 2 van dit artikel is aangegeven dat voorgaande niet van toepassing is indien het totaal verbruik 
van vluchtige organische stoffen minder bedraagt dan 1.000 kg per jaar. 
 
Op basis van de gegevens van Bijl, die wijzen op een verbruik van 100 - 300 kg/jaar vluchtige organische 
stoffen, is het voldoende aannemelijk dat er voldaan wordt aan de voorwaarde van minder dan 1.000 kg per 
jaar.3 In dat geval bestaat er in het Activiteitenbesluit geen aanleiding om eisen te stellen voor het 
voorkomen van geurhinder. Eisen (aan de uitvoer), en de kans op onaanvaardbare geurhinder, worden pas 
relevant bij een hoger verbruik.   
 
Voor de goede orde is ook een indicatieve berekening gemaakt, om een beeld te krijgen van de mogelijke 
geurbelasting in de omgeving op basis van het huidige emissiepunt (in de gevel) en bij een verbeterde uit-
stroomsituatie (uitlaat verticaal langs gevel, tot 2 meter bovendaks). De geurbelasting is vergeleken met het 
geurbeleid van de provincie Noord-Holland. De berekeningen en resultaten zijn opgenomen in bijlage I. Uit 
de berekeningen blijkt dat de belastingen ter plekke van de woning ruimschoots voldoen aan de normen 
voor een aanvaardbaar geurhinderniveau in bestaande en in nieuwe situaties. Daarbij kan aanvullend over-
wogen worden dat de geurbelasting als 98-percentiel bijzonder laag is, wat betekent dat aan het basis kader 
voor geur zeer goed voldaan wordt. Verder blijkt aanpassing van de pijp een sterke verbetering te geven. 
 
De samenvattende conclusie is dat, gelet op de aard en grootte van de spuitactiviteiten, het voldoende 
aannemelijk is dat sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau in het onderhavige plangebied. 
Aanbevolen wordt de uitlaat situatie van de pijp te verbeteren, zodat een verticale uitstroom bovendaks 
wordt verkregen. 
 
 
 
 

 

1  In de VNG-brochure is wat betreft spuiten/verven wel de categorie ‘Autospuitinrichtingen’ vermeld. De aard en omvang van dit 

type bedrijven is echter niet vergelijkbaar met de onderhavige inrichting. De richtafstand voor geur voor autospuitinrichtingen 

bedraagt 50 meter (30 meter in gemengd gebied, zoals hier het geval is). Dit is ongeveer het dubbele van de afstand die hier 

aanwezig is. Zoals aangegeven is de schaalgrootte van spuitactiviteiten bij autospuiterijen zeer veel groter, en versterkt dit de 

conclusies dat het voldoende aannemelijk is dat de activiteiten van Bijl aanvaardbaar zijn voor een goede woon- en 

leefkwaliteit. 
2  Voor wat betreft de maatregelen voor het voorkomen van geurhinder wordt in dit artikel verwezen naar de Activiteitenregeling. 

In de regeling staat hierover dat: 

- afgezogen dampen ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen 

bebouwing moeten worden afgevoerd; of  

- geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie. 
3  De gangbare verfsoorten bij spuiterijen, en zoals ook genoemd door Bijl, gaan tegenwoordig overwegend uit van waterbasis. 

Grootschalig gebruik van verven op basis van oplosmiddelen ligt niet voor de hand. 
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I  
 
 
 
 
BIJLAGE: BEPALING GEURBELASTING 
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Om een beeld te krijgen van de mogelijke geurbelasting in de omgeving op basis van het huidige 
emissiepunt (in de gevel) en bij een verbeterde uitstroomsituatie (uitlaat verticaal langs gevel, tot 2 meter 
bovendaks) zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM). 
 
Toetsingskader 
Voor de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening voor wat betreft geur, kan 
aangesloten worden bij de criteria voor een zogenoemd 'aanvaardbaar geurhinderniveau’, zoals genoemd in 
artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit. Een belangrijk aspect vormt het bestaande toetsingskader, 
waaronder lokaal geurbeleid. Overigens kan bij een ruimtelijk plan een afweging van het aanvaardbaar 
hinderniveau eventueel tot andere conclusies leiden dan bij het toetsen van een inrichting in het kader van 
een vergunning, omdat in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een bredere afweging over leefkwaliteit en 
belangen mogelijk is dan in het kader van vergunningverlening.  
 
In Huizen kan het toetsingskader van de provincie Noord-Holland worden gehanteerd. Dit kader houdt 
rekening met de hedonische waarde van een geur1, waarbij de geurbelasting genormeerd wordt tot een 
zogenoemde ‘hedonische gewogen geurbelasting’.2 Het toetsingskader onderscheidt verschillende 
categorieën geurgevoeligheid. De onderhavige situatie kan beschouwd worden als ‘geurgevoelig’.  
 
Verder onderscheidt het kader bestaande en nieuwe situaties. Voor de onderhavige beoordeling wordt 
gekeken vanuit de waarden voor een ‘nieuwe situatie’. Vanuit oogpunt van het bedrijf is echter sprake van 
een bestaande situatie.  
 
Tabel 3.1 Hedonisch gewogen toetsingswaarden bij geurgevoelige objecten volgens geurbeleid Noord-Holland 
 

soort object 
 

98-percentiel 99,9-percentiel* 

richtwaarde 
OUE(H)/m³ 

grenswaarde 
OUE(H)/m³ 

richtwaarde 
OUE(H)/m³ 

grenswaarde 
OUE(H)/m³ 

bestaande situatie 0,5 1 2 4 
nieuwe situatie  0,5  2 
* Aanvullende beoordeling in verband met piekbelastingen, ingeval de emissie een beperkte tijd plaatsvinden 

 
 
Bepaling geuremissie 
De vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen geuremissies veroorzaken. Deze stoffen bestaan voornamelijk 
uit de harder van de (verder watergedragen) 2K lakken en uit reinigingsmiddel (thinner): 
- de verharder die gebruikt wordt bij de 2K lakken bevat oplosmiddel. Het verbruik van harder is 60 - 100 

kg per jaar. Het gehalte aan oplosmiddel in de harder ligt veelal in de range van 25 - 50 %.3 De emissie 
van VOS op jaarbasis is dan 30 - 50 kg/jaar. Bij gemiddeld circa 100 dagen/jaar verven, gedurende 4 
uur/dag (20:00 - 24:00) komt er dan circa 0,13 kg/uur vrij. Het oplosmiddel is veelal een ether-verbinding, 
en een associatie met geur van aceton is genoemd door het bedrijf. Voor deze stoffen zijn geurdrempels 
bekend in de range van 1 mg/m³ en hoger.4 Dit betekent een geuremissie van 0,13 MouE/uur; 

- het oplosmiddelverbruik is volgens opgave circa 50 - 200 liter per jaar. Dit zal deels verdampen en deels 
als verontreinigde vloeistof worden afgevoerd. Uitgaande van een emissie van 100 kg/jaar en de 
hierboven genoemde tijden, bedraagt de emissie 0,25 kg/uur. Voor thinner is een geurdrempel bekend 
in dezelfde orde van grootte van 1 mg/m³. De geuremissie bedraagt dan circa 0,25 MouE/uur. 

  

 

1  De hedonische waarde geeft de relatie tussen de concentratie en de (on)aangenaamheid van de geur aan de hand van een 

schaal van -4 (uiterst onaangenaam) tot +4 (uiterst aangenaam).  
2  Dat betekent dat bij de berekening van een geurcontour elke geurbron gecorrigeerd (genormeerd) moet worden door te delen 

door een hedonische weegfactor F. Deze weegfactor F is de verhouding tussen de hedonische waarde van een geurbron en 
genoemde normwaarde van 1 ouE/m³. De aldus berekende geurcontouren geven zogenoemde hedonisch gewogen 

geurconcentraties (ouE(H)/m³) en worden getoetst conform tabel 2.1. 
3  Bijvoorbeeld Zweihorn Waterlakharder 3200. 
4  Op basis van MSDS en uit ‘Odor Thresholds for Chemicals with Established Health Standards’, 2nd Edition (AIHA). 
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Zoals aangegeven, gaat het geurbeleid van de provincie Noord-Holland uit van een hedonisch gewogen 
geurbelasting. Voor bronnen waarvan de hedonische waarde onvoldoende of niet bekend is, wordt in de 
berekeningen voor de factor F de waarde 0,5 aangehouden. Voor de onderhavig stoffen wordt een waarde 
van meer dan 1 verwacht, maar omdat geen gegevens bekend zijn, wordt worst case uitgegaan van 0,5. Dat 
betekent dat de te toetsen emissies worden gedeeld door deze factor, en daarmee dus twee maal hoger 
worden. 
 
Resultaten modellering van de geurbelasting 
Voor de modellering wordt uitgegaan van twee situaties:  
1 geuremissie totaal 0,75 Mou(H)E/uur, gedurende circa 400 uur/jaar (2 dag/week gedurende 4 uur); 
2 geuremissie totaal 1,5 Mou(H)E/uur, gedurende circa 200 uur/jaar (1 dag/week gedurende 4 uur). 
 
Omdat de geurbelasting vooral door hogere emissies wordt bepaald, is de laatste situatie ongunstiger. 
 
De verspreidingsberekeningen (zie bijlage II) geven de navolgende resultaten bij de meest nabije woning.  
 
 

Tabel 3.2 Geurbelasting bij meest nabije woning 
 

 bij 200 uur/jaar (1,5 Mou(H)E/uur) bij 400 uur/jaar (0,75 Mou(H)E/uur) 

98-p 
(ouE(H)/m³) 

99,9-p 
(ouE(H)/m3) 

98-p 
(ouE(H)/m³) 

99,9-p 
(ouE(H)/m3) 

zonder maatregelen 0,00 1,4 0,12 1,1 

met pijp 2 m bovendaks 0,00 0,3 0,03 0,2 

 
 
Uit de berekeningen blijkt dat de geurbelasting als 99,9-percentiel (die een beeld geeft van de piekbelasting, 
c.q. de concentratie die gemiddeld 9 uur per jaar wordt overschreden) relatief gezien maatgevend is voor de 
beoordeling. Dat is conform verwachting voor bronnen die een beperkte tijd per jaar optreden. De geurbe-
lasting als 98-percentiel is zeer veel lager. Verder blijkt aanpassing van de pijp een sterke verbetering te ge-
ven. 
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II  
 
 
 
 
BIJLAGE: REKENJOURNAALS NNM 
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applicatie computerprogramma  STACKS+ VERSIE 2021.1  

release datum   Release 2021-05-21  
versie PreSRM tool  21.020 

datum berekening  starttijd berekening (datum/tijd)  28-6-2022 10:10 
receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten  3  

regematig grid  onbekend  
aantal gridpunten horizontaal  nvt  
aantal gridpunten vertikaal  nvt  
meest westelijke punt (X-coord.)  145045  
meest oostelijke punt (X-coord.)  145120  
meest zuidelijke punt (Y-coord.)  480087  
meest noordelijke punt (Y-coord.)  480136  
naam receptorpunten bestand  points.dat  
receptorhoogte (m)   1.50 

meteorologie  meteo-dataset   uit PreSRM  
begindatum en tijdstip   2005  1  1  1  
einddatum en tijdstip   2014 12 31 24  
X-coordinaat (m)  145039  
Y-coordinaat (m)  480103  
monte-carlo percentage (%)   100.0 

terreinruwheid  ruwheidslengte (m)    0.32  
bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)  ja  
ruwheidslengte bepaald in gebied  

 
 

X-coord. links onder  144000  
Y-coord. links onder  479000  
X-coord. rechts boven  147000  
Y-coord. rechts boven  482000 

stofgegevens  component  Geur  
toetsjaar  2005  
ozon correctie (ja/nee)  nvt  
percentielen berekend (ja/nee)  ja  
middelingstijd percentielen (uur) 1  
depositie berekend  nee  
eigen achtergrondconcentratie gebruikt  nee 

bronnen aantal bronnen  1 
zeezoutcorrectie (voor PM10)  concentratie (ug/m3)  nvt  

overschrijdingsdagen  nvt 
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Huidige situatie  
 

Administratie Broncoordinaten Gegevens gebouwinvloed 
   

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

X (m) Y (m) X ge-
bouw 
(midden) 

Y gebouw 
(midden) 

hoogte ge-
bouw (m) 

breedte ge-
bouw (m) 

lengte 
gebouw 
(m) 

orienta-
tie ge-
bouw (°) 

1 Schoor-
steen 1 

145039.3 480103.3 145043.7 480089.6      7.5     21.7     39.3    161.5 
          

  
Oppervlaktebron 

  
Schoorsteen gegevens 

 

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

lengte bron 
(m) 

breedte 
bron (m) 

hoogte 
bron (m) 

orientatie 
bron (°) 

hoogte (m) inw. diame-
ter (m) 

uitw. diameter (m) 

1 Schoor-
steen 1 

     0.0      0.0      0.0      0.0      3.5     0.20     0.30 
 

          

  
Parameters 

   
Emissie 

  

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

actuele 
rookgas-
snelheid 
(m/s) 

rookgas-
tempera-
tuur (K) 

rookgas 
debiet 
(Nm3/s) 

gem. 
warmte 
emissie 
(MW) 

warmte-
emissie afh. 
van meteo 

emissievracht 
(ouE /s) 

Perc.ini-
tieel 
NO2 
(%) 

 

1 Schoor-
steen 1 

     0.0    285.0    0.001       0.00  nee      27778.0 nvt  

 
 
 
 
 
Verhoogde schoorsteen 
 

Administratie Broncoordinaten Gegevens gebouwinvloed 
   

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

X (m) Y (m) X ge-
bouw 
(midden) 

Y gebouw 
(midden) 

hoogte ge-
bouw (m) 

breedte ge-
bouw (m) 

lengte 
gebouw 
(m) 

orienta-
tie ge-
bouw (°) 

1 Schoor-
steen 1 

145039.3 480103.3 145043.7 480089.6      7.5     21.7     39.3    161.5 
          

  
Oppervlaktebron 

  
Schoorsteen gegevens 

 

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

lengte bron 
(m) 

breedte 
bron (m) 

hoogte 
bron (m) 

orientatie 
bron (°) 

hoogte (m) inw. diame-
ter (m) 

uitw. diameter (m) 

1 Schoor-
steen 1 

     0.0      0.0      0.0      0.0      9.5     0.20     0.30 
 

          

  
Parameters 

   
Emissie 

  

bron-
num-
mer 

bron-
naam 

actuele 
rookgas-
snelheid 
(m/s) 

rookgas-
tempera-
tuur (K) 

rookgas 
debiet 
(Nm3/s) 

gem. 
warmte 
emissie 
(MW) 

warmte-
emissie afh. 
van meteo 

emissie-
vracht (ouE 
/s) 

Perc.ini-
tieel 
NO2 
(%) 

 

1 Schoor-
steen 1 

     8.0    285.0    0.240       0.00  nee      27778.0 nvt  
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1 dag 
 

gegeven is de fractie van de gemiddelde emissiesterkte over de bedrijfsuren per tijdseenheid 
   

   
uren van de dag 

       

bron-
nummer 

bron-
naam 

gem. emissie-
vracht (ouE 
/s) 

0-1 uur 1-2 uur 2-3 uur 3-4 uur 4-5 uur 5-6 uur 6-7 uur 7-8 uur 8-9 uur 

1 Schoor-
steen 1 

27778.0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 

            

            

bron-
nummer 

9-10 
uur 

10-11 uur 11-12 
uur 

12-13 
uur 

13-14 
uur 

14-15 
uur 

15-16 
uur 

16-17 uur 17-18 
uur 

18-19 
uur 

19-20 
uur 

1    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
            

     
dagen van de week 

    

bron-
nummer 

20-21 
uur 

21-22 uur 22-23 
uur 

23-24 
uur 

maandag dinsdag woens-
dag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1    0.143    0.143    0.143    0.143    0.167    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
            

maanden van het jaar 
         

januari februari maart april mei juni juli augustus september okto-
ber 

novem-
ber 

decem-
ber 

   0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.024    0.023    0.024 

 
 
 
 
 2 dagen 
 

gegeven is de fractie van de gemiddelde emissiesterkte over de bedrijfsuren per tijdseenheid 
   

   
uren van de dag 

       

bron-
nummer 

bron-
naam 

gem. emissie-
vracht (ouE 
/s) 

0-1 uur 1-2 uur 2-3 uur 3-4 uur 4-5 uur 5-6 uur 6-7 uur 7-8 uur 8-9 uur 

1 Schoor-
steen 1 

27778.0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 

            

            

bron-
nummer 

9-10 
uur 

10-11 uur 11-12 
uur 

12-13 
uur 

13-14 
uur 

14-15 
uur 

15-16 
uur 

16-17 uur 17-18 
uur 

18-19 
uur 

19-20 
uur 

1    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
            

     
dagen van de week 

    

bron-
nummer 

20-21 
uur 

21-22 uur 22-23 
uur 

23-24 
uur 

maandag dinsdag woens-
dag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1    0.286    0.286    0.286    0.286 0.167 0.167    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
            

maanden van het jaar 
         

januari februari maart april mei juni juli augustus september okto-
ber 

novem-
ber 

decem-
ber 

   0.048    0.048    0.047    0.048    0.048    0.047    0.048    0.047    0.048    0.048    0.047    0.048 
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1. Inleiding 

In opdracht van VORM BV heeft Infrasoil BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 

van Havenstraat 307 te Huizen. Het perceel is kadastraal bekend als sectie c, nr. 6910 (ged.). Het 

perceel bestaat momenteel uit een bestraat en braakliggend terrein. De aanleiding voor het uitvoeren 

van het bodemonderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel Bouw. Het doel 

van het bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater.  

 

Infrasoil BV heeft zorg gedragen voor de opzet en uitvoering van het bodemonderzoek. Infrasoil BV 

is geen eigenaar van het perceel en is onafhankelijk van de opdrachtgever. Het veldwerk is uitgevoerd 

door de heer Streef werkzaam bij Marvin milieutechniek te Nieuwegein (BRL SIKB 2000 gecertificeerd). 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico BV, een door de RvA geaccrediteerd 

milieulaboratorium. Interpretatie van de resultaten is verricht aan de hand van de richtlijnen uit de 

Wet bodembescherming en bijbehorende circulaires.  

 

In deze rapportage wordt ingegaan op de beschikbare gegevens (hoofdstuk 2), waarna in hoofdstuk 

3 de hypothese en de onderzoeksinspanning worden gedefinieerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 

4 de uitvoering en de resultaten van het onderzoek besproken. Het rapport wordt afgesloten 

(hoofdstuk 5) met de aan het onderzoek te verbinden conclusies en een hoofdstuk 6 ter zake de 

aansprakelijkheid. 

 

Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Echter de grond- en 

grondwatermonsters zijn steekproefsgewijs genomen. Hierdoor kunnen lokale afwijkingen in de 

bodem niet worden uitgesloten. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek 

een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de kwaliteit van grond en 

grondwater onder andere beïnvloed worden door graafwerkzaamheden op het terrein of de aanvoer 

van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens. Mede hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een 

beperkte geldigheidsduur.  
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2. Vooronderzoek 

Het doel van het vooronderzoek conform de NEN 5725 is het verzamelen van informatie voor het 

verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek. Het vooronderzoek 

draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. Voor het vooronderzoek zijn 

de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreken Gemeente Huizen; 

 Landelijk bodemloket; 

 Topotijdreis; 

 Ruimtelijke plannen.nl; 

 Dinoloket; 

 Informatie opdrachtgever. 

 

2.1. Algemene informatie 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de overzichtskaart in bijlage 1. Het 

bouwperceel heeft een oppervlakte van circa 5.120 m2.  

 

Tabel 1: Kadastrale percelen, oppervlakten en gebruik 

Kadastraal perceel  Oppervlak [m2] Bebouwing/gebruik 

C – 6910 5.120 Bestraat / Braakliggend 

 

 

2.2. Resultaten vooronderzoek 

2.2.1. Historie 

Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie vanaf het begin van de 19e eeuw bebouwd 

is. Vanaf 1918 zijn de op de locatie kalkovens in gebruik geweest. Middels deze ovens werd van 

schelpen kalk gemaakt. Dit proces gebeurde in ovens op een gesloten betonvloer. Bij het verbranden 

werd gebruik gemaakt van turf en kolengruis. Het kolengruis en slakken welke vrijkwamen bij het 

productieproces zijn op het terrein gebruikt als verhardingslaag. In de loop der jaren is het 

terreingebruik veranderd naar de handel in bouwmaterialen. In afbeelding 4 t/m 7 zijn kaartjes 

weergegeven van Topotijdreis van de ontwikkellocatie. 
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Figuur 4: Onderzoekslocatie omstreeks 1950 Figuur 5: Onderzoekslocatie omstreeks 1980 

  

Figuur 6: Onderzoekslocatie omstreeks 2000 Figuur 7: Onderzoekslocatie omstreeks 2020 

 

2.2.2. Bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 0,9 m +NAP. Op basis van de 

bodemkaart van Nederland (bron: www.dinoloket.nl) bestaat de bodem uit een deklaag van 2,6 m 

dikte van zand. Onder de deklaag is klei pakket aanwezig tot 3,60 m-mv. Onder deze kleilaag is weer 

een zandlaag aanwezig tot 23 m-mv. 

 

De regionale stromingsrichting van het freatische grondwater is onbekend. Op de onderzoekslocatie 

wordt geen grondwater onttrokken. De gemiddelde stand van het grondwater bedraagt naar 

verwachting circa 2,37 m-mv. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of 

grondwaterwingebied. 
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2.2.3. Tanks 

Bij de gemeente is één ondergrondse tank bekend. Deze tank was bedoeld als tankinstallatie voor de 

vrachtwagens welke noodzakelijk waren voor het transport. Deze tank is reeds gesaneerd. De 

gemeente Huizen is van deze sanering op de hoogte.  

2.2.4. Asbestverdachtheid 

In het verleden heeft een asbestsanering plaatsgevonden. Ten behoeven van deze sanering heeft er 

een verkennend en nader (asbest)onderzoek plaatsgevonden. De sanering is beschreven in een 

saneringsevaluatie rapport en ter goedkeuring aangeboden aan de provincie en beschikt op op 8 

oktober 2015. Dit betreft de documenten:  

- Verkennend bodemonderzoek Havenstraat 107 te Huizen, T&A Techisch Milieu Advies, 

066.101, 29-09-1998 

- Nader asbestonderzoek d.m.v. sleuven op de locatie Havenstraat 307 te Huizen, T&A Survey 

BV, 0814-MIL455, 20-08-2014 

- Afperkend onderzoek naar asbest in de bodem door middel van sleuven op de locatie 

Havenstraat 307 te Huizen, T&A Survey BV, 0914-MIL4656 7-08-2014 

- Evaluatierapport van een sanering op een locatie aan de Havenstraat 307 te Heerde, Boluwa 

Eco Systems BV, 15137.eva, 17-09-2015 

- Beschikking wet bodembescherming/BUS Havenstraat 307 te Huizen gemeente Huizen 

locatiecode NH/0406/00426, kenmerk 690450/696138, 08-10-2015 

2.2.5. Bodemkwaliteitskaart 

De gemeente Huizen heeft een bodemkwaliteitskaart (Bodemkwaliteitskaart Huizen, Lievense, 

SOB007814.RAP001, 22 maart 2019) vastgesteld. De locatie valt in bodemkwaliteitzone bovengrond 

‘Industrieterrein’. De ondergrond valt in bodemkwaliteitzone ondergrond “ondergrond gemeente 

Huizen” Hiervoor geldt de ontgravingsklasse voor de boven- als ondergrond “landbouw/ natuur”.  

2.3. Bespreking gegevens vooronderzoek 

Ervan uitgaande dat de tanksanering correct is uitgevoerd, bestaat hier geen aanleiding voor het 

definiëren van een verdachte deellocatie.   

Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt een ontgravingsklasse “Landbouw/natuur” verwacht voor 

de boven- en ondergrond. 
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3. Onderzoeksopzet 

Uit het uitgevoerde historisch onderzoek is naar voren gekomen dat er geen noodzaak is de locatie 

als verdacht te beschouwen.. Onderstaand is de gedetailleerde onderzoeksopzet weergegeven. 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Om een goed beeld van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit te verkrijgen, wordt de gehele 

locatie onderzocht conform de NEN 5740/A1. Omdat er  geen sprake is van potentieel 

bodembedreigende activiteiten, wordt voor de locatie uitgegaan van de strategie onverdacht 

overeenkomstig de NEN 5740, Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV-NL; paragraaf 

5.1).  Aanvullend op het standaardpakket worden er ook analyses gedaan op PFAS. 

 

Op basis van de verkregen informatie is de volgende onderzoeksinspanning gedefinieerd: 

 

Tabel  1: Onderzoeksopzet NEN 5740  

Onderdeel strategie Boringen Analyse 

  0,5 m-mv   2,0 m-mv  Peilbuizen Bovengrond Ondergrond grondwater 

Onverdacht 

terrein 

5.120 m2 

ONV -NL  13x 3x 1x 
2x STAP GR +  

1x PFAS  

2x STAP GR + 

1x PFAS 
1x STAP GW 

Standaardpakket grond: 

Metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 

minerale olie, PCB, organische stof en lutum. 

 

Standaardpakket grondwater 

Metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN, 

styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 
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4. Uitvoering 

4.1. Kwalibo en richtlijnen 

Het veldwerk (de grondbemonstering) is uitgevoerd op 21 maart 2022 door de heer J. Streef 

werkzaam bij Marvin milieutechniek te Nieuwegein conform de Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij 

Milieuhygiënisch onderzoek, de BRL SIKB 2000. Op 28 maart 2022 is het grondwater bemonsterd 

door de heer J. Streef. De analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V., een door de RvA 

geaccrediteerd laboratorium en conform de richtlijnen van de in juli 2007 in werking getreden AS3000 

regeling, die onderdeel uitmaakt van de per 1 oktober 2006 in werking getreden KWALIBO-regeling. 

 

4.2. Veldwerk 

Voor de positionering van de boringen en peilbuis wordt verwezen naar de boorplan, bijlage 2. De 

boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor.  

 

Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of verontreinigde bodemlaag een monster 

genomen. Verder is het opgeboorde materiaal zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, het 

voorkomen van verontreinigingen alsmede de kleur en geur. De zintuiglijke waarnemingen van het 

veldwerk, uitgewerkt in boorstaten, zijn opgenomen in bijlage 3. 

In bijlage 6 zijn foto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 

 

Tabel 2: Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwaterstand (m 

-mv) 

pH 

(-) 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

06 3 - 4 2,55 7,4 1141 7,2 

 

4.3. Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk is een zandige boven- en ondergrond aangetroffen tot de maximale geboorde 

diepte van 2,0 m-mv. Bij boringen 02, 03, 07, 09, 10, 11, 16 en 17 is een matig tot sterke bijmenging 

baksteen aangetroffen. Tevens zijn boringen 01, 02, 03, 04 en 05 gestaakt wegens een 

ondoordringbare laag. Om deze reden zijn diepe boringen verplaats om te voldoen aan de 

onderzoeksinspanning. In de onderstaande tabel zijn de volledige zintuiglijke afwijkingen 

beschreven.  
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Tabel 3: Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 1,50 0,05 - 1,50 Zand Gestaakt Harde laag  

02 1,00 0,50 - 1,00 Zand sporen baksteen, gestaakt harde laag  

03 0,50 0,20 - 0,50 Zand sporen baksteen, matig kalkhoudend, 

Gestaakt, Harde laag  

04 0,30 0,00 - 0,30 Zand Gestaakt Harde laag  

05 0,30 0,00 - 0,30 Zand Gestaakt Harde laag  

07 0,55 0,05 - 0,55 Zand matig baksteenhoudend 

09 0,55 0,15 - 0,55 Zand sterk baksteenhoudend 

10 0,55 0,20 - 0,55 Zand sterk baksteenhoudend 

11 0,55 0,20 - 0,55 Zand sterk baksteenhoudend 

16 0,55 0,20 - 0,55 Zand sterk baksteenhoudend 

17 2,00 1,50 - 2,00 Zand sporen baksteen 

 

4.4. Laboratoriumonderzoek  

4.4.1. Grond en grondwater 

In de onderstaande tabel is de samenstelling van de grond- en grondwatermonsters met bijbehorende 

analysepakketten weergegeven. Op basis van onder andere de veldgegevens heeft de selectie van de 

monsters plaatsgevonden. 

 

Tabel 4: Overzicht grondmengmonsters en grondwater met analysepakket  

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MM01 0,00 - 0,55 01 (0,05 - 0,50) 

02 (0,05 - 0,50) 

06 (0,05 - 0,50) 

10 (0,05 - 0,20) 

12 (0,05 - 0,55) 

14 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,50) 

16 (0,05 - 0,20) 

17 (0,05 - 0,50) 

PFAS (28) Handelingskader, Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM02 0,05 - 0,55 03 (0,20 - 0,50) 

07 (0,05 - 0,55) 

09 (0,15 - 0,55) 

10 (0,20 - 0,55) 

11 (0,20 - 0,55) 

16 (0,20 - 0,55) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 
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MM03 1,00 - 2,50 01 (1,00 - 1,50) 

06 (1,50 - 2,00) 

06 (2,00 - 2,50) 

08 (1,00 - 1,50) 

17 (1,00 - 1,50) 

PFAS (28) Handelingskader, Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM04 0,50 - 2,00 02 (0,50 - 1,00) 

17 (1,50 - 2,00) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

 

Standaardpakket grond:  

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), Minerale olie (GC), PAK (10 VROM), 

Polychloorbifenylen (PCB).  

Luos = lutum en organisch stof. 

 

 Standaardpakket grondwater:  

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN, 

styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 

  

Analyse- 

monster 

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket 

06-1-1 3,00 - 4,00 Standaardpakket grondwater 
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4.5. Beoordelingskader 

Wet bodembescherming 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de monsters is gebruik gemaakt van de 

toetswaarden zoals deze zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering van juli 2013, alsmede van 

de Achtergrondwaarden zoals geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit.  

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die 

voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 

lokale verontreinigingsbronnen. Bij gehaltes beneden de achtergrondwaarden spreekt men van niet 

verontreinigde grond. Bij gehaltes boven de achtergrondwaarden (en beneden de tussenwaarden) 

spreekt men van een lichte verontreiniging. 

De streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. Dit komt overeen met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de 

bodem voor mens, dier of plant heeft, zijn veiliggesteld. Bij gehaltes beneden de streefwaarden 

spreekt men van niet verontreinigd grondwater. Bij gehaltes boven de streefwaarden (en beneden de 

tussenwaarden) spreekt men van een lichte verontreiniging. 

De tussenwaarden (toetsing grond) zijn de halve som van de achtergrond- en interventiewaarden. 

Voor grondwater geldt dat de tussenwaarde de halve som van de streefwaarde en de 

interventiewaarde is. Bij concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geldt dat 

een nader onderzoek naar de ernst en omvang van de verontreiniging noodzakelijk is. Men spreekt 

dan van een matige verontreiniging. 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven sprake is van een sterke mate 

van bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de 

functionele eigenschappen van de bodem ernstig dreigen te worden verminderd. Bij concentraties 

boven de interventiewaarde spreekt men van een sterke verontreiniging. 

De toetsingswaarden voor grond zijn berekend aan de hand van het lutumgehalte en humusgehalte 

van de diverse grond(meng)monsters (bodemtypecorrectie, zie ook bijlage 5). Voor de berekening 

van deze waarden voor verontreinigingen in bodems met gemeten organische stofgehalten van meer 

dan 30% respectievelijk minder dan 2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

Barium 

Opgemerkt wordt dat de normstelling ten aanzien van de toetsing van barium in grond is aangepast. 

Deze aanpassing houdt in dat, in afwachting van een nieuw toetsingskader, voor barium in grond 

geen toetsing meer wordt uitgevoerd, tenzij in situaties waar met zekerheid kan worden vastgesteld 

dat sprake is van een antropogene bodemverontreiniging. Dat is op de huidige locatie niet het geval. 
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Bron: Handelingskader PFAS d.d. 13 december 2021 

 

Omdat barium nog wel in het standaardpakket grond wordt geanalyseerd, is deze stof wel 

opgenomen in de tabellen.  

 

 

PFAS 

Het RIVM heeft risicogrenzen opgeleverd voor 

de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA 

(GenX) in grond. PFOA en PFOS zijn zeer 

zorgwekkende stoffen en worden evenals 

GenX zowel bij puntbronnen als diffuus 

verspreid aangetroffen in de (water)bodem. 

Daarnaast is een tijdelijk handelingskader met 

normen vastgesteld. Op dit moment kan 

PFAS-houdende grond/bagger vaak niet 

gestort worden omdat de verleende 

vergunningen dit niet toestaan. Het is daarom 

bij grondverzet essentieel om in ieder geval 

voor de boven-grond de stoffengroep te laten 

analyseren. Per gemeente/omgevingsdienst 

wordt momenteel de geldende 

bodemkwaliteitskaart aangevuld met 

achtergrondwaarden voor PFAS. Hiernaast 

worden de generieke normen weergegeven. Bij 

het toetsen van alle toepassingsnormen uit het 

tijdelijk handelingskader hoeft tot een 

organisch stofgehalte van 10% geen bodem-

typecorrectie toegepast te worden. Vanaf 

december 2021 gelden deze landelijke 

normen (THK):     
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4.6. Analyseresultaten  

4.6.1. Grond en grondwater 

De originele analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. In bijlage 5 is de volledige toetsing en 

het toetsingskader volgens de Wet bodembescherming opgenomen. Tevens zijn de resultaten 

indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. In onderstaande tabellen is een samenvatting van 

de getoetste waarden ten opzichte van de Wet bodembescherming opgenomen (grond en 

grondwater), alsook van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (grond).  

 

Tabel 6a: Toetsing aan Wbb en Bbk 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Toetsing aan Wbb Toetsing Bbk  

> AW (+index) > T > I (+index) 

MM01 0,00 - 0,55 PCB (som 7) (0,01) - - Altijd toepasbaar 

MM02 0,05 - 0,55 PAK 10 VROM (0,03) - - Altijd toepasbaar 

MM03 1,00 - 2,50 - - - Altijd toepasbaar 

MM04 0,50 - 2,00 Minerale olie C10 - C40 

(0,02) 

Kwik  (-) 

Lood  (0,01) 

PAK 10 VROM (0,1) 

- - Klasse industrie 

 

> AW : > Achtergrondwaarde 

> T : > Tussenwaarde 

> I : > Interventiewaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

PFAS 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de PFAS analyses weergeven. In de tabel worden alleen 

de concentraties PFOS en PFOA weergeven. De overige PFAS parameters zijn weergeven in het 

analysecertificaat in bijlage 4. 

 

Tabel 6b: Resultaten PFAS 

Grondmonster org, stof Concentratie PFOS  

(μg/kg ds) 

Toetsing Concentratie PFOA  

(μg/kg ds) 

Toetsing 

MM01 1,0 0,6 - 0,3 - 

MM03 0,8 0,1 - 0,2 - 

Toetswaarde Wonen  3  7  

-: geen overschrijding, voldoet 

 

Grondwater 

In onderstaande tabel is de toetsing van het grondwater aan de Wet bodembescherming opgenomen. 

De originele analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. In paragraaf 4.7 worden de resultaten 

uit bovenstaande tabel besproken. 
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Tabel 7: Wbb overschrijdingstabel grondwater 

Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 

> S (+index) > T > I (+index) 

06-1-1 3,00 - 4,00 - - - 

> AW : > Achtergrondwaarde 

> T : > Tussenwaarde 

> I : > Interventiewaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

4.7. Interpretatie resultaten 

Grondslag en zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk is een zandige boven- en ondergrond aangetroffen tot de maximale geboorde 

diepte van 4,0 m-mv. Uitzondering hierop betreft boring 06 waar op een diepte van 2,5 m-mv tot 

3,0 m-mv een kleilaag aangetroffen is. Tijdens het veldwerk werd zintuigelijk veel baksteen 

aangetroffen in de bovengrond. De boringen 1 t/m 5 zijn gestaakt op een harde laag. De diepte 

varieerde hierbij van 0,3 m-mv tot 1,5 m-mv. De veldwerker gaf aan dat de harde laag leek op 

stopverf of kalk. Voor eventuele diepere boringen is het advies om een graafmachine te gebruiken 

voor het doorbreken van de harde laag. 

De grondwaterstand ten tijde van het veldwerk is 2,5 m-mv. 

 

Analyseresultaten grond en grondwater 

In het grondmengmonster van de zandige bovengrond wordt in MM01 een licht verhoogd gehalte aan 

lood en in MM02 een licht verhoogd gehalte aan PAK 10 VROM aangetroffen ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. MM02 is samengesteld met de zandige bovengrond waar baksteen als 

bijmenging is aangetroffen. In het grondmengmonster van de ondergrond MM04 is een licht verhoogd 

gehalte aangetroffen voor Minerale olie C10-C40, kwik, lood en PAK 10 VROM. MM04 is samengesteld 

met deelmonsters waar baksteenresten zijn waargenomen. In MM03 worden geen verhoogde 

parameters aangetroffen ten opzichten van achtergrondwaarde. 

 

De bovengrond wordt indicatief conform het Besluit bodemkwaliteit ingedeeld als klasse altijd 

toepasbaar. De ondergrond wordt indicatief conform het besluit bodemkwaliteit ingedeeld als klasse 

altijd toepasbaar (MM03) en industrie (MM04). De grond is elders binnen de begrenzing van het 

gebied waarop de geldende bodemkwaliteitskaart van toepassing is, milieutechnisch altijd 

toepasbaar.  

 

Grondwater 

In het grondwater is geen verhoging aangetroffen ten opzichten van de streefwaarde.  

 

PFAS 

De twee mengmonsters welke geanalyseerd zijn op PFAS bleven ruim beneden toets waardewonen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Resultaten en conclusies 

In opdracht van VORM BV heeft Infrasoil BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 

van Havenstraat 307 te Huizen. Het perceel is kadastraal bekend als sectie c, nr. 6910 (ged.). Het 

perceel bestaat momenteel uit een bestraat en braakliggend terrein. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning, onderdeel Bouw. Het doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.  

 

Op basis van het bodemonderzoek zijn de volgende resultaten bekend geworden: 

- Uit historisch onderzoek is gebleken dat de locatie vanaf 1918 bebouwd is. Er hebben diverse 

bedrijven gezeten met functies als kalkovens en handel in bouwmaterialen. Het 

verbrandingsproduct van de kalkovens wat vrijkwam is gebruikt als verhardingslaag op het 

terrein.  

- Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk sporen baksteen aangetroffen in de bovengrond. Tevens 

zijn de boringen 1 t/m 5 gestaakt. Mogelijk is dit het verbrandingsproduct van de kalkovens 

wat gebruikt is als verhardingslaag. De veldwerker gaf aan dat de harde laag leek op stopverf/ 

kalk.  

- In de bovengrond wordt een licht verhoogd gehalte aan lood en PAK 10 VROM aangetroffen 

ten opzichte van de achtergrondwaarde.  

- In het ondergrond MM04 is een licht verhoogd gehalte aangetroffen voor minerale olie, lood, 

kwik en PAK 10 VROM.  De deelmonsters van MM04 bevatte sporen baksteen. De verhoogde 

waarde is mogelijk te herleiden naar de bijmening. 

- De boven- en ondergrond wordt indicatief conform het Besluit Bodemkwaliteit ingedeeld als 

klasse altijd toepasbaar. Uitzondering hierop is mengmonster MM04 welke indicatief 

beoordeeld wordt als klasse industrie.  

De grond is elders binnen de begrenzing van het gebied waarop de geldende 

bodemkwaliteitskaart van toepassing is, milieutechnisch altijd toepasbaar.  

- In het grondwater is geen verhoging aangetroffen voor de geanalyseerde parameters.  

 

Op basis van de resultaten zijn er milieuhygiënisch gezien geen bezwaren  voor het afgeven van een 

Omgevingsvergunning, onderdeel Bouw. De gehaltes geven geen aanleiding tot nader onderzoek. De 

bodem is geschikt voor de beoogde woonbestemming.    
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5.2. Aanbevelingen 

Bij toekomstig grondwerk als onderdeel van een mogelijke herontwikkeling, kan licht verontreinigde 

grond vrijkomen. Indien er sprake is van een positieve grondbalans en deze grond dus niet kan 

worden hergebruikt op de bouwlocatie, dient in het kader van het Besluit bodemkwaliteit een AP04 

keuring te worden uitgevoerd. Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de partij om te kunnen beoordelen wat de hergebruiksmogelijkheden 

zijn.  
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6. Aansprakelijkheid 

Infrasoil streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. Een milieukundig 

bodemonderzoek is echter gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt 

aantal grondboringen.  

Het chemisch analytisch onderzoek is beperkt tot het analyseren van enkele grond(meng)monsters 

en grondwatermonsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat informatie niet verkregen is met betrekking 

tot plaatselijke afwijkingen in samenstelling van grond en/of grondwater.  

Infrasoil bv, Ingenieursbureau voor Infrastructuur en Milieu, acht zich niet aansprakelijk voor hieruit 

voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook. 
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Bijlage 3: Boorprofielen Pagina 1 / 5

getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Havenstraat Huizen

Projectcode: 01.22.2309

Datum: 21-3-2022

Boring: 01

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor,

Gestaakt  Harde laag

-150

Datum: 21-3-2022

Boring: 02

0

50

100

1

2

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor
-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sporen baksteen,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor, Gestaakt harde laag-100

Datum: 21-3-2022

Boring: 03

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sporen baksteen,

antropogeen, matig kalkhoudend,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor, Gestaakt  Harde laag

-50

Datum: 21-3-2022

Boring: 04

0

1

klinker0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor,

Gestaakt  Harde laag
-30



Bijlage 3: Boorprofielen Pagina 2 / 5

getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Havenstraat Huizen

Projectcode: 01.22.2309

Datum: 21-3-2022

Boring: 05

0

1

klinker0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor,

Gestaakt  Harde laag
-30

Datum: 21-3-2022

Boring: 06

GWS: 250
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50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-250

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

grijsbeige, Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-400

Datum: 21-3-2022

Boring: 07

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, matig baksteenhoudend,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor

-55

Datum: 21-3-2022

Boring: 08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor
-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, brokken klei, antropogeen,

bruinbeige, Edelmanboor

-200



Bijlage 3: Boorprofielen Pagina 3 / 5

getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Havenstraat Huizen

Projectcode: 01.22.2309

Datum: 21-3-2022

Boring: 09

0

50

1

2

0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sterk baksteenhoudend,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor

-55

Datum: 21-3-2022

Boring: 10

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sterk baksteenhoudend,

antropogeen, brokken klei,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor

-55

Datum: 21-3-2022

Boring: 11

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sterk baksteenhoudend,

antropogeen, brokken klei,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor

-55

Datum: 21-3-2022

Boring: 12

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor
-55



Bijlage 3: Boorprofielen Pagina 4 / 5

getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Havenstraat Huizen

Projectcode: 01.22.2309

Datum: 21-3-2022

Boring: 13

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-50

Datum: 21-3-2022

Boring: 14

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-50

Datum: 21-3-2022

Boring: 15

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-50

Datum: 21-3-2022

Boring: 16

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sterk baksteenhoudend,

antropogeen, brokken klei,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor

-55
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getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Havenstraat Huizen

Projectcode: 01.22.2309

Datum: 21-3-2022

Boring: 17
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

humeus, sporen baksteen,

antropogeen, bruinbeige,

Edelmanboor-200
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T.a.v. Jelle van Goinga
Ravelijn 7
3905 NT  VEENENDAAL

Datum: 05-Apr-2022

Infrasoil - Veenendaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 29-Mar-2022

Havenstraat Huizen

01.22.2309
2022050536/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd



Havenstraat Huizen

1

VeldwerkerJoop Streef

1/2

01.22.2309

Analysecertificaat

05-Apr-2022/12:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2022

2022050536/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Apr-2022

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.9µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 1.3µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

1.3µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 06-1-1 06 (300-400) 12662357

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Havenstraat Huizen

1

VeldwerkerJoop Streef

2/2

01.22.2309

Analysecertificaat

05-Apr-2022/12:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Mar-2022

2022050536/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Apr-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 06-1-1 06 (300-400) 12662357

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022050536/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12662357 06-1-1 06 (300-400)

060692093070 0692093070- 300  400 28-Mar-2022

060800967844 08009678443 300  400 28-Mar-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022050536/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022050536/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Jelle van Goinga
Ravelijn 7
3905 NT  VEENENDAAL

Datum: 04-Apr-2022

Infrasoil - Veenendaal

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 22-Mar-2022

Havenstraat Huizen

01.22.2309
2022046423/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

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

1 2 3 4

1/3

01.22.2309

Analysecertificaat

04-Apr-2022/17:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Mar-2022

2022046423/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Apr-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 93.8% (m/m) 92.3 94.0 92.7Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 1.0 0.8 2.0Organische stof

99% (m/m) ds 99 99 98Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 2.5 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 30 <20 35Barium (Ba)

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

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

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.4Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.12Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds 4.5 4.2 5.3Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 28 <10 36Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 32 <20 53Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.4Minerale olie (C10-C12)

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 10Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 19 <11 26Minerale olie (C21-C30)

7.8mg/kg ds 7.8 <5.0 13Minerale olie (C30-C35)

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

S
1)

<35mg/kg ds <35 <35 58Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

MM01 01 (5-50) 02 (5-50) 06 (5-50) 10 (5-20) 12 (5-55) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (5-20) 17 (5-50)

MM02 03 (20-50) 07 (5-55) 09 (15-55) 10 (20-55) 11 (20-55) 16 (20-55)

MM03 01 (100-150) 06 (150-200) 06 (200-250) 08 (100-150) 17 (100-150)

MM04 02 (50-100) 17 (150-200) 12648833

12648832

12648831

12648830
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Havenstraat Huizen
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2/3

01.22.2309

Analysecertificaat

04-Apr-2022/17:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Mar-2022

2022046423/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Apr-2022

A,B,C,D

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

S
3)

0.0013mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
4)

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

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

S
2)2)2)

0.0061mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

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

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

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

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

Q 0.2µg/kg ds 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q 0.5µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

MM01 01 (5-50) 02 (5-50) 06 (5-50) 10 (5-20) 12 (5-55) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (5-20) 17 (5-50)

MM02 03 (20-50) 07 (5-55) 09 (15-55) 10 (20-55) 11 (20-55) 16 (20-55)

MM03 01 (100-150) 06 (150-200) 06 (200-250) 08 (100-150) 17 (100-150)

MM04 02 (50-100) 17 (150-200) 12648833

12648832

12648831

12648830
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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1 2 3 4

3/3

01.22.2309

Analysecertificaat

04-Apr-2022/17:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Mar-2022

2022046423/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Apr-2022

A,B,C,D

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

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

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

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

diPAP)

Q 0.3µg/kg ds 0.2som PFOA (*0,7)

Q
2)

0.6µg/kg ds 0.1som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.066mg/kg ds 0.29 <0.050 0.43Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.079 <0.050 0.21Anthraceen

S 0.16mg/kg ds 0.54 <0.050 1.1Fluorantheen

S 0.098mg/kg ds 0.28 <0.050 0.67Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.32 <0.050 0.73Chryseen

S 0.057mg/kg ds 0.16 <0.050 0.35Benzo(k)fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.34 <0.050 0.77Benzo(a)pyreen

S 0.086mg/kg ds 0.25 <0.050 0.51Benzo(ghi)peryleen

S 0.072mg/kg ds 0.20 <0.050 0.62Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.84mg/kg ds 2.5 0.35 5.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01 01 (5-50) 02 (5-50) 06 (5-50) 10 (5-20) 12 (5-55) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (5-20) 17 (5-50)

MM02 03 (20-50) 07 (5-55) 09 (15-55) 10 (20-55) 11 (20-55) 16 (20-55)

MM03 01 (100-150) 06 (150-200) 06 (200-250) 08 (100-150) 17 (100-150)

MM04 02 (50-100) 17 (150-200) 12648833

12648832

12648831

12648830
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022046423/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12648830 MM01 01 (5-50) 02 (5-50) 06 (5-50) 10 (5-20) 12 (5 -55) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (5-20) 17 (5-50)

150539376669 1 0  50 21-Mar-2022

120539376679 1 5  55 21-Mar-2022

060539376665 1 5  50 21-Mar-2022

100539376676 1 5  20 21-Mar-2022

160539376674 1 5  20 21-Mar-2022

010539376542 1 5  50 21-Mar-2022

020539376422 1 5  50 21-Mar-2022

170539376538 1 5  50 21-Mar-2022

0539376637

 12648831 MM02 03 (20-50) 07 (5-55) 09 (15-55) 10 (20-55) 11  (20-55) 16 (20-55)

110539376654 2 20  55 21-Mar-2022

100539376671 2 20  55 21-Mar-2022

160539376659 2 20  55 21-Mar-2022

090539376547 2 15  55 21-Mar-2022

070539376552 1 5  55 21-Mar-2022

030539376425 2 20  50 21-Mar-2022

 12648832 MM03 01 (100-150) 06 (150-200) 06 (200-250) 08 (10 0-150) 17 (100-150)

060539376660 4 150  200 21-Mar-2022

060539376666 5 200  250 21-Mar-2022

010539376524 3 100  150 21-Mar-2022

080539376505 3 100  150 21-Mar-2022

170539376536 3 100  150 21-Mar-2022

 12648833 MM04 02 (50-100) 17 (150-200)

170539376532 4 150  200 21-Mar-2022

0539376441
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Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022046423/1
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Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Opmerking 2)

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

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022046423/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12648830

12648831

12648832
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KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12648833
Certificate no.:2022046423
Sample description.: MM04 02 (50-100) 17 (150-200)
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  estaakt  
Harde laag  

sterk baksteenhoudend, 
brokken klei, matig 
baksteenhoudend, sporen 
baksteen, matig 
kalkhoudend, estaakt  
Harde laag  

brokken klei, estaakt  
Harde laag  

Humus (% ds)  1,00 1,00 0,80 

Lutum (% ds)  2,00 2,00 2,50 

Datum van toetsing  5-4-2022 5-4-2022 5-4-2022 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  4,5 13,1  4,2 11,8 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  <5 <7 

Zink  mg/kg ds  <20 <33  32 76  <20 <32 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  30 116 (6)  <20 <51 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  28 44  <10 <11 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,079 0,079  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,066 0,066  0,29 0,29  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,54 0,54  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  0,32 0,32  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,098 0,098  0,28 0,28  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,34 0,34  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057 0,057  0,16 0,16  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,072 0,072  0,2 0,2  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,086 0,086  0,25 0,25  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,85   2,49   <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,031   <0,025   <0,025 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0013 0,0065  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 70 (6)  19 95 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,8 39,0 (6)  7,8 39,0 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <123 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99   99   99  



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  estaakt  
Harde laag  

sterk baksteenhoudend, 
brokken klei, matig 
baksteenhoudend, sporen 
baksteen, matig 
kalkhoudend, estaakt  
Harde laag  

brokken klei, estaakt  
Harde laag  

Humus (% ds)  1,00 1,00 0,80 

Lutum (% ds)  2,00 2,00 2,50 

Datum van toetsing  5-4-2022 5-4-2022 5-4-2022 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Droge stof % m/m  93,8   92,3   94  

Lutum %  <2   <2   2,5  

Organische stof (humus) %  1   1   0,8  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kg ds  0,2 0,2 (6)   0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  0,5 0,5 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,3 0,3 (6)   0,2 0,2 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,6 0,6 (6)   0,1 0,1 (6) 

 
 
Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM04 
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Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen, estaakt 
harde laag  

Humus (% ds)  2,00 

Lutum (% ds)  2,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie 

Samenstelling monster   

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 

Nikkel  mg/kg ds  5,3 15,5 

Koper  mg/kg ds  6,4 13,2 

Zink  mg/kg ds  53 126 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 

Barium  mg/kg ds  35 136 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,12 0,17 

Lood  mg/kg ds  36 57 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21 

Fenanthreen mg/kg ds  0,43 0,43 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1 

Chryseen mg/kg ds  0,73 0,73 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,67 0,67 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,77 0,77 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,62 0,62 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,51 0,51 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,42 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  10 50 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  26 130 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 65 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,4 17,0 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 290 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6) 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) ds  98  

Droge stof % m/m  92,7  

Lutum %  <2  

Organische stof (humus) %  2  

   

PFAS   

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Grondmonster  MM04 

Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen, estaakt 
harde laag  

Humus (% ds)  2,00 

Lutum (% ds)  2,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie 

Samenstelling monster   

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  

perfluordecaanzuur µg/kg ds  

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  

perfluornonaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  

 
 
 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen   sterk baksteenhoudend, brokken 
klei, matig baksteenhoudend, 
sporen baksteen, matig 
kalkhoudend 

brokken klei 

Certificaatcode  2022046423 2022046423 2022046423 

Boring(en)  01, 02, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 17 03, 07, 09, 10, 11, 16 01, 06, 06, 08, 17 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,55 0,05 - 0,55 1,00 - 2,50 

Humus % ds 1,00 1,00 0,80 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,50 

Datum van toetsing  5-4-2022 5-4-2022 5-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  4,5 13,1 -0,34  4,2 11,8 -0,36 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  32 76 -0,11  <20 <32 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  30 116 (6)  <20 <51 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  28 44 -0,01  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,079 0,079  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,066 0,066  0,29 0,29  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,54 0,54  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  0,32 0,32  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,098 0,098  0,28 0,28  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  0,34 0,34  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057 0,057  0,16 0,16  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,072 0,072  0,2 0,2  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,086 0,086  0,25 0,25  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,85 -0,02   2,49 0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,031 0,01   <0,025 0   <0,025 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0013 0,0065  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,001 0,005  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 70 (6)  19 95 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,8 39,0 (6)  7,8 39,0 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99   99   99  

Droge stof % m/m  93,8   92,3   94  
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Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen   sterk baksteenhoudend, brokken 
klei, matig baksteenhoudend, 
sporen baksteen, matig 
kalkhoudend 

brokken klei 

Certificaatcode  2022046423 2022046423 2022046423 

Boring(en)  01, 02, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 17 03, 07, 09, 10, 11, 16 01, 06, 06, 08, 17 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,55 0,05 - 0,55 1,00 - 2,50 

Humus % ds 1,00 1,00 0,80 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,50 

Datum van toetsing  5-4-2022 5-4-2022 5-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Lutum %  <2   <2   2,5  

Organische stof (humus) %  1   1   0,8  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kg ds  0,2 0,2 (6)   0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  0,5 0,5 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)   <0,1 0,1 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,3 0,3 (6)   0,2 0,2 (6) 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  0,6 0,6 (6)   0,1 0,1 (6) 

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  MM04 

Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen 



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Certificaatcode  2022046423 

Boring(en)  02, 17 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,00 

Lutum % ds 2,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  5,3 15,5 -0,3 

Koper  mg/kg ds  6,4 13,2 -0,18 

Zink  mg/kg ds  53 126 -0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  35 136 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,12 0,17 0 

Lood  mg/kg ds  36 57 0,01 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21 

Fenanthreen mg/kg ds  0,43 0,43 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1 

Chryseen mg/kg ds  0,73 0,73 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,67 0,67 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,77 0,77 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,62 0,62 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,51 0,51 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,42 0,1 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  10 50 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  26 130 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 65 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,4 17,0 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 290 0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6) 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98  

Droge stof % m/m  92,7  

Lutum %  <2  

Organische stof (humus) %  2  

   

PFAS   

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Grondmonster  MM04 

Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen 

Certificaatcode  2022046423 

Boring(en)  02, 17 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,00 

Lutum % ds 2,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  

perfluordecaanzuur µg/kg ds  

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  

perfluornonaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  06-1-1 

Datum  28-3-2022 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  4,9 4,9 -0 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  1,3  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  1,3 1,3 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   1,93(2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

   



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

Watermonster  06-1-1 

Datum  28-3-2022 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  5-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 



 
 

Projectcode: 01.22.2309 

   S S Diep Indicatief I 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Samenvatting 
 

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. is op 27-10-2021 een ecologische quickscan 

uitgevoerd op perceel C 6910, Havenstraat, Huizen. Deze samenvatting beschrijft de 

belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek. Voor de volledigheid verwijzen wij u 

ook naar Hoofdstuk 6 Conclusie en advies. 

 

Soortbescherming 

Binnen het plangebied kunnen vogels zonder jaarrond beschermd nest broeden. Algemene 

vogelsoorten die broeden zijn gedurende deze tijd beschermd (globaal 15 maart – 15 

augustus). Het advies luidt om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen te laten 

plaatsvinden of voor het broedseizoen te beginnen en continu door te werken tijdens het 

broedseizoen zodat vogels niet tot broeden komen in het plangebied. Indien het niet mogelijk is 

om de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten, dient er een 

broedvogelinventarisatie gedaan te worden door een deskundig ecoloog. 

 
Tabel 1: Overzicht van soorten waarmee in het vervolg van het project rekening gehouden moet worden. 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) Vervolgtraject 

Vogels waarvan het nest 

niet jaarrond beschermd is 
Diverse algemene vogelsoorten Maatregelen 

 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). De ingreep leidt niet tot een fysieke afname van oppervlakte aangewezen 

habitattypen in Natura 2000-gebieden of het NNN en heeft geen significant verstorend effect op 

soorten. Aangezien de gebruiksfase van het planvoornemen wijzigt ten opzichte van de huidige 

gebruiksfase, wordt geadviseerd om een stikstofberekening uit te laten voeren. 
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 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De opdrachtgever is voornemens de huidige parkeerplaats aan de Havenstraat perceel C 6910 

te verwijderen, hier komen eengezinswoningen en een appartementencomplex voor terug. 

Voorafgaand aan deze ruimtelijke ingreep dient onderzoek verricht te worden naar de 

aanwezigheid van beschermde gebieden, flora en fauna, om te voorkomen dat de Wet 

natuurbescherming wordt overtreden. In dat kader is door IDDS een quickscan Wet 

natuurbescherming uitgevoerd. Dit rapport presenteert de bevindingen van dat onderzoek.  

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van de quickscan is te onderzoeken of:  

• in het plangebied beschermde plant- en diersoorten kunnen voorkomen  

• de ingreep mogelijk een effect heeft op deze beschermde soorten 

• de ingreep mogelijk een effect heeft op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en 

NNN) 

• het plangebied een belangrijke functie voor beschermde plant- en diersoorten kan 

vervullen (bijvoorbeeld als essentieel foerageergebied, vliegroute, nest- of verblijfplaats)  

• op basis van bovenstaande bevindingen nader onderzoek nodig is 

 

1.3 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

kenmerken van het plangebied en de ligging ten opzichte van beschermde natuurgebieden. 

Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven de resultaten van het bureau- en veldonderzoek. In Hoofdstuk 

6 worden hieruit conclusies getrokken en advies gegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van nader 

onderzoek. Een overzicht van de gebruikte literatuur staat in Hoofdstuk 7. 

 

De belangrijkste (verbods)bepalingen uit de Wet natuurbescherming staan in Bijlage I en Bijlage 

II toont alle beschermde soorten die zijn uitgesloten naar aanleding van het bureauonderzoek 

en de biotopentoets. Bijlage III geeft een aantal aanbevelingen weer van natuur inclusief 

bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Opzet van het onderzoek 

2.1 Bureauonderzoek 

Door middel van bronnen- en literatuuronderzoek wordt onderzocht welke beschermde flora en 

fauna in de omgeving van het plangebied recent zijn waargenomen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van vrij beschikbare informatie, zoals verspreidingsgegevens van de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast worden relevante 

verspreidingsatlassen en actuele websites (zie Hoofdstuk 7 voor de literatuurlijst) geraadpleegd. 

Ook wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden in kaart 

gebracht. Daarmee wordt een inschatting gemaakt of de voorgenomen ruimtelijke ingreep 

negatieve effecten heeft op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en gebieden.  

 

2.2 Veldonderzoek 

Naast een bureaustudie wordt een biotooptoets uitgevoerd: een veldbezoek met als doel een 

inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van 

het bronnen- en literatuuronderzoek worden in het veld getoetst en indien nodig aangevuld.  

 

Het veldonderzoek bestaat uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een 

veldonderzoek waarbij op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek en de fysieke 

kenmerken van het plangebied een indicatie wordt gegeven van het mogelijk voorkomen van 

beschermde flora en fauna. Tijdens het veldbezoek is in kaart gebracht of het aanwezige 

biotoop geschikt is voor de beschermde soorten die in de omgeving van het plangebied 

voorkomen. Het kan zijn dat op het moment dat een biotooptoets wordt uitgevoerd, niet alle 

soorten zichtbaar zijn. Soorten zijn bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode 

van het jaar aanwezig. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen aan hun leefomgeving 

stellen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten 

vergeleken en getoetst met de situatie in het veld. Op deze manier is het belang van het 

plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de 

biotooptoets, maar desondanks toch kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. De 

resultaten van de biotooptoets betreffen uitsluitend waarnemingen binnen het plangebied en de 

invloedsfeer van de werkzaamheden.  

 
2.3 Effectenbeoordeling 

Op basis van de veldkenmerken van het plangebied en de verspreiding van beschermde 

soorten, wordt beoordeeld voor welke beschermde soorten het plangebied van betekenis kan 

zijn. Bij deze toetsing wordt alleen gekeken naar de beschermde soorten uit de Wet 

natuurbescherming. Deze soorten hebben een Nederlandse of Europese bescherming en 

moeten worden getoetst op voorkomen en effect. Wanneer effecten optreden of 

verbodsbepalingen worden overtreden, dan zijn er mogelijk maatregelen nodig om de effecten 

te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wet natuurbescherming.   

 

Algemene soorten worden dus niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig 

algemeen in Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt door 

de meeste projecten. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen zoals weergegeven in artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. Wel geldt de zorgplicht op grond van artikel 1.11. 

  



 

 Beschrijving van het plangebied en planvoornemen 

Hoofdstuk 3 zal bestaan uit een gedetailleerde beschrijving van het plangebied, evenals een 

omschrijving in wat voor omgeving het plangebied ligt. Daarnaast wordt uiteengezet wat de 

ligging van het plangebied is ten opzichte van beschermde natuurgebieden in de omgeving. 

Tevens wordt er een beschrijving van de voorgenomen plannen weergegeven. 

 

3.1 Ligging en algemene beschrijving van het plangebied 

In onderstaand figuur is een luchtfoto te zien van de ligging van het plangebied. Hierop is te 

zien dat het plangebied in een stedelijke omgeving ligt naast een werf en omgeven wordt door 

gebouwen en industrieterrein. Er zijn in de omgeving van het plangebied groen stroken, weiland 

en waterlichamen te vinden.  
 

 

 

 

Het plangebied bestaat uit een verharde parkeerplaats met daarnaast nog een grasveld. Aan de 

noord en west kant rond het plangebied staan haagbeuken en aan de zuidkant bramenstruiken. 

Naast het plangebied staat een rij eikenbomen en is de haven van ‘t Gooi te vinden. Figuur 2 

geeft een beeld van de situatie.  
 



 

 

 

 

3.2 Planvoornemen 

De opdrachtgever ia voornemens om nieuwbouw huizen te bouwen. Het 

appartementencomplex zal circa 16 meter hoog worden en is donkerbruin aangegeven in 

Figuur 3. De overige nieuwbouw betreffen woningen met een tuin, en er komt een nieuwe 

parkeerplaats.  

 

 

 

 

  



 

3.3 Ligging plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000, 

Natuurnetwerk Nederland, belangrijk weidevogelgebied of bijzonder provinciaal landschap. In 

onderstaande tabel zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde beschermde gebieden vermeld, dit 

wordt tevens weergegeven in Figuur 4. Gezien de geringe afstand van het plangebied tot het 

Natura 2000-gebied kan externe werking niet op voorhand worden uitgesloten. Echter betreft dit 

Natura 2000-gebied een watergebied waardoor met de bouw van huizen externe werking op 

habitat- en doelsoorten in dit Natura 2000-gebied uitgesloten kan worden.  

 
Tabel 2: Afstanden tussen plangebied en beschermde gebieden. 

 

 

  

Beschermd gebied Afstand tot het plangebied in meters 

Natura-2000 gebied 140 – Eemmeer en Gooimeer Zuidoever 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 160 

Belangrijk weidevogelgebied 3.500 

Bijzonder Provinciaal Landschap 20 



 

In Figuur 5 is een overzicht weergegeven van stikstof gevoelige habitattypen ten opzichte van 

het plangebied. In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (1-07-2021) is een 

bouwvrijstelling opgenomen. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. De 

vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase. De gebruiksfase wijzigt van parkeren naar wonen, 

een wijziging in gebruiksfase zorgt ervoor dat een stikstofberekening nodig is.  

 

 

  



 

 Bureauonderzoek 

Tijdens het bureauonderzoek is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd 

om te kijken of beschermde soorten voorkomen in de omgeving van het plangebied. Om een 

goed beeld van de situatie ter plaatsen te krijgen, zijn waarnemingen tot vijf jaar terug 

meegenomen in dit onderzoek. Daarnaast is per soortgroep een relevant verspreidingskader 

gekozen ten opzichte van de ligging (biotoop) van het plangebied. Deze beschermde soorten 

zijn weergegeven in onderstaande tabel. De data van de NDFF is niet volledig sluitend, indien 

tijdens de biotooptoets geschikt habitat wordt aangetroffen, kan het plangebied alsnog geschikt 

worden geacht voor specifieke soorten. 

 
Tabel 3: Verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied. (Bron: NDFF) 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) 

Vogels waarvan het nest 

niet jaarrond beschermd is 
Diverse algemene vogelsoorten 

Vogels waarvan het nest 

jaarrond beschermd is 

(categorie 1 t/m 4) 

Buizerd (Buteo buteo) 

Gierzwaluw (Apus apus) 

Huismus (Passer domesticus) 

Vogels waarvan het nest 

jaarrond beschermd is 

(categorie 5) 

Koolmees (Parus major) 

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

Overige zoogdieren 

Bever (Castor fiber) 

Boommarter (Martes martes) 

Bunzing (Mustela putorius) 

Das (Meles meles) 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

Eikelmuis (Eliomys quercinus) 

Hermelijn (Mustela erminea) 

Wezel (Mustela nivalis) 

Amfibieën Alpenwatersalamander (Ichtyosaura alpestris)  

Reptielen 
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 

Ringslang (Natix natrix) 

Vissen Geen beschermde soorten verwacht 

Weekdieren Platte schijfhoren (Anisus vorticulus) 

Planten Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra) 

Vlinders Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) 

Libellen Geen beschermde soorten verwacht 

  



 

 Veldonderzoek 

Het veldonderzoek is op 27 oktober 2021 uitgevoerd door deskundig ecoloog B. Maste. In 

onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de weersomstandigheden tijdens het 

veldbezoek.  

 
Tabel 4: Weersomstandigheden tijdens veldbezoek (bron: Buienradar). 

Datum Temperatuur (℃) 
Overheersende 

windrichting (Bft) 
Bewolking Neerslag (mm) 

27-10-2021 15 ZW 3 Geheel bewolkt Geen 

 
De in Hoofdstuk 4 genoemde soorten kunnen op basis van verspreidingsgegevens voorkomen 

in het plangebied. Tijdens het veldbezoek is vervolgens nagegaan of het plangebied potentieel 

geschikt is voor (onder andere) deze soorten. In dit hoofdstuk worden de aantroffen biotopen 

binnen het plangebied beschreven.   

 

5.1 Aangetroffen soorten en sporen daarvan 

Tijdens het veldbezoek zijn meerdere algemene vogelsoorten gehoord en gezien. Binnen het 

plangebied zijn er huismussen waargenomen die een stofbad nemen in twee hele kleine 

zandhoopjes (zie Figuur 6). Ook de vegetatie rondom het plangebied wordt door de huismus als 

functioneel leefgebied gebruikt. Buiten het plangebied zijn er echter meerdere groen blijvende 

struiken en zandhopen aanwezig waar de huismussen kunnen schuilen en een stofbad kunnen 

nemen. Vanwege de uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving vormt het plangebied geen 

essentieel leefgebied voor de huismus. Naast de algemene vogelsoorten is geen andere fauna 

waargenomen in het plangebied.  

 

 

 

 

  



 

5.2 Biotoop bebouwing 

De parkeerplaats is volledig betegeld. Aan de linkerzijde in het plangebied staat een muur van 

betonnen platen, hier zitten gaten in (zie Figuur 7). Deze zijn echter zeer klein, oppervlakkig en 

laag bij de grond waardoor ze ongeschikt zijn voor beschermde soorten. Verder staat er een 

metalen hek om een groot deel van het plangebied waar haagbeuken tegen aan groeien. Aan 

de zuid kant van het plangebied staan gebouwen zoals Figuur 7 laat zien. Deze staan circa 5 

meter van het plangebied af. De gebouwen hebben aan de zijde van het plangebied geen open 

stootvoegen of gaten in de buiten muur zitten. De dakrand heeft geen openingen tussen de 

rand en daklijst. Voor vleermuizen zijn er zodoende geen geschikte openingen om verblijven in 

te hebben. Voor huismussen en gierzwaluwen zijn er tevens geen geschikte openingen 

aanwezig.  

 

 

 

5.3 Biotoop aanwezig groen en bodem 

In het plangebied staat divers groen, onder andere haagbeuken en bramenstruiken. Buiten het 

plangebied staan ook rijen met eikenbomen. Er zijn geen jaarrond beschermde nesten of holten 

vast gesteld in de aanwezige vegetatie. Echter kunnen algemene broedvogels binnen het 

plangebied en/of verstorende invloedsfeer van de werkzaamheden broeden. Er zijn binnen het 

plangebied geen oude kraai of ekster nesten gevonden en ook is het plangebied druk bezocht. 

Hiermee wordt het uitgesloten dat de buizerd in- of direct om het plangebied heen broed. Het 

plangebied heeft mede door de haag aan de noord en oostzijde een lijnvormig element, dit kan 

als vliegroute en/of foerageergebied dienen voor vleermuizen. Echter blijven de eikenbomen, 

met het zelfde lijnvormige element rondom het plangebied, behouden waardoor het lijnvormig 

element langs het plangebied niet verloren gaat en vleermuizen de eventuele vliegroute kunnen 

blijven gebruiken. Het grootste deel van het plangebied is verhard, aan de zuidkant van het 

plangebied bevindt zich een gazon met diverse kruiden. Aan de aanwezige vegetatie is te zien 

dat de grond te voedselrijk is voor glad biggenkruid (zie Figuur 8). Er zijn in het plangebied geen 

holen of sporen van (zoog)dieren aangetroffen. De twee aangetroffen zandhoopjes liggen 

boven op tegels en zijn zeer klein. Hierdoor zijn deze zandhoopjes onbruikbaar voor de 

rugstreeppad.  



 

  

 

 

5.4 Biotoop water 

Binnen het plangebied en de verstorende invloedsfeer van de werkzaamheden zijn geen 

waterlichamen aanwezig.  

  



 

 Conclusie en advies 

In dit hoofdstuk worden alle soorten behandeld waarvoor maatregelen nodig zijn of onderzoek 

dient te worden uitgevoerd. Soorten die zijn uitgesloten, worden hier niet behandeld en zijn 

terug te vinden in Bijlage II. Daarnaast wordt ook besproken of er een vervolgtraject benodigd is 

aangaande gebiedsbescherming. 

 

6.1 Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). De ingreep leidt niet tot een fysieke afname van oppervlakte aangewezen 

habitattypen in Natura 2000-gebieden of het NNN. Het plangebied ligt op circa 140m afstand tot 

Natura 2000-gebied. Gezien de geringe afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied 

kan externe werking niet op voorhand worden uitgesloten. Echter betreft dit Natura 2000-gebied 

een watergebied waardoor met de bouw van huizen externe werking op habitat- en doelsoorten 

in dit Natura 2000-gebied uitgesloten wordt. Mogelijke stikstof effecten zijn niet op voorhand 

uitgesloten. De gebruiksfase wijzigt van parkeren naar wonen, een wijziging in gebruiksfase 

zorgt ervoor dat een stikstofberekening nodig is. Geadviseerd wordt om een stikstofberekening 

uit te laten voeren.  

 

6.2 Soortbescherming 

Nader onderzoek 

Aangezien er binnen het plangebied geen gebouw aanwezig is en de gebouwen naast het 

plangebied ongeschikt zijn om in te verblijven/nestelen kunnen gebouw bewonende diersoorten 

zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen uitgesloten worden.  

Daarnaast zijn er in het gazon binnen het plangebied geen sporen of holen van andere 

(zoog)dieren aangetroffen. Het plangebied is verder geheel verhard en beschikt over weinig 

vegetatie wat voor dekking en/of foerageergebied kan zorgen. Zodoende wordt nader 

onderzoek niet nodig geacht. 

 
Mitigerende maatregelen 

Vogels zonder jaarrond beschermd nest: binnen het plangebied en verstorende invloedsfeer 

kunnen vogels zonder jaarrond beschermd nest broeden in de haag. Algemene vogelsoorten 

die broeden zijn gedurende deze tijd beschermd (globaal 15 maart – 15 augustus). Het advies 

luidt om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen te laten plaatsvinden of voor het 

broedseizoen te beginnen en continu door te werken tijdens het broedseizoen zodat vogels niet 

tot broeden komen in het plangebied. Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten 

het broedseizoen te starten, dient er een broedvogelinventarisatie gedaan te worden door een 

deskundig ecoloog. 

 

  



 

Zorgplicht:  

De Wet natuurbescherming kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met 

aanwezige planten en dieren moet worden omgegaan. Dit geldt ook voor algemeen 

voorkomende en vrijgestelde soorten zoals de egel en bosmuis. Daarom moeten de volgende 

maatregelen genomen worden: 

• Maai en snoei voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie in het werkgebied 

kort. Hierdoor wordt het voor grondgebonden zoogdieren minder aantrekkelijk om te 

verblijven in deze zone tijdens aanleg. 

• Voer de werkzaamheden rustig uit en in één richting van de doorgaande weg af. Op 

deze manier zijn dieren in de gelegenheid om te vluchten naar andere leefgebieden en 

worden ze niet de weg over gejaagd waar ze worden overreden.  

 

Ecologisch vervolgtraject 

Naar aanleiding van de uitgevoerde quickscan kunnen een aantal soorten die volgens 

verspreidingsgegevens voor kunnen komen in het plangebied uitgesloten worden. Een 

overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 5: Overzicht van de onderzochte soortgroepen en onderzoeksresultaten 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) Maatregelen 

Vogels zonder jaarrond 

beschermd nest 
Diverse algemene soorten Maatregelen 

Vogels waarvan het nest 

jaarrond beschermd is 

(categorie 1 t/m 4) 

Buizerd (Buteo buteo) Nee 

Gierzwaluw (Apus apus) Nee 

Huismus (Passer domesticus) Nee 

Vogels waarvan het nest 

niet jaarrond beschermd is 

(categorie 5) 

Koolmees (Parus major) Nee 

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) Nee 

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) Nee 

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) Nee 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) Nee 

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) Nee 

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) Nee 

Overige zoogdieren 

Bever (Castor fiber) Nee 

Boommarter (Martes martes) Nee 

Bunzing (Mustela putorius) Nee 

Das (Meles meles) Nee 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) Nee 

Eikelmuis (Eliomys quercinus) Nee 

Hermelijn (Mustela erminea) Nee 

Wezel (Mustela nivalis) Nee 

Amfibieën Alpenwatersalamander (Ichtyosaura alpestris)  Nee 

Reptielen 
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) Nee 

Ringslang (Natix natrix) Nee 

Vissen Geen beschermde soorten verwacht N.v.t. 

Weekdieren Platte schijfhoren (Anisus vorticulus) Nee 

Planten Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra) Nee 



 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) Maatregelen 

Vogels zonder jaarrond 

beschermd nest 
Diverse algemene soorten Maatregelen 

Vlinders Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) Nee 

Libellen Geen beschermde soorten verwacht N.v.t. 
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Bijlage I   Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming, onderdeel soorten 

 

Voor soortenbescherming geldt voor deze wet dat deze gericht is op het bereiken of herstellen 

van een gunstige staat van instandhouding van deze soorten. De wet maakt hiervoor een 

programmatische aanpak mogelijk. Binnen deze wet wordt de soortbescherming opgedeeld in 

drie categorieën:  

 

1. De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten die 

voorkomen in de EU als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die 

bijlage genoemde geregeld voorkomende trekvogelsoorten (art. 3.1 – 3.4). 

2. De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die voorkomen 

in de EU op grond van de Habitatrichtlijn (Bijlagen I, II, IV, V) en 

natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5 - 3.9). 

3. De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 

voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet natuurbescherming (art. 

3.10 - 3.11). Voor de zoogdier- amfibie- en reptielsoorten opgenomen in deze bijlage 

geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd 

vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een 

bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden om 

ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene 

verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en 

plantsoorten te beschermen. 

 

Verbodsbepalingen: Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in Bijlage IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, Bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 

Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 

vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of Bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.  

  

Uitbreiding verbodsbepalingen en mogelijkheid tot ontheffing of vrijstelling: Artikel 3.10 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze 

wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in 

onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, 



 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in 

aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de 

ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen: 

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 

daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of 

ontwikkelde gebied; 

b. t/m h. (niet van toepassing, zie wettekst). 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op 

de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. 

 

Verordening vrijstelling soorten provincie Noord-Holland 

 

De provincie Noord-Holland acht het wenselijk vrijstellingen te verlenen van verboden ter 

bescherming van soorten dieren op grond van de Wet natuurbescherming voor de volgende 

diersoorten:  

 

Aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone 

bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, 

ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, en 

woelrat. 

 

Bovenstaande soorten zijn derhalve niet beschermd bij de voorgenomen werkzaamheden. Voor 

bovengenoemde soorten blijft de zorgplicht echter van kracht. 

 

  



 

Bijlage II  Uitgesloten soorten 

Onderstaand is een tabel met soorten uit de bureaustudie die aan de hand van het veldbezoek 

zijn uitgesloten. Deze tabel geeft aan waarom effecten op soorten uitgesloten zijn. Om de 

overzichtelijkheid te vergroten, zijn soorten gebundeld die om dezelfde redenen uitgesloten 

kunnen worden. Soorten die provinciaal zijn vrijgesteld worden niet meegenomen in deze tabel. 

 
Tabel 6: Beschermde soorten die uitgesloten zijn van negatieve effecten 

Soort(groep) Reden van uitsluiten negatieve effecten 

Amfibieën  

Alpenwatersalamander 

Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk niet te snel 

stromend visvrij water in de direct omgeving van loofbos of kleinschalige 

landschappen met heggen en struwelen. 

Vogels  

Buizerd 

Er zijn geen oude kraaien- of eksternesten aangetroffen in het plangebied. Tevens 

is de directe omgeving te druk bezocht door verkeer en voetgangers dat er bij het 

broeden teveel verstoring zou optreden. 

Gierzwaluw 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte broedlocaties aanwezig, zoals ruimten 

onder dakgoten, losliggend dakpannen, gaten bij regenpijpen, gaten in muren en 

neststenen. 

Huismus 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte broedlocaties aanwezig, zoals een 

toegankelijke dakrand, los liggende dakpannen en overige gaten en kieren in 

daken en schuren. Er is functioneel leefgebied aanwezig in de vorm van 

groenblijvende struiken en zanderige stukjes, echter zijn deze ook buiten het 

plangebied te vinden waardoor negatieve effecten op de huismus uitgesloten zijn.   

Vleermuizen  

Bosvleermuis 

Negatieve effecten op de bosvleermuis worden uitgesloten vanwege het ontbreken  

van een verblijfplaats binnen het plangebied. Verder zijn kolonies van de 

bosvleermuis in Nederland enkel bekend in bomen en in het oosten van het land.  

Baardvleermuis, Brandts 

vleermuis 

Negatieve effecten op baardvleermuis kunnen worden uitgesloten wegens het 

ontbreken van verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Zomerverblijfplaats: boomholtes, nest- of vleermuiskasten, zolders, de ruimte 

achtergevelbetimmering en vensterluiken van gebouwen. 

Winterverblijfplaats: voornamelijk ondergrondse ruimten als mergelgroeven, 

bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken, ijskelders en 

(kasteel)kelders. 

Foerageergebied: bossen, bosranden en in kleinschalig gesloten landschappen. 

Franjestaart 

Negatieve effecten op de franjestaart kunnen worden uitgesloten wegens het 

ontbreken van verblijfplaatsen binnen het plangebied. 

Zomerverblijfplaats: boomholten en gebouwen (spleetvormige ruimte, zolders 

van kerken en boerderijen. 

Winterverblijfplaats: ondergrondse ruimten als forten, groeven, ijskelders en 

bunkers. 

Foerageergebied: bosrijkgebied met waterpartijen of waterrijke gedeelten. 

Gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, kleine 

dwergvleermuis, laatvlieger 

Binnen het plangebied vinden geen werkzaamheden plaats aan gebouwen, er 

worden geen holtebomen gekapt. Ook zijn er geen effecten op essentieel 

foerageergebied, omdat er geen oppervlakte aan houtige begroeiing verwijderd of 

waterpartij gedempt wordt. Er binnen het plangebied geen geschikte 

verblijfplaatsen voor deze vleermuissoorten. Negatieve effecten zijn daarom 

uitgesloten. 

Zomerverblijfplaats: boomholtes (met uitzondering van laatvlieger), onder 

dakpannen, onder dakranden, spouwmuren, gaten in muren en vleermuiskasten. 

Winterverblijfplaats: spouwmuren, spleten in gebouwen, zolders, onder 

dakpannen en dakranden. 

Foerageergebied: bosranden, heggen, lanen en waterlichamen. 



 

Soort(groep) Reden van uitsluiten negatieve effecten 

Gewone grootoorvleermuis 

Negatieve effecten op gewone grootoorvleermuis worden niet verwacht wegens 

het ontbreken van geschikte verblijfplaatsen. 

Zomerverblijfplaats: zolders, achter betimmeringen, daklijsten, vensterluiken, 

spouwmuren, onder dakpannen, vleermuiskasten, boomholten en spleten. 

Winterverblijfplaats: overwinterd in de nabijheid van de zomerverblijfplaats. 

Foerageergebied: beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap. 

Grijze grootoorvleermuis 

Negatieve effecten op de grijze grootoorvleermuis worden niet verwacht wegens 

de aanwezigheid van straatverlichting en/of andere felle lichtbronnen. 

Zomerverblijfplaats: zolders, achter betimmeringen, daklijsten, vensterluiken, 

spouwmuren, onder dakpannen, vleermuiskasten, boomholten en spleten. 

Winterverblijfplaats: overwinterd in de nabijheid van de zomerverblijfplaats. 

Foerageergebied: beschutte plekken in bos, kleinschalig parkachtig landschap 

Meervleermuis 

Negatieve effecten op de meervleermuis worden niet verwacht, aangezien er in de 

directe omgeving van het plangebied geen geschikte verblijfplaatsen aanwezig 

zijn. 

Zomerverblijfplaats: vleermuiskasten en woonhuizen. 

Winterverblijfplaats: mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude 

steenfabrieken en kelders. 

Foerageergebied: groot open water en langs oevers van plassen, meren, 

kanalen, rivieren en vaarten. 

Rosse vleermuis 

Negatieve effecten op de rosse vleermuis worden niet verwacht, aangezien er 

geen holtebomen aanwezig zijn of worden gekapt binnen het plangebied. 

Zomer- en winterverblijfplaats: boomholten. 

Foerageergebied: open terrein, boven water en moerassige gebieden. 

Tweekleurige vleermuis 

Negatieve effecten op de tweekleurige vleermuis worden niet verwacht wegen het 

ontbreken van hoge gebouwen binnen het plangebied.  

Winterverblijfplaats: grotten, kelders en spleten in hoge gebouwen. 

Vale vleermuis 

Negatieve effecten op de vale vleermuis worden niet verwacht, aangezien er geen 

holtebomen worden gekapt binnen het plangebied. 

Zomerverblijfplaats: Kraamverblijven in warme (kerk)zolders, groeven en grotten. 

Solitair ook in kasten en boomholten. 

Winterverblijfplaats: grotten, groeven en kelders. In de winter vaak in grote 

groepen. 

Foerageergebied: open landschap met bomen, zoals parken, boven velden en 

weilanden, ook bij bebouwing. Prooi bestaat ook vooral uit bodemdieren. 

Watervleermuis 

Negatieve effecten op de watervleermuis worden niet verwacht, aangezien er geen 

holtebomen aanwezig zijn of worden gekapt binnen het plangebied. 

Zomerverblijfplaats: boomholten en spleten, maar ook kerkzolders, 

vleermuiskasten, bunkers en oude forten. 

Winterverblijfplaats: grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, 

forten, vestingwerken en kelders. 

Foerageergebied: beschutte waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers in 

landgoederen en parken, kastelen en visvijvers, smalle vaarten, langzaam 

stromende rivieren en beken. 

Overige zoogdieren  

Bever 

Er is geen geschikt habitat aanwezig, namelijk het overgangsgebied tussen land 

en water, zoals moerassen. Rustige beken, rivieren en meren omzoomd door 

broekbossen met bomen als wilg en es zijn niet aanwezig. De aanwezigheid van 

bossen op de oevers is een vereiste; (open of rotsige oevers worden gemeden). Er 

is geen voorkeur voor stromend of stilstaand water, maar een waterdiepte van 

minimaal 50 cm is een vereiste. In ondiep stromend water worden dammen 

gebouwd om de gewenste waterstand te krijgen. 

Boommarter 
Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk bos. Ook zijn 

er geen holtebomen aanwezig binnen het plangebied. 

Bunzing 
Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig namelijk; kleinschalig 

landschap met voldoende dekking en water. Tevens zijn er geen (oude)holen 



 

Soort(groep) Reden van uitsluiten negatieve effecten 

gevonden die de bunzing kan gebruiken als verblijfplaats. 

Das 

In Nederland komt de das vooral voor op de hogere gronden in het oosten, zuiden 

en midden van het land. De das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur 

voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en 

houtwallen. Het leefgebied van de das moet voldoen aan voldoende dekking, 

weinig verstoring, een groot voedselaanbod en een bodem waarin ze goed kunnen 

graven voor het graven van zijn burcht. Deze factoren zijn niet aanwezig binnen 

het plangebied. 

Eekhoorn 

Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig namelijk; loofbos, 

naaldbos en gemengd bos of tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. 

Ook zijn er geen bomen holtebomen en eekhoornnesten aangetroffen binnen het 

plangebied. 

Eikelmuis 

In Nederland komt de eikelmuis uitsluiten in het wild in Zuid-Limburg voor. De 

waarneming in Noord-Holland betreffen niet wilde, uitgezette dieren. Eikelmuizen 

leven voornamelijk in structuurrijke loofbossen in glooiend gebied, het liefst 

begroeid met eiken. Dit habitat is niet aanwezig in het plangebied. 

Hermelijn 

Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig namelijk; open plekken, 

in bossen, houtwallen, duinen, akkers, vochtig terrein. Tevens is er onvoldoende 

dekking aanwezig en zijn er geen (oude)holen gevonden die de hermelijn kan 

gebruiken als verblijfplaats. 

Wezel 

Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig namelijk; open, droge 

natuur- en cultuurlandschap zoals bossen, duinen, wei- en akkerland. Tevens is er 

onvoldoende dekking aanwezig en zijn er geen (oude)holen gevonden die de 

hermelijn kan gebruiken als verblijfplaats. 

Reptielen  

Levendbarende hagedis 

Deze soort komt voor in heide en hoogveengebieden, voornamelijk in open bossen 

en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de 

duinen. De levendbarende hagedis wordt voornamelijk aangetroffen langs oevers 

en vochtige terreindelen in de eerdergenoemde habitattypen. Deze habitateisen 

zijn aanwezig in het plangebied.  

Ringslang 

De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats op zandgronden en op de 

overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes met 

laag gelegen nat gebied worden gemeden. Deze biotopen zijn niet aanwezig 

binnen het projectgebied. Ook zijn er geen broeihopen aangetroffen binnen het 

projectgebied. 

Weekdieren  

Platte schijfhoren 

Er vinden geen werkzaamheden plaats in het water dus negatieve effecten kunnen 

worden uitgesloten. / Er is geen geschikt biotoop aanwezig binnen het plangebied. 

De platte schijfhoren komt voor in zoete, heldere en schone wateren met een rijke 

begroeiing. Vaak in draadalg-vegetaties. Ook in andere vegetaties, zoals in 

wateren met krabbenscheer. Daarnaast soms op de wortels van o.a. lisdodde en 

vergelijkbare oevergebonden planten. De soort leeft niet in verontreinigd of brak 

water.  

Planten  

Glad biggenkruid 

Glad biggenkruid groeit op zonnige, warme, open plaatsen, op droge, 

voedselarme, met name stikstofarme, zwak zure, kalkarme grond in akkers 

(graanakkers en akkerranden), zeeduinen (laag blijvend duingrasland), bermen 

(open plekken en pas ingezaaide bermen). Deze biotopen zijn binnen het 

plangebied niet aanwezig. Een gazon is wel aanwezig, echter toont de aanwezige 

vegetatie aan dat de grond te voedselrijk is voor glad biggenkruid.  

Vlinders  

Grote weerschijnvlinder 
De grote weerschijnvlinder heeft als waardplant vooral boswilg en soms grauwe 

wilg. Deze boomsoorten zijn niet aanwezig binnen het plangebied. 

 

  



 

Bijlage III Aanbevelingen natuurvriendelijk bouwen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Wet natuurbescherming geven wij in relatie tot 
de voorgenomen ontwikkelingen de volgende aanbevelingen met als doel de ecologische 
structuren in de omgeving te versterken.  
 
Vleermuizen 

Nieuwbouw 
Spouwmuren zijn uitermate geschikt voor vleermuizen. Geschikte permanente verblijfplaatsen 
kunnen worden gecreëerd door bij de nieuwbouw een spouwmuur te realiseren van ten minste 
2 centimeter diep. Invliegopeningen in de vorm van open stootvoegen van 1,5 tot 2 cm breed 
geven dwergvleermuizen toegang tot de spouwmuur. Laatvliegers hebben wat meer ruimte 
nodig om in te vliegen, namelijk tussen de 1,8 en 2 centimeter. Bij het gebruik van isolatie aan 
de binnengevel is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er kunststof gaas wordt aangebracht 
met een maaswijdte van 3 tot 10 millimeter om vleermuizen de mogelijkheid te bieden te zich 
vast te klampen. De stootvoegen moeten zich op ten minste 3 meter hoogte bevinden en niet 
boven ramen of deuren geplaatst.  
 
Als het niet gewenst is dat vleermuizen zich vrij door de spouwmuur bewegen, is het inmetselen 
van vleermuisstenen een goed alternatief. De ruimte in een inmetselsteen is beperkt. Het is dan 
ook raadzaam inmetselstenen te koppelen zodat een grotere verblijfplaats ontstaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Renovatie 
Als een bestaande spouwmuur wordt geïsoleerd blijft er vaak te weinig ruimte over om nog te 
kunnen functioneren als potentiele verblijfplaats voor vleermuizen. Het is dan nog wel mogelijk 
inmetselstenen aan te brengen tussen het binnen- en buitenblad van de spouwmuur. 
 

 
 
Boeiboorden of gevelbetimmering kan ook een verblijfplaats bieden aan vleermuizen. Door een 

opening van 2,5 centimeter vrij te houden tussen de gevel en de betimmering wordt een 

potentiele verblijfplaats gerealiseerd. Het is belangrijk dat de vleermuizen grip hebben, dus de 

wand moet ruw zijn. 

 

 
 



 

 
 
Gierzwaluw 

Voor gierzwaluwen kan onder andere gebruik gemaakt worden van inmetselkasten in de gevel 
en nestpannen op het dak. De neststenen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar in de gevel 
worden verwerkt. 
 

 
 
Bij het aanbrengen van neststenen in de gevel is het van belang rekening te houden met de 
mate van opwarming van de neststenen. De neststenen moeten bij voorkeur in noordelijk of 
oostelijk gerichte gevels worden aangebracht of onder de schaduw van een overstek. 
 
Ook in nestpannen op het dak kan de temperatuur snel oplopen. Deze moeten onder geen 
beding op zuidelijk of westelijk gerichte daken worden gelegd. De kans is groot dat de jongen 
dit niet overleven. Zeker als de daken zijn geïsoleerd, kan warmte niet meer ontsnappen en is 
oververhitting een reëel gevaar. Gaten in overstekken en dakgootomlijstingen bieden goede 
mogelijkheden voor gierzwaluwen om te nestelen. De temperatuur is dit soort betimmeringen is 
beter gereguleerd en het is goed aan te vliegen door de soort. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huismus 

Voor huismussen kan heel gemakkelijk nestruimte worden gerealiseerd door het (ver)plaatsen 
van vogelschroot tot onder de derde rij dakpannen. Op deze manier wordt voldaan aan het 
Bouwbesluit, maar blijft het dak beschikbaar voor de huismus. Bij huismussen moet rekening 
worden gehouden met de eisen die de soort stelt aan zijn omgeving. Om te kunnen 
functioneren als broedlocatie moet op zeer korte afstand voldoende dekking en voedsel 
aanwezig in de vorm van inheemse bomen en planten. Soorten als liguster, lijsterbes, 
sleedoorn, meidoorn en vlier zijn hier heel geschikt voor.  
 
Insectenhotels 

Door insectenhotels te plaatsen in een voedselrijke omgeving met veel inheemse bloemen 
kunnen insecten worden gelokt. Het is van belang om goed te letten op de grootte en diepte 
van het insectenhotel en deze te plaatsen op een zonnige plek om deze succesvol te laten zijn. 
Een insectenhotel kan de diversiteit lokaal vergroten en de insecten vormen een goede 
voedselbron voor vogels en vleermuizen.  
 
Checklist groen bouwen 

Verstedelijking draagt bij aan het verlies van biodiversiteit, maar de bouw biedt ook kansen. 
Voor sommige dieren zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Daar kan 
iedereen een steentje aan bijdragen.  
 
Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar 
zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het beantwoorden van enkele simpele 
ja/nee vragen leidt tot eenvoudige soortbeschermingsmaatregelen.  
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.checklistgroenbouwen.nl 
www.bouwnatuurinclusief.nl 
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1 Inleiding 

Tussen de IJsselmeerstraat en de Havenstraat ligt de locatie Oude Haven fase III. Als afronding van het oude 

havengebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat zijn hier door de gemeente gestapelde woningen be-

oogd, zoals vastgelegd in een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Initiatiefnemer heeft de 

gronden via een tender verworven en is, zoals vastgelegd in de tendergunning, voornemens 21 grondgebonden 

woningen en 14 gestapelde woningen met in de plint commerciële voorzieningen te ontwikkelen. Hiervoor is een 

wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor is ook een voortoets op het gebied van stikstof nodig, waarin 

wordt onderzocht of door de ontwikkeling mogelijk sprake is van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden in 

de omgeving als gevolg van de stikstofemissies. Hiertoe is de volgende rapportage opgesteld. 

 

Omdat de stikstofdeposities over het algemeen hoger zijn dichter bij de bron, is er vooral kans op effecten in na-

bijgelegen gebieden. De projectlocatie bevindt zich in Huizen, tussen Almere en Hilversum, op 150 meter afstand 

van Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Figuur 1 toont de ligging van het plangebied in relatie tot omliggende Na-

tura 2000-gebieden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Locatie dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden t.o.v. projectlocatie (aangegeven met rode stip) 

Voor Natura 2000-gebieden geldt een beschermingsregime om aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

deze gebieden te voorkomen. Middels instandhoudingsdoelstellingen is dit vastgelegd. In de Wet natuurbescher-

ming (vanaf hier Wnb) is de bescherming van deze gebieden geregeld. Een Het project dient daarom getoetst te 

worden op de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Een onderzoek in de vorm van een stikstofdeposi-

tieberekening is nodig om te controleren of sprake is van mogelijke significante gevolgen en daarmee eventuele 

vergunningslicht ingevolge de Wnb. Deze rapportage geeft de uitgangspunten, resultaten en conclusies van de 

voor dit project uitgevoerde stikstofdepositieberekeningen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van het wettelijk kader rondom stikstofdepositie en Natura 2000-ge-

bieden. De opzet van het onderzoek, de uitgangspunten en een korte toelichting op de modellering komen aan 

bod in hoofdstuk 3. Tot slot zijn de resultaten en conclusie van het onderzoek in hoofdstuk 4 beschreven. 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland behoren ruim 160 natuurgebieden tot Natura 2000. Dit zijn natuurgebieden met een Europese be-

schermingsstatus. Het Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en 

de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waar-

borgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en ha-

bitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Veel van deze gebieden zijn gevoelig voor 

stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan mogelijk leiden tot ‘significante (negatieve) 

effecten’ op het beschermde natuurgebied. Indien er mogelijk sprake is van ‘significante effecten’ is een Wet na-

tuurbescherming vergunning (Wnb-vergunning) noodzakelijk. 

 

In 2009 werd afgesproken het stikstofprobleem ‘programmatisch’ te gaan aanpakken in Nederland. Dit heeft ge-

leid tot het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) in 2015. Met het PAS is onder meer ontwikkelingsruimte beschik-

baar gesteld voor nieuwe economische ontwikkelingen (projecten). Tegelijkertijd zijn met het PAS maatregelen 

vastgesteld waarmee geborgd werd dat de natuurlijke kenmerken van de natuurgebieden niet worden aangetast. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is de basis voor het verlenen van ver-

gunningen onder het PAS komen te vervallen. Derhalve moet worden gesteld dat (onder meer) ontwikkelingen 

nog slechts mogelijk zijn indien is aangetoond dat er géén sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op 

een Natura 2000-gebied.  

 

Door middel van AERIUS Calculator moet worden berekend of er, ten gevolge van het plan, sprake is van stik-

stofdepositie op stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden: als uit de AERIUS berekening blijkt dat er 

sprake is van een toename van deposities (> 0,00 mol/ha/jr) dan kunnen gevolgen voor de natuur niet worden 

uitgesloten. Dit wordt onderzocht in deze voortoets. 

 

Vaak is er in een ontwikkeling sprake van stikstofemissies door bestaand gebruik, die als gevolg van de ontwikke-

ling lager worden. De toekomstige (project)situatie kan dus worden vergeleken met de referentiesituatie, waarbij 

een vermindering van deposities uit de referentiesituatie kan worden ‘weggestreept’ tegen de depositietoenames 

uit de projectsituatie. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van intern salderen. Sinds 2020 geldt ook voor in-

tern salderen geen vergunningsplicht en kan dus worden gebruikt als maatregel in de voortoets. 

 

Indien er (ook na intern salderen) wel een netto stikstofdepositietoename plaatsvindt heeft het project mogelijk 

negatieve gevlogen voor Natura 2000-gebieden. Er is dan een Wnb-vergunning nodig en er dient een passende 

beoordeling opgesteld te worden waarin van de gevolgen van het project worden onderzocht. Mitigerende maat-

regelen, zoals extern salderen, kunnen hierin worden meegenomen. Daarnaast kan worden beoordeeld of de 

stikstofdepositie ecologisch relevant is. Mocht hieruit blijken dat het project significante negatieve effecten heeft, 

dan kan de vergunning alleen verleend worden na het doorlopen van de ADC-toets.  

 

Afschaffing ‘bouwvrijstelling’ 

Per 1 juli 2021 is de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet 

(stikstofreductie en natuurverbetering), kortgezegd de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking 

getreden, waardoor sprake was van een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht (stikstofdeposi-

tie) voor de bouw- en infrasector. Deze partiële vrijstelling hield in dat tijdelijke activiteiten en gevolgen van de 

door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing werden gelaten in de 

beoordeling van mogelijke effecten door stikstofdepositie. Zodoende was het niet nodig om een stikstofbereke-

ning te maken voor de bouwfase van het project. Echter, door een uitspraak van de Raad van State op 2 novem-

ber van dit jaar (2022) is de ‘bouwvrijstelling’ komen te vervallen. Hierdoor dient er thans ook een berekening ge-

maakt te worden van de stikstofdepositie als gevolg van de bouwactiviteiten. 
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3 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan-

gebied is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator. In de berekeningen zijn de emissies van NOX en NH3 van de 

relevante bronnen meegenomen.  

In de volgende paragrafen zijn de uitgangspunten ten aanzien van de berekening beschreven en zijn de emissies 

berekend die als input dienen voor de stikstofdepositieberekening in AERIUS Calculator 2021. Als eerste wordt 

de stikstofemissie berekend in de bouwfase. Vervolgens wordt de stikstofemissie berekend in de gebruiksfase. 

Beide situaties worden gebruikt als input in de AERIUS Calculator 2021 zodat kan worden berekend of de stik-

stofdepositie toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie.  

3.1 Stikstofemissie bouwfase 

Voordat er sprake is van de (permanente) gebruiksfase dienen de woningen gerealiseerd te worden en dient het 

omliggende gebied bouw- en woonrijp te zijn. Tijdens deze bouwfase komen stikstofemissies vrij als gevolg van 

bouwverkeer en als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen. Op basis van kengetallen en ervaringscijfers is 

geraamd welke inzet vanuit mobiele werktuigen en bouwverkeer benodigd is voor de ontwikkeling van de woon-

kavels, waarbij uitgangspunt is dat het in te zetten materieel STAGE klasse IV betreft. Bijlage 1 bevat de raming 

van de inzet van de mobiele werktuigen, waarbij zowel de inzet (uren per jaar), het dieselverbruik als het AdBlue 

verbruik is geraamd. In het plangebied worden 21 grondgebonden woningen en 14 gestapelde woningen met een 

commerciële plint gerealiseerd. Aangenomen is dat alles in één jaar worden gerealiseerd  

 

De totale emissie van stikstof als gevolg van de bouwactiviteiten in het maatgevende jaar bedraagt 103,1 kg NOx/j 

en 3,4 kg NH3/jr (zie bijgevoegde AERIUS berekening in bijlage 2). 

3.2 Stikstofemissie gebruiksfase 

Verwarming 

Hoewel de precieze uitwerking van de verwarming van de woningen nog niet bekend is, staat wel vast dat dit gas-

loos zal zijn. Hierdoor zal de verwarming geen stikstofemissie tot gevolg hebben. 

 

Gebruiksverkeer 

Tijdens de gebruiksfase van het project zal er verkeer van en naar de locatie gegenereerd worden door bewoners 

en bezoekers. In AERIUS wordt de verkeersemissie brekend op basis van de lengte van de ingetekende rijroute, 

het aantal en type voertuigen, het omgevingstype en de mate van stagnatie. Wat betreft de route, dient het ver-

keer meegenomen te worden totdat het opgaat in het heersend verkeersbeeld, conform de ‘Instructie gegevensin-

voer voor AERIUS Calculator’. Dit is het moment dat het verkeer zich qua rij- en stopgedrag niet meer onder-

scheidend maakt aan het overige verkeer. De ontwikkeling zal voor autoverkeer naar de Karel Doormanlaan ont-

sloten worden, waar het verkeer opgaat in de bestaande verkeersstroom. 

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van de kengetallen uit de CROW publicatie 381 

‘Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen’. Hierin worden kengetallen genoemd 

voor de verkeersgeneratie in werkgebieden. Voor de berekening van de verkeersgeneratie zijn voor de woningen 

de uitgangspunten gebruikt van een ‘tussen/hoek koopwoning’ en ‘koop/appartement/midden’. Voor de commerci-

ele functie in de plint is aangesloten bij de normen voor ‘wijkcentrum’. Voor de locatie is uitgegaan van een ‘sterk 

stedelijk’ gebied. De toekomstbestendige verkeersgeneratie is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Functie Norm Hoeveelheid Verkeersgeneratie 

Wonen koop/tussen/hoek  7,5 mvt per woning 21 woningen 157,5 mvt/etmaal 

Wonen koop/appartement/midden 6 mvt per woning 14 woningen 84 mvt/etmaal 

Wijkcentrum 74,6 mvt/100m2 bvo 224 m2 bvo 167,1 mvt/etmaal 

Totaal 408,6 mvt/etmaal 

 

De totale emissie van stikstof als gevolg van gebruiksverkeer bedraagt 65,7 kg NOx/j en 4,9 kg NH3/jr (zie bijge-

voegde AERIUS berekening in bijlage 3).  

Tabel 1 toekomstige verkeersgeneratie (uitgaande van worst case verkeersgeneratie rest bebouwde kom) 
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4 Conclusie 

Er zijn twee AERIUS Calculator berekeningen uitgevoerd: 

• Een berekening van de bouwfase (bijlage 2);  

• Een berekening van de gebruiksfase (bijlage 3). 

 

Uit deze berekeningen volgt geen toename van stikstofdepositie (0,00 mol/ha/jr) op stikstofgevoelige habitats en 

leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. Er is dan ook geen sprake van mogelijke significante negatieve effec-

ten op de omliggende Natura 2000-gebieden. Het project kan op basis van de gehanteerde uitgangspunten en 

werkwijze doorgang vinden in het kader van de Wnb, onderdeel gebiedsbescherming (stikstof). Vervolgstappen 

zijn niet aan de orde. Er is geen sprake van vergunningsplicht. 
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Bijlage 1. Uitgangspunten AERIUS berekening 

bouwfase 

 

 

Huizen - Oude Haven fase 3

Uitgangspunten AERIUS berekening bouwfase

Opdrachtgever: VORM Versie: C01 Datum:

Kenmerk: Opgesteld door:

Projectgegevens

A

01 Oppervlakte netto plangebied 5.120 m²

02 Oppervlakte uitgeefbaar gebied 2.048 m²

03 Oppervlakte openbaar gebied 3.072 m²

04 Aantal woningen 35

Bouwrijp maken

A Bouwverkeer Inzet bij 100 won.* Inzet totaal*

01 Licht verkeer (personenauto's en busjes) 400,0 mvt 140 mvt/jr.

02 Middelzwaar verkeer (bakwagens) 300,0 mvt 105 mvt/jr.

03 Zwaar verkeer (vrachtwagens) 3.500,0 mvt 1.225 mvt/jr.

B Inzet mobiele werktuigen Inzet bij 100 won.* Inzet totaal Vermogen (kW) STAGE klasse Vermogensklasse SCR Brandstofverbruik** AdBlue***

01 Atlaskraan 150,0 u. 53 u. 100 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 527 l/jr. 21 l/jr.

02 Shovel 150,0 u. 53 u. 130 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 677 l/jr. 41 l/jr.

03 Ahlman zwenklader 350,0 u. 123 u. 60 kW STAGE-IV 56-75 kW ja 764 l/jr. 46 l/jr.

04 Trilplaten/stampers 100,0 u. 35 u. 4 kW STAGE-IV <= 56 kW nee 32 l/jr. 0 l/jr.

Subtotaal: 263 u. 2.000 l/jr. 108 l/jr.

Woonrijp maken

A Bouwverkeer Inzet bij 100 won.* Inzet totaal*

01 Licht verkeer (personenauto's en busjes) 400,0 mvt 140 mvt/jr.

02 Middelzwaar verkeer (bakwagens) 300,0 mvt 105 mvt/jr.

03 Zwaar verkeer (vrachtwagens) 3.500,0 mvt 1.225 mvt/jr.

B Inzet mobiele werktuigen Inzet bij 100 won.* Inzet totaal Vermogen (kW) STAGE klasse Vermogensklasse SCR Brandstofverbruik** AdBlue***

01 Atlaskraan 180,0 u. 63 u. 100 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 633 l/jr. 25 l/jr.

02 Tractor met kieper 250,0 u. 88 u. 130 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 1.128 l/jr. 68 l/jr.

03 Heiwerk 200,0 u. 70 u. 60 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 437 l/jr. 26 l/jr.

04 Betonstorter 300,0 u. 105 u. 200 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 2.052 l/jr. 123 l/jr.

05 Hijskraan 1.500,0 u. 525 u. 130 kW STAGE-IV 75-560 kW ja 6.767 l/jr. 406 l/jr.

Subtotaal: 851 u. 11.016 l/jr. 648 l/jr.

Totaal: 1.113 u. 13.017 l/jr. 756 l/jr.

* Raming inzet mobiele w erktuigen en bouw verkeer per 100 w oningen o.b.v. expert judgement en ervaringen uit w oningbouw projecten

**

*** AdBlue is geraamd op een aandeel van 6% van en bovenop het brandstofverbruik bij STAGE IV en 4% bij STAGE IIIB.

Brandstofverbruik is niet exact bekend, daardoor berekend met de formule LBPJ=(0.095*Pmax+0.54)*D w aarbij LBPJ = Brandstofverbruik [liter/jaar], Pmax = Het maximale vermogen van het w erktuig [kW], D = Aantal 

draaiuren per jaar [uur/jaar]. Dit conform paragraaf 8.5 van de Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021.

17 november 2022

Marlon Camp
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Bijlage 2. Output stikstofberekening 

bouwfase 
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Bijlage 3. Output stikstofberekening 

gebruiksfase 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van VORM Ontwikkeling B.V. opdracht gekregen voor het opstellen van een wa-

tertoets voor een ontwikkeling aan de Oude Haven te Huizen. 

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen te realiseren. Voor de gronden vigeert het bestemmings-

plan ‘Haven en Bedrijventerrein’ (vastgesteld 25-04-2013). De gronden zijn bestemd als enkelbe-

stemming ‘Gemengd-1’. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen de bestaande bestemmingsstructuur. 

Om het plan te realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient onderzocht te worden hoe in het toekomstige plan op een duurzame 

wijze kan worden omgegaan met hemelwater. Hierbij speelt vasthouden, bergen en afvoeren van 

water in eigen gebied een belangrijke rol. Wanneer voor bouwplannen een bestemmingsplanwijziging 

nodig is, zal als een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan of besluit, een waterparagraaf opge-

nomen moeten worden. 

 

De waterparagraaf beschrijft de invloed van het plan op het watersysteem en geeft aan welke eisen 

het watersysteem aan het besluit of plan oplegt. Daarnaast worden de waterhuishoudkundige conse-

quenties van het plan of besluit hierin meegenomen en omvat het op basis van de gemaakte afwe-

gingen een wateradvies. 

 

Om invulling te kunnen geven aan de waterparagraaf en de waterbelangen te waarborgen dient in 

deze situatie de watertoets-procedure te worden doorlopen. De watertoets bevat een onderbouwing 

voor de waterparagraaf die een onderdeel vormt van de ruimtelijke onderbouwing. De watertoets is 

géén aparte procedure, maar is een traject dat geïntegreerd is in de procedure van het ruimtelijk plan 

of besluit. Uitgangspunt hierbij is dat een ruimtelijk besluit of plan geen slechtere waterhuishoudkun-

dige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd. 

 

In deze rapportage is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige 

aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente 

Huizen),  

 

De informatie over de planlocatie is onder andere gebaseerd op informatie verkregen van de op-

drachtgever.   
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2 LOCATIEGEGEVENS 

 

De planlocatie (± 5.120 m²) ligt aan de IJsselmeerstraat in de Oude Haven te Huizen en is kadastraal 

bekend gemeente Huizen, sectie C, nummer 6910. De coördinaten van een centraal punt zijn  

X = 145.094, Y = 480.117. 

 

De planlocatie is grotendeels in gebruik als parkeerplaatse die is voorzien van klinkerverharding. Een 

klein deel is in gebruik als grasland. In figuur 1 is de begrenzing van de planlocatie weergegeven. De 

topografische ligging is opgenomen in bijlage 1. 

 

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing planlocatie 
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3 WATERBELEID  

 

3.1 Rijksoverheid 

 

In de Beleidsbrief regenwater en riolering (2004) staat het nationale regenwaterbeleid, dat later is 

verwerkt in de verschillende lozingsbesluiten (zoals het Besluit lozing afvalwater huishoudens). Duur-

zaamheid is hier het uitgangspunt. Het beleid steunt op vier pijlers: 

 

 aanpak bij de bron;  

 regenwater vasthouden en bergen; 

 regen- en afvalwater gescheiden afvoeren; 

 integrale afweging op lokaal niveau. 

 

Aanpak bij de bron 

Om verontreiniging van regenwater zo veel mogelijk te voorkomen, is aanpak bij de bron noodzake-

lijk. In principe mag regenwater zonder verdere technische maatregelen in bodem of oppervlaktewa-

ter worden geloosd, tenzij uit de lokale afweging blijkt dit ongewenst is. De lozingsbesluiten bieden de 

mogelijkheid om waar nodig op lokaal niveau preventieve maatregelen te formuleren en vast te leg-

gen. 

 

Vasthouden en bergen 

Waar mogelijk moet regenwater ter plekke in de bodem geïnfiltreerd worden of in het oppervlaktewa-

ter worden gebracht. Van belang is om zo veel mogelijk binnen het gebied water vast te houden, te 

bergen en dan pas af te voeren. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij degene bij wie het regenwa-

ter door verharden en overkappen vrijkomt (gebouw- en grondeigenaren). De overheid grijpt pas in 

als dat nodig is. 

 

Tot de komst van de Beleidsbrief regenwater en riolering was er weinig aandacht voor het vastleggen 

van maatregelen om regenwater vast te houden en te bergen. Het stelsel van individuele vergunnin-

gen en ontheffingen ontmoedigde juist lozing in oppervlaktewater of bodem. Daarom zijn er nu inte-

grale algemene regels. Hierbij is het uitgangspunt dat van degene bij wie afstromend regenwater vrij-

komt, binnen de grenzen van redelijkheid kan worden gevraagd om het regenwater ter plaatse in de 

bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

 

Gescheiden afvoeren 

De Beleidsbrief regenwater en riolering stimuleert om regenwater en ander afvalwater gescheiden af 

te voeren. De transportafstand naar de rwzi is vaak lang. Door het regenwater van de vuilwaterriole-

ring af te koppelen, kan de gemeente transportkosten besparen en regenwater op kleinere schaal 

inzamelen en afvoeren. Zij kan de gescheiden afvoer zelf regelen, zowel qua techniek als tijdpad. Om 

gescheiden afvoer te stimuleren, is de gemeentelijke afvalwaterzorgplicht opgesplitst in de zorgplicht 

voor stedelijk afvalwater en de zorgplichten voor regen- en grondwater. 

 

Integrale afweging op lokaal niveau 

De eerste drie pijlers geven een voorkeursvolgorde aan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

op lokaal niveau ligt bij de gemeente en het waterschap. Daarbij is doelmatigheid het uitgangspunt. 

Samen bepalen zij hoe zij op de middellange en lange termijn het meest doelmatig en tegen de laagst 

mogelijke maatschappelijke kosten met regenwater kunnen omgaan. Op basis van deze integrale 

afweging kunnen zij van de voorkeursvolgorde afwijken. De gemeente heeft in deze samenwerking 

een regierol. 
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3.2 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

 

Het beleid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is vertaald in het Waterbeheerprogram-

ma (WBP) 2022-2027en de keur 2017. In het Waterbeheerprogramma is uitgewerkt hoe AGV invul-

ling geeft aan haar taken op het gebied van waterbeheer, zoals veiligheid, waterkwaliteit, waterkwan-

titeit. De Keur is de waterschap verordening van AGV. De regels in de Keur beschermen de waterke-

ringen en watergangen. Voor werkzaamheden rond water of een dijk is een vergunning van het wa-

terschap nodig. Bijvoorbeeld bij de aanleg van leidingen, lozingen op het oppervlaktewater, het plaat-

sen van bouwwerken of het onttrekken van grondwater. 

 

Bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van verhard oppervlak van meer dan 1.000 m2 

dient de toename hiervan gecompenseerd te worden. Gerekend over het toenemend verhard dient ter 

compensatie circa 10% á 20 % extra (open) wateroppervlak gerealiseerd te worden. Meestal blijkt 

10% voldoende te zijn, maar in stedelijke gebieden met een hoog percentage bebouwing kan dit op-

lopen tot 20%.  

 

Naast het realiseren van wateroppervlak kan een initiatiefnemer ook compenseren door alternatieve 

‘regenwaterbergingsvoorzieningen’, aan te leggen. De berekening voor alternatieve bergingssys-

temen is gebaseerd op een ontwerpbui van 70 mm/dag en verwaarlozing van de gemaalcapaciteit.  

 

3.3 Gemeente Huizen 

 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Huizen 2016-2025 (2005) biedt een visie op het water-

systeem in de planperiode. Dit plan is een vervolg op het Stedelijk Waterplan 2006-2015 en beschrijft 

de invulling van het beleid voor de gemeentelijke watertaken. In de 'Verordening op de afvoer van 

hemel- en grondwater Huizen' (2017) is bepaald waar en onder welke voorwaarden een lozingsver-

bod van hemel- en grondwater is vastgesteld. 

 

Op hoofdlijnen vormt dit plan een voortzetting van de zorgplichttaken op basis van eerder vastgestel-

de ambities voor de stedelijke waterhuishouding, ten aanzien van afvalwater, regenwater, oppervlak-

water en grondwater. Naast deze voortzetting van bestaand beleid, is op een aantal onderwerpen het 

beleid verbreed en versterkt. Dit betreft: 

 

 Huizen rainproof: dit is een intensivering van het beleid om Huizen regenwaterbestendig te 

maken, als gevolg van nieuwe inzichten in de ernst en omvang van de effecten van klimaat-

verandering en de recente ervaringen met regenwateroverlast. Kernpunten zijn het afkoppe-

len van verhardingen, ook bij particulieren, het 'groenblauw inrichten' van de openbare ruimte 

en het gescheiden verwerken van vuilwater en regenwater in de riolering.  

 Huizen klimaatneutraal: dit is een verbreding van het beleid, in lijn met 'Huizen klimaatneu-

traal in 2050', waarbij de kansen voor energiebesparing en -winning in de afvalwaterketen (ri-

olering en rioolwaterzuivering) en voor vermindering van broeikasgasemissies vanuit de af-

valwaterketen worden benut. 

 Veilig en schoon Huizens water: Het streven is een goed functionerend stedelijk watersys-

teem met een verbeterde waterkwaliteit, een vergroting van de ecologische waarde en daar-

mee de belevings- en gebruikswaarde van het water. 

 

Op basis van het beleid uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2025 dient het regenwater van 

nieuwbouw op eigen terrein te worden verwerkt. Met betrekking tot de compensatie-eis ten aanzien 

van de toename van verhard oppervlak sluit de gemeente aan bij het beleid van waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht.  
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4 OMGEVINGSASPECTEN  

 

In dit hoofdstuk wordt de regionale geohydrologische situatie van de planlocatie beschreven. Hierbij 

wordt ingegaan op aspecten als bodemopbouw, grondwater, waterbeheer, waterveiligheid en riole-

ring.  

 

4.1 Hoogteligging 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland1, bevindt het maaiveld ter plaatse van de huidige 

parkeerplaats zich op een hoogte van ca. 2,4 m +NAP. Het deel waar gras ligt verhoogd tussen op-

sluitbanden en bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 6,3 tot 9,0 m +NAP. In figuur 2 is de maai-

veldhoogte weergegeven.  

 

 
Figuur 2. Maaiveldhoogte (bron: AHN) 

 

 

  

                                                      
1 www.ahn.nl 
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4.2 Bodemopbouw 

 

De planlocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland, in een niet-gekarteerd gebied. De dichtst-

bijzijnde kaarteenheid betreft een moeras, kalkrijke nesvaaggrond (Mo10a) en haarpodzolgrond 

(gHd0). Deze kaarteenheden zijn, volgens de Stichting voor Bodemkartering, voornamelijk opge-

bouwd uit respectievelijk moeras, lichte zavel en grof zand.  

 

Op basis van boorprofiel B26C0153 uit het archief van TNO2 blijkt dat de bodem nabij de planlocatie 

voornamelijk te zijn opgebouwd uit zand. Op een diepte van ca. 2,5 tot 3,5 m -mv wordt een kleilaag 

verwacht. In figuur 3 is een boorprofiel weergegeven. 

 

 
Figuur 3. Boorprofiel B26C0153 (bron: TNO) 

 

4.3 Hydrogeologie 

 

Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen (hydrogeo-

logische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS II v2.2 en GeoTOP 

v1.4 model van TNO. Beide modellen geven op een schematische wijze inzicht in de hydrogeolo-

gische opbouw en doorlatendheid van de ondergrond op een regionale schaal. In tabel 1 is de hydro-

geologische opbouw van de ondergrond op schematische wijze weergegeven.   

  

                                                      
2 www.dinoloket.nl 
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Tabel 1. Hydrogeologie 

 

Diepte m -mv Formatie Typering Bodem  

0-0,5  Antropogeen DKL Zand 

0,5-5 
Naaldwijk,  

Laagpakket van Walcheren 

SDL Afwisseling klei en veen 

5-8 Boxtel WVL Zand 

8-10 Drenthe WVL Zand 

10-62 
Gestuwde afzettingen WVL Complexe eenheid, afwisseling tussen zand, zandige 

klei 

62-70 Sterksel WVL Zand  

70-205 Waalre WVL Zand 

205-220 Peize SDL Afwisseling zand en klei 

>220 Maassluis SDL Klei 

DKL = deklaag    WVL = watervoerende laag     SDL = slecht doorlatende laag 

 

4.4 Grondwater 

 

Veranderingen in de grondwaterstand (stijghoogte) worden voornamelijk veroorzaakt door neerslag 

en verdamping, maar ook door ingrepen in de waterhuishouding. De stijghoogte kan daardoor van 

dag tot dag verschillen. Voor beleid, vergunningen en ontwateringsdieptes is het belangrijk om te 

weten wat de actuele karakteristieken zijn, zoals de GHG en de GLG (Gemiddeld Hoogste Grondwa-

terstand en Gemiddelde Laagste Grondwaterstand). 

 

TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de 

grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitord. Middels de interactieve 

grondwatertools ‘Isohypsen’ en ‘Grondwaterdynamiek’ van de Geologische Dienst Nederland worden 

de historische grondwatermeetreeksen uit het archief van TNO gesimuleerd met behulp van dagelijk-

se metingen van neerslag en verdamping uit gegevens van het KNMI. 

 

In het archief van TNO zijn in de directe nabijheid van de planlocatie geen bruikbare grondwaterdata 

beschikbaar. Voor de bepaling van de locatiespecifieke grondwaterkarakteristieken is gebruik ge-

maakt van historische grondwaterdata van grondwatermeetpunten uit de omgeving. De historische 

meetreeksen van de gebruikte grondwatermeetpunten zijn geïnterpoleerd naar de planlocatie. In tabel 

2 zijn de gegevens van de grondwaterpeilputten opgenomen. In figuur 4 is de situering van de grond-

waterpeilputten weergegeven.   

 

Het grondwater van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de geraadpleegde bronnen in 

noordelijke richting.   
  

https://www.grondwatertools.nl/node/620
https://www.grondwatertools.nl/node/621
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energie/geological-survey-of-the-netherlands
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Tabel 2. Overzicht grondwaterpeilputten  

 

grondwaterpeilput windrichting  

t.o.v. locatie 

afstand  

t.o.v. locatie 

(m) 

meetperiode GLG  

(m +NAP) 

GHG  

(m +NAP) 

 

B26C0452 NW 1.440 28-08-2012 / 14-10-2020 -0,10 0,20 

B26C0012 ZW 410 28-04-2006 / 08-05-2014 0,20 0,45 

B26C0524 NW 440 14-03-1995 / 27-03-2003 -0,80 0,40 

B26C0522 ZW 245 14-03-1995 / 27-03-2003  0,20 0,02 

 

 
Figuur 4. Situering grondwaterpeilputten en isohypsenlijnen 

 

Op basis van de gegevens van deze grondwaterpeilputten alsmede de grondwaterstromingsrichting is 

voor de planlocatie ingeschat dat de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) is gelegen op ca. 

0,4 m -NAP. Hiermee zou de GHG zich op ca. 2,0 m -mv bevinden. Opgemerkt dient te worden de 

GHG is ingeschat aan de hand van gedateerde meetgegevens. Derhalve dient de GHG met enige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Op basis van gegevens uit de Klimaateffectatlas3 is de 

GHG dieper dan 2,0 m -mv gelegen.  

 

De planlocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

  

                                                      
3 www.klimaateffectatlas.nl 
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4.5 Oppervlaktewater en peilbeheer 

 

4.5.1 Oppervlaktewater Legger 

 

Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dij-

ken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop 

staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en 

kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. 

De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot 

slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het 

watersysteem.  

 

Op basis van de leggerkaart van waterschap AGV is in de directe omgeving van de planlocatie geen 

oppervlaktewater gelegen. 

 

4.5.2 Oppervlaktewater Rijkswaterstaat 

 

De planlocatie valt binnen afvoergebied ‘Huizen en Blaricummer Bijvanck’4. Binnen de planlcoatie is 

het oppervlaktewater peilbeheerst. De hoogte van het freatisch grondwater wordt in een dergelijke 

situatie bepaald door de opbolling tussen het aanwezige oppervlaktewater.  

 

De planlocatie ligt in de Haven van Huizen. De Haven staat in open verbinding met het Gooimeer. Het 

Gooimeer en de Haven zijn onderdeel van de Zuidelijke Randmeren. De Zuidelijke Randmeren zijn in 

beheer bij Rijkswaterstaat en maken onderdeel uit van het IJsselmeergebied. Voor het IJsselmeerge-

bied geldt het peilbesluit IJsselmeergebied, vastgesteld 14 juni 2018.  

 

Het huidige peil van het IJsselmeergebied wordt door Rijkswaterstaat beheerd op grond van het peil-

besluit uit 1992/1999 (zie tabel 3.1 in figuur 5). Het peilbeheer wordt vrijwel geheel uitgevoerd met 

behulp van de spuisluizen in de Afsluitdijk. Voor elk van de drie compartimenten van het IJsselmeer-

gebied is een streefpeil voor de zomer- en de winterperiode vastgesteld. Voor de Veluwerandmeren 

geldt een iets hoger peil, waardoor de afvoer van water naar het Markermeer (Nijkerkernauw) en IJs-

selmeer (Vossemeer) beter verloopt. 

 

 
Figuur 5. Streefpeilen (bron: Peilbesluit IJsselmeergebied 2018) 

 

In alle meren is het streefpeil in de huidige situatie voor de zomer hoger dan voor de winter. Het lage-

re streefpeil voor de winter maakt waterafvoer uit de regio eenvoudiger en is van belang voor de wa-

terveiligheid. Het hogere streefpeil in de zomer maakt wateraanvoer naar de regio mogelijk. 

 

De planlocatie, grenzend aan het Gooimeer, maakt onderdeel uit van het compartiment Veluwerand-

meren. Hier geldt een zomerpeil van 0,05 m -NAP en een winterpeil van 0,30 m -NAP.  

 

                                                      
4 Watergebiedsplannen en afvoergebieden, Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
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4.6 Waterveiligheid 

 

Korte, hevige buien zullen naar verwachting steeds vaker voorkomen. Dit klimaateffect kan een grote 

impact hebben. In dat kader heeft het waterschap in samenwerking met meerdere gemeenten waar-

onder ook de gemeente Huizen een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitgevoerd5. 

Door deze stresstest kan inzicht worden verkregen in de kwetsbaarheid van de omgeving ten gevolge 

van extreme regenval. De kaarten in figuren 6 en 7 laten voor de planlocatie het resultaat van de 

stresstest zien voor een bui van 90 mm in 1 uur en 120 mm in 1 uur.   

 
Stedelijke wateroverlast 

De kaart 'Water op straat' laat de gevolgen zien van extreme neerslag in de bebouwde kom, gesimu-

leerd in 3Di, een modelinstrumentarium voor waterberekeningen. De kaarten maken inzichtelijk waar 

wateroverlastlocaties kunnen ontstaan na 4 verschillende extreme buien. De kans dat deze relatief 

zeldzame buien vallen neemt toe door klimaatverandering. 

 

In de modellering is alleen de stroming over maaiveld meegenomen; afvoer via riolering en open wa-

ter is niet meegenomen. Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde wateroverlast niet altijd in de 

praktijk (in die mate) herkend wordt. Aan de absolute waarden kunnen dus geen rechten worden ont-

leend. De resultaten geven echter een goede indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij hevi-

ge neerslag. 

 

Begaanbaarheid wegen 

Bij een hevige regenbui kan het water op straat zo hoog komen dat de weg onbegaanbaar wordt. De 

begaanbaarheidskaart laat zien welke wegen begaanbaar zijn bij de 90 mm in één uur bui. Wegen 

zijn geclassificeerd als ‘begaanbaar’ als er een maximale waterdiepte is van 10 cm (groen). Bij water-

dieptes tussen de 10 en 25 cm waterdieptes zijn de wegen geclassificeerd als 'begaanbaar voor ca-

lamiteitenverkeer' (geel). Dit houdt in dat ze niet meer begaanbaar zijn voor gewoon verkeer, maar 

wel voor hulpdiensten. Wegen met waterdieptes van 25 cm en meer zijn ‘onbegaanbaar’ (rood). De 

belangrijkste ontsluitingsroutes, inclusief openbaar vervoerbanen, zijn dikker weergegeven. 

 
Risico op water in panden 

De met 3Di gesimuleerde maximale waterdiepte is vergeleken met het vloerpeil per pand. Dit vloerpeil 

is afgeleid uit de AHN2 (hoogte rondom het pand). Als de maximale waterdiepte hoger is dan het 

vloerpeil bestaat een risico op instroom van regenwater en schade in het pand. De volgende klasse-

indeling wordt gehanteerd: 

 

 Laag risico: 0-10 centimeter waterdiepte tegen de gevel; 

 Middelgroot risico: 10-25 centimeter waterdiepte tegen de gevel; 

 Hoog risico: meer dan 25 centimeter waterdiepte tegen de gevel. 

 

De centimeters zijn ter indicatie bedoeld, om aan te geven op welke panden relatief meer gelet kan 

worden ten aanzien van wateroverlast door hevige neerslag 

 

De resultaten in figuren 6 en 7 laten zien dat de planlocatie niet gevoelig is voor wateroverlast ten 

gevolge van extreme regenval. Er is een klein risico op het instromen van water in het toekomstige 

pand. De wegen rondom de planlocatie zijn begaanbaar.  

 

                                                      
5 https://agv.klimaatatlas.net/ 
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Figuur 6. Stresstest bui 90 mm in 1 uur (bron: Klimaatatlas AGV) 

 

 
Figuur 7. Stresstest bui 120 mm in 1 uur (bron: Klimaatatlas AGV) 
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4.7 Ontwatering en drooglegging 

 

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini-

male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. Uitgangspunt hierbij is dat bij de inrichting van 

(nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en oppervlaktewaterpei-

len, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve effecten op de 

omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neutraal ontwerpen. 

 

4.7.1 Ontwatering 

De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte tussen het maaiveld en de maximaal optredende 

grondwaterstand. Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn: 

 

 Woningen met kruipruimte:     0,7 m -mv 

 Woningen zonder kruipruimte:    0,3 m -mv  

(Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld) 

 Tuinen en openbare groenvoorzieningen:  0,5 m -mv 

 Primaire wegen:     1,0 m  

 Secundaire wegen en woonstraten:   0,7 m 

 

4.7.2 Drooglegging  

De grondwaterstand (ontwateringsdiepte) wordt mede bepaald door de drooglegging van een gebied. 

Drooglegging is het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte. Doorgaans geldt 

voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 m, voor het straatpeil een drooglegging van 1 m en voor 

het bouwpeil een drooglegging van 1,3 m.  

 

4.7.3 Conclusie 

Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van ca. 2,4 m +NAP. De GHG is ingeschat 

op ca. 0,45 m -NAP (2,0 m -mv). De ontwatering is ten aanzien van huidige maaiveldniveau/zal ten 

aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige situatie voldoende zijn. De drooglegging bedraagt, 

uitgaande van zomerpeil van 0,05 -NAP, 2,35 m. Geadviseerd wordt om de toekomstige bouwpeilen 

ca. 20 cm hoger aan te leggen dan het naastgelegen wegpeil.  

 

4.8 Riolering 

 

In de IJsselmeerstraat en Havenstraat ligt een gemengd rioolstelsel.  
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5 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 

 

5.1 Planvoornemen  

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen te realiseren. In figuur 8 is een impressie van het plan-

voornemen weergegeven. Een vergrote versie is opgenomen in bijlage 2. 

 

 
Figuur 8. Planvoornemen (bron: VORM ontwikkeling) 

 

5.2 Verhard oppervlak 

 

Het huidig verhard oppervlak is bij benadering bepaald aan de hand van de Opentopokaart van de 

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), 

de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en luchtfoto’s.  

 

Om een indicatie te geven van het toekomstig verhard oppervlak is uitgegaan van de (concept) situa-

tietekening d.d. 24-01-2021 zoals opgenomen in bijlage 2. In het kader van de watertoets wordt 60 % 

van het tuinoppervlak beschouwd als aanname voor het toekomstig verhard oppervlak van bijbouwen 

en tuin/erfverharding. In tabel 3 staan de oppervlakten van de huidige en toekomstige bebouwing(en) 

en verhardingen weergegeven.   
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Tabel 3. Gegevens huidig en toekomstig verhard oppervlak 

 

Type verharding Huidig (m²) Toekomstig (m²) 

Bebouwing  -  ± 1.605 

Erfverharding* - ± 860 

Parkeren ± 4.150 ± 400 

Terrein - ± 1.800 

Totaal  ± 4.150 ± 4.665 

* 75% verhard   

 

Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toe-

nemen met 515 m2. Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt ca. 4.665 m2.  

 

5.3 Waterbergingsopgave 

 

Conform het beleid van waterschap Amstel, Gooi en Vecht dient bij een toename van 1.000 m2 of 

meer een compensatie plaats te vinden. Ten aanzien van het planvoornemen is de toename van ver-

harding minder dan 1.000 m2. Derhalve is geen compenserende berging benodigd. Het planvoorne-

men heeft geen negatieve invloed op het huidige watersysteem. 
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6 PLANUITWERKING 

 

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

De toename van het toekomstig verhard oppervlak bedraagt minder dan 1.000 m2 waardoor er geen 

compensatieplicht geldt vanuit waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De gemeente Huizen sluit aan bij 

de regelgeving van het waterschap.  

 

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd. 

 

 Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren). 

 Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

 De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO). 

 Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd. 

 Toekomstig verhard oppervlak 4.665 m2. 

 Toename verhard oppervlak 515 m2. 

 Geen compensatieplicht voor hemelwater. 

 Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe. 

 

6.2 Hemelwaterafvoersysteem 

 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet op 

het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat wordt aan-

geboden tot op de perceelgrens.  

 

Daarbij vormt bij de planuitwerking het klimaatbestendig of water robuust inrichten van de buitenruim-

te (bergen, vasthouden en afvoeren van regenwater) het uitgangspunt.  

 

6.3 Kwaliteit 

 

Algemeen 

Uitgangspunt bij elke ruimtelijke ontwikkeling is, dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater 

niet mag verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. Waar mogelijk wordt een verbetering 

nagestreefd. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het (veranderende) ruimtegebruik en het gebruik 

van bouwmaterialen.  

 

Bouwmaterialen  

Om de water- en bodemkwaliteit niet negatief te beïnvloeden dient bij voorkeur geen gebruik gemaakt 

te worden van uitlogende bouwmaterialen (koper, zink, lood). Dit aspect is als aanbeveling opgeno-

men in het Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer 

en Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) en is ook van toepassing op onder-

havige planlocatie. De emissies vanuit bouwmaterialen zoveel als mogelijk te worden beperkt te wor-

den door bij voorkeur gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk.  

 

Onkruidwerende middelen 

Voor het gebruik van onkruidwerende middelen in groen en op verharding dient het landelijke beleid 

gevolgd te worden. Voor bestrijding op verhardingen zal gebruik, voor zover toegestaan, plaats moe-

ten vinden via de DOB-systematiek en dient gezocht te worden naar alternatieven zoals branden, 

heet water en/of borstelen. 
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6.4 Keur 

 

Voor alle handelingen aan of in de nabijheid van een watergang zoals: dempen, graven, bouwen, 

onttrekken, lozen etc. is in het kader van de keur een vergunning van het waterschap benodigd en zal 

in overleg aangevraagd moeten worden.  

 

6.5 Riolering 

 

Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de 

ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater mogelijkerwijs wijzigen.  

 

Voor de berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de berekening 

uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt 

uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120 

liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 37 

wooneenheden worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van ca. 11,1 

m³/dag. De berekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indicatie van 

hoeveelheden.  

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-

ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal 

in overleg met de gemeente besproken moeten worden.  

 
 

7 CONCLUSIE  

 

In onderhavige rapportage, de watertoets, zijn de waterhuishoudkundige randvoorwaarden, uitgangs-

punten en ontwerpgrondslagen voor het plan gegeven. Deze rapportage vormt de basis voor het vast-

leggen van het wateraspect in het ruimtelijke plan. De aanzet tot de waterparagraaf in deze rapporta-

ge kan aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. Hiermee is invulling gegeven aan de verplichte 

watertoets en is gegarandeerd dat specifieke eisen van de waterbeheerders op een goede wijze in 

het ontwerp worden verwerkt. Aan de hand van de beschreven randvoorwaarden, uitgangspunten en 

ontwerpgrondslagen, kan op eenduidige wijze, later het waterhuishoudkundig(inrichtings)plan worden 

opgesteld. 

 

Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten is de ontwikkeling in zowel ruimte als tijd hydro-

logisch positief uit te voeren. Er worden dan ook vanuit het oogpunt van de waterhuishouding geen 

belemmering verwacht ten aanzien van de bestemmingswijziging en de uitvoering van het plan. 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 14 januari 2022. 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. heeft IDDS Archeologie in november 2021 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor de hoek Havenstraat-IJsselmeerstraat in Huizen, gemeente Huizen. 
De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van 
het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het 
plangebied. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied was gelegen op een dekzandvlakte en later een vlakte 
van getij-afzettingen met een lage archeologische verwachting. Dit natte en regelmatig overstromende 
gebied was ongeschikt voor bewoning. In de Middeleeuwen was het woeste grond die werd gebruikt 
om te jagen en later was het grasland waar het vee op graasde. Voorafgaand aan de aanleg van de 
haven van Huizen in 1853 liepen er diverse paden door of vlak langs het plangebied naar de plek waar 
de schepen op het strand werden getrokken. Na de aanleg van de haven raakte het gebied bebouwd 
en is er in ieder geval in het noordelijk deel van het plangebied een 2 m dik ophoogpakket aangebracht. 

IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven 
voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden. 
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Administratieve gegevens van het plangebied 
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Kadastrale aanduiding Huizen C 6910 

Provincie Noord-Holland 

Coördinaten 

Centrum 

Hoekpunten 

 

145.090/480.120 

145.076/480.150 (NW) 

145.148/480.136 (NO) 

145.130/480.079 (ZO) 

145.026/480.113 (ZW) 
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Oppervlakte plangebied 5.120 m2 

Maaiveldhoogte 2,8 m NAP 

Grondwatertrap/-stand Onbekend 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 
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Postbus 126 

2200 AC  Noordwijk (ZH) 
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1270 AA Huizen 
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Beheer en plaats van documentatie IDDS Archeologie, Noordwijk 

Uitvoeringsperiode onderzoek november 2021 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. heeft IDDS Archeologie in november 2021 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor een perceel op de hoek van de Havenstraat en de IJsselmeerstraat 
in Huizen, gemeente Huizen. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande wijziging van het 
bestemmingsplan. De huidige bestemming gemengd-1 zal moeten worden gewijzigd naar wonen, 
verkeer en groen teneinde herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken. De beoogde nieuwe 
situatie omvat eengezinswoningen en een appartementencomplex (Figuur 1). Concrete bouwplannen 
zijn er nog niet. 

 

Figuur 1: Beoogde nieuwe situatie (bron: opdrachtgever). 

In het vigerende bestemmingsplan (“Haven en Bedrijventerreinen, 1e partiële herziening”, vastgesteld 
24-06-2015) heeft het perceel een dubbelbestemming Waarde – Archeologie. De regels voor deze 
dubbelbestemming zijn vastgelegd in een ouder bestemmingsplan (“Haven en Bedrijventerreinen”, 
vastgesteld 25-04-2013). Hierin is vastgelegd dat uitsluitend mag worden gebouwd als de aanvrager 
van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. Genoemde 
is niet van toepassing indien het bouwwerk een oppervlakte heeft van ten hoogste 10.000 m2 en zonder 
graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. De 
omvang van het perceel is weliswaar ruim kleiner dan 10.000 m2, waardoor de oppervlaktegrens met 
de nieuwbouw niet zal worden bereikt, maar graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en 
heiwerkzaamheden zullen wel plaatsvinden. Derhalve is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
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verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek. 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 (Centraal College van Deskundigen 2018). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 
Bijlage 4. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen 
en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt op de hoek van de Havenstraat en de IJsselmeerstraat, in het havengebied van Huizen. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van 5.120 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van 2,8 m NAP. 
De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 2. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 1,5 km rondom het plangebied 
gekozen. Een nog wijdere zoekstraal werd niet relevant geacht. 

 

Figuur 2: Het plangebied op een recente luchtfoto (bron: PDOK). 

1.4. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd:  
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Bron  Opmerkingen 

Huidige en toekomstige situatie 

Actuele topografische kaart   

Recente luchtfoto (PDOK)  

Opdrachtgever  

KLIC Niet opgevraagd omdat dit naar verwachting geen resultaten 

oplevert over kabels en leidingen binnen het perceel. 

(Rijks)monumenten (via Archis) Geen (Rijks)monumenten aanwezig 

Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Kadastraal minuutplan 1811-1832 

(beeldbank.cultureelerfgoed.nl; hisgis.nl) 

 

Diverse topografische kaarten uit het einde van de 19e en de 

20e eeuw (topotijdreis.nl) 

 

Bouw-/constructietekeningen van de te slopen bouwwerken Niet van toepassing 

Bodemloket (www.bodemloket.nl) voor informatie over tanks, 

saneringen, ontgrondingen 

 

Milieukundig bodemonderzoek De gemeente Huizen heeft diverse bodemonderzoeken 

aangeleverd (zie literatuurlijst). 

Militair erfgoed 

Militaire landschapskaart (rce.webgispublisher.nl)  

Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (ikme.nl)  

Archeologie en bouwhistorie 

Archeologisch Informatie Systeem (Archis; 

archis.cultureelerfgoed.nl) 

 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK; via Archis)  

Verwachtingskaart van de gemeente Huizen (2010)  

Bodemkaarten, geomorfologische kaarten en hoogtekaarten 

Bodemkaart van Nederland (BRO; via Archis)  

Grondwatertrappenkaart (maps.bodemdata.nl)  

Geomorfologische kaart van Nederland (BRO; via Archis)  

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; www.ahn.nl)  

DINOloket (www.dinoloket.nl)  

Archieven, heemkundekringen, amateurarcheologen, overige informatie 

Archieven  

Amateurarcheologen, gebiedsgerichte specialisten, depots Een recent archeologisch overzichtswerk van de AWN 

Naerdincklant (Koopman 2017) is geraadpleegd maar dit 

heeft geen aanvullend informatie opgeleverd. 

Onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur Zie literatuurlijst 

  

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
https://hisgis.nl/
https://topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=militaire%5Flandschapskaart
http://ikme.nl/
https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/
https://www.ahn.nl/
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het landschap rondom het plangebied is voor een groot deel gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd (het 
Saalien; circa 370.000 - 130.000 jaar geleden). Toen bereikte het landijs Nederland. Langs de randen 
van het landijs ontstonden stuwwallen. De stuwwallen bestaan uit opgestuwde afzettingen van de Rijn 
en de Maas (Formatie van Urk). Het plangebied bevindt zich op de stuwwal van Laren – Huizen. In de 
zomermaanden ontdooide door de dan relatief hoge temperaturen de bovenste laag van de ondergrond 
van de stuwwal. Met name op hellingen kon daardoor grond afglijden waardoor een zogenaamd 
solifluctiedek ontstond. Doordat de diepere ondergrond nog wel bevroren was (permafrost), kon water 
niet diep in de ondergrond doordringen en zocht zich daarom een weg naar lager gelegen delen van 
het landschap. Hierdoor werden vaak diepe dalen in de stuwwallen gevormd (tegenwoordig bekend als 
droogdalen aangezien er nu geen water meer door stroomt). Aan het einde van deze dalen ontstond 
vaak een zogenaamde uitspoelingswaaier (sandr), waar het grofzandige, geërodeerde 
stuwwalmateriaal door het smeltwater werd afgezet (behorende tot de Formatie van Drenthe, 
Laagpakket van Schaarsbergen). 

Vanaf het Midden Weichselien (het Pleniglaciaal; circa 73.000 tot 14.700 jaar geleden) was het klimaat 
overwegend (zeer) koud en droog waarin door het ontbreken van vegetatie veel fijnzandig materiaal uit 
de droge rivierbeddingen is gaan verstuiven. Het verstoven zand werd elders afgezet, onder andere in 
de luwte van de stuwwallen en in de eerder genoemde droogdalen. Het verstoven zand wordt ook wel 
dekzand genoemd (behorende tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het dekzand is 
afgezet in verschillende fasen. 

In het Holoceen (het huidige geologische tijdperk dat circa 11.700 jaar geleden begon) verbeterde het 
klimaat. Vanaf de overgang van het Weichselien naar het Vroeg Holoceen verdween de permafrost en 
kwam er steeds meer vegetatie. Door de vegetatie werd de verstuiving van het (dek)zand aan banden 
gelegd. 

2.2. Geomorfologie  

Op de geomorfologische kaart staat het plangebied aangegeven als bebouwd, waardoor er geen 
geomorfologische eenheid bekend is (Figuur 3). Op basis van omliggende eenheden ligt het plangebied 
waarschijnlijk op een plateau-achtige storthoop, opgehoogd, opgespoten terrein of kunstmatig eiland. 
Direct ten zuiden komen gordeldekzandwelvingen voor die in oostelijke richting overgaan in een vlakte 
van getij-afzettingen. De stuwwal bevindt zich ten westen van de gordeldekzandwelvingen.  

Op de hoogtekaart is de stuwwal duidelijk zichtbaar aan de relatief hoge ligging (Figuur 4). De strakke 
begrenzingen laten zien dat veel van de hoogteverschillen in de omgeving van het plangebied 
kunstmatig zijn, waarbij gebieden ofwel zijn opgehoogd ofwel zijn afgegraven. Of dit ook in het 
plangebied gebeurd is, kan aan de hand van de hoogtekaart niet worden vastgesteld. 

Uit het plangebied is één DINOloket boring beschikbaar.1 Hieruit blijkt dat de opbouw van het plangebied 
ten tijde van het zetten van de boring (wanneer is onbekend) bestond uit getijdegeulafzettingen en  
-plaatafzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk) vanaf het maaiveld (0,9 
m NAP) tot 3,6 m -mv (-2,7 m NAP). Daaronder komt dekzand van de Formatie van Boxtel voor. Uit 
deze boring is duidelijk dat het plangebied op de vlakte van getij-afzettingen ligt. Aangezien het huidige 
maaiveld op de boorlocatie op 2,9 m NAP ligt, kan uit deze boring ook worden afgeleid dat het 
plangebied met 2 m is opgehoogd. 

 
1 Id. B26C0153. 
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Figuur 3: Het plangebied op de geomorfologische kaart (bron: BRO). 

 

Figuur 4: Het plangebied op de hoogtekaart (AHN3; www.ahn.nl). 

Gordeldekzandwelvingen 

Stuwwal 

Vlakte van getij-afzettingen 

http://www.ahn.nl/
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2.3. Bodem 

Op de bodemkaart staat het plangebied weergegeven als bebouwd gebied, waardoor geen bodemtype 
bekend is (Figuur 5). De plateau-achtige storthoop staat op de bodemkaart weergegeven als moeras. 
Op de gordeldekzandwelvingen komen haarpodzolgronden van grof zand (kaartcode Hd30) voor en op 
de vlakte van getij-afzettingen kalkrijke nesvaaggronden van klei en lichte zavel (kaartcodes Mo80A en 
Mo10A). De haarpodzolgronden hebben een zeer dunne humeuze bovengrond. De nesvaaggronden 
gaan naar onderen toe veelal over in zware klei. 

 

Figuur 5: Het plangebied op de bodemkaart (bron: BRO). 
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3. Archeologische en (bouw)historische informatie 

3.1. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere 
onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn voor zover bekend geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden aanwezig.  

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Huizen staat het plangebied weergegeven in een 
zone waar archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij een planomvang van 10.000 m2 en dieper dan 
40 cm. Dit komt overeen met een lage archeologische verwachting. 

Binnen een straal van 1,5 km rondom het plangebied zijn alleen archeologische monumenten, 
onderzoeken en vondsten bekend van de stuwwal. Deze zijn niet relevant voor het plangebied. Direct 
ten westen van het plangebied, aan de overzijde van de IJsselmeerstraat, ligt het UNESCO erfgoed 
gebied van de Hollandse Waterlinie (bijlage 2). Het plangebied maakt hier geen deel van uit. 

3.2. Historische situatie  

De oudst geraadpleegde kaart is het minuutplan uit 1811-1832. Deze kaart biedt weinig 
aanknopingspunten, waardoor de ligging van het plangebied alleen globaal is weer te geven. 
Waarschijnlijk lag het plangebied grotendeels op het strand. Ten zuiden van het strand lag de Warande 
Wolfskamer, die als weiland in gebruik was. Een warande was een middeleeuws jachtgebied op klein 
wild. Later liep hier vee. De bundel wegen die nabij het plangebied wordt weergegeven, houdt 
waarschijnlijk verband met de plek waar de schepen op het strand werden getrokken.  

De haven langs het plangebied werd aangelegd in 1853 (Westland / Van Wieringen 2002). De oudste 
topografische kaart, uit 1872, laat de haven zien. Het plangebied lag waarschijnlijk op de overgang 
tussen de hoger gelegen warande en het strand. Door het plangebied wordt een steilrand weergegeven. 
Ook hierbij moet worden opgemerkt dat het vanwege het gebrek aan aanknopingspunten lastig is om 
het plangebied nauwkeurig te positioneren op deze kaart. 

In de loop van de tijd werd langs de haven bebouwing gerealiseerd. De oudste kaart die bebouwing 
weergeeft in het plangebied, is de kaart van 1935 (Figuur 6). De verschuiving van de steilrand ten 
opzichte van de kaart uit 1872 geeft aan dat het plangebied waarschijnlijk in ieder geval gedeeltelijk is 
opgehoogd. 

Uit historisch milieukundig onderzoek blijkt dat vanaf 1918 kalkovens in gebruik zijn geweest in het 
plangebied (Van Veelen / Groenendaal 2014a). De ovens bevonden zich op gesloten betonvloeren. In 
1954 werd er een betonfabriek gebouwd. Deze is gesloopt in 2004. Daarna was er sprake van een 
handel in bouwmaterialen. Deze bebouwing is gesloopt rond 2015. 
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Figuur 6: Het plangebied op diverse historische kaarten (bron: topotijdreis.nl). 

3.2.1. Tweede Wereldoorlog 
Op basis van de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (ikme.nl) en de militaire landschapskaart 
(rce.webgispublisher.nl) geldt in het plangebied geen bijzondere verwachting voor het aantreffen van 
archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog. 

3.3. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het onderzoek was het plangebied in gebruik als parkeerterrein (Figuur 2). 

http://ikme.nl/
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=militaire%5Flandschapskaart
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3.4. (Mogelijke) verstoringen 

In het plangebied worden verstoringen worden verwacht als gevolg van diverse fases van bouw en 
sloop. Het is onbekend tot hoe diep deze verstoringen reiken. 

De milieukundige boringen lijken de ophoging van het plangebied te bevestigen. In de diepere boringen 
is sprake van een kleilaag vanaf een diepte van 2,4 à 2,9 m -mv (Van Veelen / Groenendaal 2014a). Dit 
is waarschijnlijk (een restant van) het oorspronkelijke maaiveld. Het zand daarboven bevat brokken klei, 
puin en baksteensporen. In sommige boringen zijn dikke kalklagen aangetroffen die samenhangen met 
de voormalige kalkovens op het terrein. 

Een gedeelte van het plangebied (ca. 175 m2) is in het kader van een bodemsanering ontgraven tot 
maximaal 1,50 m -mv (Figuur 7). In het noordoosten van het plangebied waren ondergrondse tanks 
aanwezig die zijn gesaneerd. 

 

Figuur 7: De locatie van de bodemsanering (rood gearceerd) en de ontgravingsdieptes (bron: BUS-
evaluatie; Van Dijk 2015). In het noordoosten van het plangebied (gele ster) zijn in het verleden 
ondergrondse tanks gesaneerd. De exacte locatie daarvan is niet duidelijk. 
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4. Conclusie en verwachtingsmodel 

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. is in november 2021 een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied op de hoek van de 
Havenstraat en de IJsselmeerstraat in Huizen, gemeente Huizen. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied was gelegen op een dekzandvlakte en later een vlakte 
van getij-afzettingen met een lage archeologische verwachting. Dit natte en regelmatig overstromende 
gebied was ongeschikt voor bewoning. In de Middeleeuwen was het woeste grond die werd gebruikt 
om te jagen en later was het grasland waar het vee op graasde. Voorafgaand aan de aanleg van de 
haven van Huizen in 1853 liepen er diverse paden door of vlak langs het plangebied naar de plek waar 
de schepen op het strand werden getrokken. Na de aanleg van de haven raakte het gebied bebouwd 
en is er een ophoogpakket aangebracht dat waarschijnlijk minimaal 2 m dik is.  

Op basis van het bureauonderzoek is de archeologische verwachting van het plangebied (zeer) laag. 
Door de natte ligging en regelmatige overstromingen was het gebied ongeschikt voor bewoning en is 
de kans groot dat eventuele archeologische resten die aanwezig waren (te denken valt aan incidentele 
resten van bijvoorbeeld vaartuigen of visvangst) zullen zijn geërodeerd. De bodemroerende 
werkzaamheden die gepaard zullen gaan met de geplande herinrichting van het plangebied zullen zich 
bovendien naar verwachting voornamelijk beperken tot de 20e-eeuwse ophooglaag. 
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5. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een (zeer) lage archeologische verwachting 
heeft voor alle perioden. IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het aspect 
archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Huizen. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureaustudie kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 
1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 

zand, klei, etc.) 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 
geleden 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 

ca. 130.000-120.000 jaar geleden 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 
estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 

landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 
fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan vanaf 3500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 

kan bezinken 
kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 

en uitstroomt 
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 

meander 
kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 0,063 mm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 

oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 



IDDS Archeologie rapport 2643 

Versie 1.3 (definitief) 

19 

 

OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 
wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 
direct zonlicht 

oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 

de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 
kan het klimaat worden gereconstrueerd 

prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 
gebleven 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 

Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 
stuwwallen werden gevormd, ca. 200.000-130.000 jaar geleden 

schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 
begroeid 

silt   Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 

kwelder onbegroeid; wad 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 

een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 
een rug in het landschap liggen 

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 
preglaciale sedimenten 

terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 

bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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Verslag omgevingsdialoog Oude Haven Fase 3 te Huizen 
 
 
Als initiatiefnemer van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is het noodzakelijk om in een vroeg stadium 
met de betrokkenen/omwonenden te communiceren over een project. Zo wordt bij de besluitvorming 
door de gemeente duidelijk welke belangen er zijn en hoe deze zijn gewogen. Daarnaast wordt 
mogelijk ook meer draagvlak gecreëerd voor de ontwikkeling.  
 
Er zijn verschillende vormen om een omgevingsdialoog te organiseren: een mondelinge toelichting, 
een schriftelijke toelichting of een informatiebijeenkomst. De te kiezen vorm hangt af van de omvang 
en impact van de ontwikkeling. Met dit project wordt een braakliggende locatie op een prominente 
plaats in de Oude Haven van Huizen ontwikkelt. Het betreft dan ook een groter ontwikkelplan 
waarvoor een informatiebijeenkomst de meest geschikte vorm is gebleken.  
 
Op dinsdag 17 januari 2023 heeft initiatiefnemer een informatiebijeenkomst georganiseerd in de vorm 
van een inloopavond. Initiatiefnemer heeft hiervoor inwoners en bedrijven uitgenodigd van de Oude 
Haven en naastgelegen gebied. Op onderstaande figuur is aangegeven welke adressen zijn 
aangeschreven voor de informatiebijeenkomst.  

 
Figuur 1 Aangeschreven adressen voor de informatiebijeenkomst (met blauwe stip)  
 
De inloopavond vond plaats naast de planlocatie bij Fletcher De Kalkhovens. De zaal was ingericht 
voor de inloopavond met onder andere een zestal posters waarop de plannen zijn weergegeven. Op 
de avond waren medewerkers van initiatiefnemer VORM Conceptontwikkeling adviseurs van de 
initiatiefnemer om bezoekers te woord te staan. Daarnaast waren twee personen van gemeente 
Huizen aanwezig.  
 
De inloopavond is door ca. 40 personen bezocht. De sfeer van de inloopavond was positief. Er waren 
vragen over het ontwerp en uitstraling van de gebouwen. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de 
nabijheid van het bedrijfsgebouw ten zuiden van de planlocatie en de rwzi ten noorden van de 
planlocatie, hierop is aangegeven dat dit in de ruimtelijke procedure uitvoerig wordt onderzocht en 
onderbouwd. Ter plaatse van de nieuwe woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
Verder was er sprake van brede interesse voor de woningen, wat leidde tot veel verkoop gerelateerde 
vragen, zoals over de oppervlaktes van de woningen, de overdrachtsbelasting, de parkeersituatie, etc. 



Het waren constructieve gesprekken en geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van dit gebied 
positief werd ontvangen door de aanwezigen.  
 
Na de inloopavond zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de plannen meer ontvangen.  
 

Bijlage  
1. Uitnodiging inloopavond 
 
 
  



Bijlage 1 Uitnodiging omgevingsdialoog  
 
 
       

T.a.v. de bewoners en bedrijven van de Oude Haven te Huizen 

      

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 9 januari 2022 

 

Uw referentie :       

Onze referentie : HS / CS 

Kopie :       

Projectnummer : 904 

   
Betreft : Inloopavond Ontwikkeling de Oude Haven fase 3 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond op dinsdag 17 januari tussen 18.00 uur en 19.30 uur aan 

de Mastspoor 1 te Huizen om u op de hoogte brengen van de ontwikkeling van het nieuwbouwproject 

de Oude Haven fase 3 te Huizen. 

 

Op het perceel dat is gelegen aan de kop van de Havenstraat en IJsselmeerstraat is het 

Projectontwikkelaar VORM bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwproject. Deze ontwikkeling 

maakt onderdeel uit van het plangebied de Oude Haven en bestaat uit 21 woningen en 14 

appartementen en een commerciële ruimte.  

 

Projectplanning 

In mei 2017 is de tender gestart voor woningbouw op de projectlocatie de kop van de Oude Haven. Op 

11 juli 2018 heeft de gemeente het plan definitief gegund aan VORM Ontwikkeling B.V. 

 

In de tussentijd heeft VORM een plan ontwikkeld voor de havenkop. Voor het plan zal er een 

vergunningstraject voor buitenplanse afwijkingsprocedure moeten worden doorlopen. Na afgifte van de 

vergunning zal de verkoop van de woningen worden gestart. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in 

het voorjaar van 2023.  De beoogde start van de bouw zal vervolgens plaatsvinden aan het eind van 

2023.  

 

Het plan willen wij graag aan u presenteren. Daarom nodigen wij u uit voor een inloopavond. 

 

Inloopavond 

Op 17 januari 2023 van 18.00 tot 19.30 uur een inloopavond worden georganiseerd bij 

evenementenlocatie De Kalkovens, Mastspoor 1 in Huizen. Tijdens deze avond zijn de initiatiefnemers 

aanwezig om het plan toe te lichten. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers vanuit de Gemeente Huizen 



aanwezig. U kunt hen tijdens deze avond vragen stellen en u kunt reacties geven naar aanleiding van 

de getoonde informatie.  

 

Indien er vooruitlopend of na afloop van de inloopavond vragen zijn, kunt u een mail sturen naar het 

volgende emailadres: oudehaven@vorm.nl.  

 

Mocht u na afloop van de inloopavond nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u deze eveneens 

mailen naar bovenstaand emailadres. De vragen en opmerkingen die we op de inloopavond hebben 

ontvangen, worden opgenomen in een reactiedocument en aangevuld met een reactie van de 

initiatiefnemers. 

 

Blijf op de hoogte 

Actuele informatie over het project is terug te vinden op www.vorm.nl/oudehavenfase3. Op deze website 

kunt u zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van de laatste 

ontwikkeling van het plan de Oude Haven fase 3 te Huizen.  

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en kijken met grote belangstelling uit naar 

uw aanwezigheid op 17 januari. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Oude Haven fase 3 

 

VORM Ontwikkeling B.V. 

 

mailto:oudehaven@vorm.nl
http://www.vorm.nl/oudehavenfase3
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