Rapport
Historisch onderzoek Buttervlietpolder te
Numansdorp

projectnummer 0415218.00
definitief revisie 00
10 november 2017

Inhoudsopgave

Blz.

1

Inleiding

2

2

Historisch onderzoek

3

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5
2.6
2.7

Algemeen
Terreinbeschrijving
Bodemloket en archief OZHZ
Bodemloket
OZHZ
Historische kaarten
Bodemonderzoeken
Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart
Overige historische gegevens
Toekomstig gebruik
Bodemopbouw en geohydrologie

3
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8

3

Conclusies

9

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Eerder uitgevoerd vooronderzoek (2012)
Overzichtstekening met toekomstige inrichting
Uitdraai bodemloket
Informatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Tekening met ligging voor bodemverontreiniging verdachte deellocaties

Rapport
Historisch onderzoek Buttervlietpolder te Numansdorp
projectnummer 0415218.00
10 november 2017 revisie 00

1

Inleiding
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door Antea Group in oktober 2017 een historisch
onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Buttervlietpolder te Numansdorp.

Aanleiding
De aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen herontwikkeling ter plaatse.

Doel
Het doel van dit vooronderzoek is het vaststellen of en waar op de onderzoekslocatie sprake is
van verdachte activiteiten en/of eventuele bekende bodemverontreinigingen.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit
Het historisch bodemonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen uit de NEN 5725
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI,
januari 2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en
de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard
vooronderzoek.
Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende
percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen
hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in
beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het
vooronderzoek te betrekken.
De voor het historisch bodemonderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en
volledig. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze
bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten
van het onderzoek beschreven.
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2

Historisch onderzoek

2.1

Algemeen
Het historisch onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de aan-/afwezigheid, de aard en de
ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen.
Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie:
• eigenschappen terrein;
• historische informatie;
• bodemkwaliteit;
• voormalig, huidig en toekomstig gebruik;
• bodemopbouw en geohydrologie.
In dit kader zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Bodeminformatie www.bodemloket.nl en de OZHZ;
- Eerder uitgevoerd vooronderzoek (ATKB, augustus 2012).
Het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek (“Vooronderzoek conform NEN 5725, Schuringsedijk,
Hogezandse Polderse Kade en Lange Boomweg te Numansdorp”, projectnummer
20120885/rap01, ATKB, 15 augustus 2012) vormt de basis van het voorliggende historisch
onderzoek. De rapportage van het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek is opgenomen in bijlage 1.
De resultaten van het huidige uitgevoerde vooronderzoek en de interpretatie ervan worden in de
navolgende paragrafen gepresenteerd.
Bij dit historisch onderzoek is tevens aandacht besteed aan verdachtheid ten aanzien van asbest.

2.2

Terreinbeschrijving
De onderzoekslocatie is gelegen in de Buttervlietpolder. Het terrein ligt in de gemeente
Numansdorp en staat kadastraal bekend als gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 346
(ged. Hogezandsche Poldersedijk), 347, 350 en 814 (ged.). De oppervlakte van het terrein
bedraagt circa 20 hectare.
De onderzoekslocatie wordt omsloten door het Hollandsch Diep aan de zuidzijde. Aan de
noordzijde is de Hogezandsche Polderdijk gelegen. Ten oosten van het terrein is de
Hogezandsche Polderse Kade gelegen. De locatie wordt ten westen omsloten door een weiland.
De belende percelen zijn in gebruik als gras- en akkerland, bos, water (Hollandsch Diep) en dijk.
Op de perceelsgrenzen zijn afwateringssloten aanwezig.
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De situering van de onderzoekslocatie is blauw omrand weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: onderzoekslocatie (Bron: AGODP: applicatie Antea Group, Copyright Esri Nederland en het Kadaster)

Uit de rapportage van het vooronderzoek uit 2012, blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie
een aantal dammen aanwezig is. Per dam is een boring verricht om te onderzoeken of de
dammen bestaan uit bodemvreemd materiaal (verdacht of bodemverontreiniging en asbest). Uit
dit onderzoek is gebleken dat een aantal dammen puin bevatten. Er zijn geen asbestverdachte
materialen waargenomen. De puinhoudende dammen zijn weergegeven op de tekening in bijlage
5.
Tevens is uit hetzelfde vooronderzoek gebleken dat op perceel 346, aan de meest oostelijke zijde
van het terrein, een asfaltpad aanwezig is (circa 70 meter). Het pad is aangeduid op de tekening
in bijlage 5.
Op het zuidoostelijke terreindeel is een gemaal aanwezig. Volgens de eigenaar blijkt dat er een
bovengrondse tank met een inhoud van circa 400 liter aanwezig zou zijn. Naar verwachting
bevindt deze tank zich in de behuizing waarvan de vloer op palen boven de inlaat staat. Zie ook
de foto’s van de rapportage van het vooronderzoek (2012) in bijlage 1. Op de tekening in bijlage 5
is het gemaal aangeduid.
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2.3

Bodemloket en archief OZHZ
Voor de onderzoekslocatie is het Bodemloket (http://www.bodemloket.nl/kaart) en het archief
van de Omgevingsdienst (OZHZ) geraadpleegd.

2.3.1

Bodemloket
Op het bodemloket is ter plaatse van de projectlocatie één onderzoekscontour geregistreerd. Ter
plaatse van een onderzoekscontour zijn één of meerdere rapporten van eerder uitgevoerd
bodemonderzoek bekend en eventueel bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest).
In onderstaand figuur is de printscreen van de locatie op bodemloket rood omrand weergegeven.

Figuur 2: printscreen locatie op Bodemloket

Uit figuur 2 blijkt dat de onderzoekslocatie deel uitmaakt van een groter gebied. Het historisch
onderzoek heeft zich echter alleen toegespitst op de huidige onderzoekslocatie.
De informatie uit Bodemloket is opgenomen in bijlage 3. Uit de betreffende informatie blijkt dat
het historisch onderzoek van 2012 niet bekend is op Bodemloket. Van de genoemde
onderzoeken blijkt alleen het historisch onderzoek (Verhoeve Milieu, 2005) te zijn uitgevoerd op
de huidige onderzoekslocatie. De overige 2 onderzoeken (Verhoeve Milieu, verkennend
onderzoek en nader onderzoek resp. 2005 en 2007), hebben plaatsgevonden op de naastgelegen
percelen. Tevens zijn de opgenomen bodembedreigende activiteiten gelegen ter plaatse van de
naastgelegen percelen. In paragraaf 2.3.2.1 zijn de door Antea Group ingeziene rapportages
samengevat.

2.3.2

OZHZ
Door de OZHZ is een archiefonderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de aanwezige
vergunningen, historisch kaartmateriaal en eerder uitgevoerd bodemonderzoek. De rapportage
van de OZHZ is opgenomen in bijlage 4. In onderstaande paragrafen is per thema een korte
samenvatting gegeven.
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2.3.2.1

Historische kaarten
Door de OZHZ zijn een drietal historische kaarten aangeleverd (1925, 1957, 1967). In onderstaand
overzicht zijn deze foto’s naast elkaar gelegd.
Historische kaarten

1925

1957

1967
Uit de historische kaarten blijkt dat het gebruik van de locatie in de loop der tijd nagenoeg niet
gewijzigd is. Er zijn geen voormalige boomgaarden of gedempte watergangen aanwezig.

2.3.2.2

Bodemonderzoeken
Voor de in paragraaf 2.3 vermelde onderzoekscontour, waar de huidige onderzoekslocatie
binnen valt, zijn drie onderzoeken uitgevoerd. Het historisch onderzoek is uitgevoerd op de
huidige onderzoekslocatie (perceel D 350). Dit onderzoek is opgevraagd bij de OZHZ; deze bleek
echter niet in het archief aanwezig te zijn. In de rapportage van de OZHZ (bijlage 4) is in een
printscreen van het bodeminformatiesysteem van de OZHZ aangegeven dat er geen
bijzonderheden zijn aangetroffen.
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De overige twee onderzoeken zijn wel aangeleverd door de OZHZ. Uit deze onderzoeken blijkt
dat ter plaatse van het adres Lange Boomweg 4 (afstand circa 1,5 km van de huidige
onderzoekslocatie) een sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond is aangetroffen. Diverse
onderzochte dammetjes (toegang naar weilanden/akkerlanden) bleken te zijn verontreinigd met
asbesthoudend puin. De gedempte sloten bleken te zijn gedempt met gebiedseigen grond en
waren niet verontreinigd. Puin- en verhardingslagen waren hooguit licht verontreinigd met zware
metalen, PAK en minerale olie. Ter plaatse van bebouwing zijn tevens licht verhoogde gehalten
aan zware metalen, PAK en minerale olie aangetoond. Het grondwater bleek niet verontreinigd.
De grond ter plaatse van de percelen waar gewasteelt plaatsvindt bleek niet te zijn verontreinigd.
Het eerder uitgevoerde vooronderzoek is niet meegenomen in deze opsomming, daar de
relevante gegevens hieruit reeds integraal zijn opgenomen in de diverse paragrafen.

2.4

Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (2012) wordt de
locatie aangeduid als ‘niet gezoneerd’. Er kan derhalve geen uitspraak worden gedaan over de
diffuse bodemkwaliteit.

Figuur 3: Uitsnede interactieve bodemkwaliteitskaart. Bron: http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/

Wanneer vrijkomende grond elders wordt toegepast binnen het beheergebied van de
omgevingsdienst, dient minimaal een verkennend bodemonderzoek plaats te vinden.

2.5

Overige historische gegevens
Het is een bekend gegeven dat de onderzoekslocatie regelmatig overstroomt.
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de
verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het
(voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen,
afzetting van bodemvreemd materiaal en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.
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Tijdens de uitvoering van het historisch bodemonderzoek zijn door de omgevingsdienst geen
gegevens aangetroffen die kunnen duiden op eventueel bodembedreigende activiteiten. Deze
gegevens zijn opgenomen in bijlage 4.

2.6

Toekomstig gebruik
In de nabije toekomst blijft het bodemgebruik van de onderzoekslocatie ongewijzigd (natuur- en
recreatiegebied). Men is voornemens het terrein te herontwikkelen. In bijlage 2 is de
vermoedelijk toekomstige inrichting opgenomen. De op de tekening genoemde diepten betreffen
de diepten in meters ten opzichte van N.A.P.
Ten behoeve van de herontwikkeling zal er grondverzet plaatsvinden. Het ontwerp is van dien
aard, dat er sprake zal zijn van een gesloten grondbalans.

2.7

Bodemopbouw en geohydrologie
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:
• freatische grondwaterstand: 4 à 4,5 m -mv.;
• regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: onbekend, sterk
beïnvloed door aanwezigheid van Hollandsch Diep;
• voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, het Hollandsch Diep ten
zuiden van de locatie;
• ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee

2.8

Toevoeging
Om het vooronderzoek tevens te laten voldoen aan een vooronderzoek voor waterbodem (NEN
5717) zijn de onderstaande vragen beantwoord:
> Wat is de functie van de watergang? Bergings regime voor Hollandsch Diep
> Wie is onderhoudsplichtig, is er een vastgestelde onderhoudsdiepte? Rijskwaterstaat,
onderhoudsdiepte niet bekend
> Wat zijn de waterpeilen (boezem- of polderpeil)? Niet bekend
> Zijn er lozingspunten in het onderzoekstraject aanwezig (bijv. riooloverstorten)? Gemaal
> Is er informatie mbt voorgaand onderzoek aanwezig? Zie voorgaande
> Is er informatie mbt de verontreinigingssituatie aanwezig? Zie voorgaande
> Wanneer hebben de laatste baggerwerkzaamheden plaatsgevonden? Niet van
toepassing
> Overige informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Zie voorgaande

Blad 8 van 9

Rapport
Historisch onderzoek Buttervlietpolder te Numansdorp
projectnummer 0415218.00
10 november 2017 revisie 00

3

Conclusies
Het historisch bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009).
Om het vooronderzoek tevens te laten voldoen aan de NEN 5717, zijn aanvullende vragen
beantwoord, zie ook paragraaf 2.8.
Op de onderzoekslocatie is tijdens voorgaand vooronderzoek een aantal voor
bodemverontreiniging verdachte deellocaties aangetroffen, te weten:
Diverse puinhoudende dammetjes
Gemaal met bovengrondse tank
Asfaltverharding (circa 70 meter)
Wanneer ter plaatse van deze deellocaties grond en/of asfalt zal vrijkomen, dient de kwaliteit van
de grond, puin en/of het asfalt ter plaatse van deze deellocaties te worden onderzocht.
Op het overige deel van de onderzoekslocatie worden als gevolg van de overstromingen van het
water in het Hollandsch Diep heterogene verontreinigingen verwacht. De locatie is gelegen in een
niet-gezoneerde zone op de bodemkwaliteitskaart. Ten behoeve van grondverzet binnen het
beheergebied van de OZHZ, kan geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart en
dient er derhalve minimaal een verkennend (water)bodemonderzoek plaats te vinden (volgens
NEN 5740 of NEN 5720).
Wanneer echter wordt gewerkt met een gesloten grondbalans, kan mogelijk gebruik worden
gemaakt van de ‘op en nabij regel’ vanuit het Besluit bodemkwaliteit. Deze regel maakt het
mogelijk om grondverzet binnen een werk te laten plaatsvinden, met inachtneming van enkele
spelregels, zonder een onderzoeksverplichting. Het bevoegd gezag dient echter voorafgaand aan
een dergelijke toepassing haar goedkeuring te verlenen.
Vanuit overige Wet- en regelgeving kan de uitvoering van een (indicatief)
(water)bodemonderzoek echter wel wenselijk zijn (bv. ARBO-wetgeving).
Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie, behoudens de
toegangsdammetjes, als onverdacht ten aanzien van asbest wordt aangemerkt, omdat er geen
aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is
gekomen.
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op de resultaten van het voorliggende historisch
onderzoek.
Antea Group
Capelle a/d IJssel, november 2017
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Bijlage 1 Eerder uitgevoerd vooronderzoek

(2012)
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1 INLEIDING
1.1 Algemeen
In augustus 2012 is in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) door AquaTerra-KuiperBurger
B.V. (ATKB) een vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd voor een locatie gelegen aan de
Schuringsedijk, Hogezandse Polder Kade en Lange Boomweg te Numansdorp in de gemeente
Cromstrijen. Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situatieoverzichten in
bijlage 1. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in deze rapportage.
1.2 Aanleiding en doel van het vooronderzoek
Het vooronderzoek vindt plaats in het kader van een transactie van de locatie, waarvoor de historische
gegevens dienen te worden geraadpleegd. Het doel van het vooronderzoek is het verkrijgen van
gegevens over het huidige en vroegere gebruik van de locatie. Aan de hand hiervan kan er
vastgesteld worden of er verontreinigingen in de bodem te verwachten zijn.
Het historisch onderzoek bestaat uit een locatie inspectie en een historisch (archief)onderzoek bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het onderzoek betreft een ‘standaard vooronderzoek’ conform
de norm NEN 5725. Hiertoe zijn de volgende bronnen/archieven geraadpleegd:








Archief bodemonderzoeksgegevens afdeling milieu;
Archief vergunningen Wet milieubeheer;
Archief (voormalige) Hinderwetvergunningen;
Archief ondergrondse tanks;
Historische kaartmateriaal;
Oude (bodem)kaarten o.a. STIBOKA;
Internet.

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de locatie- en historische
gegevens. Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken.

Vooronderzoek Schuringsedijk, Hogezandse Poldersekade en Lange Boomweg te Numansdorp
Rapport: 20120885/rap01, versie 1, 15 augustus 2012
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2 LOCATIEGEGEVENS
2.1 Algemeen
- Adres

:

- Eigenaren

:

- Gebied
- Gebiedsnummer
- Kadastraal bekend

:
:
:

- Oppervlakte

:

Schuringsedijk, Hogezandse Poldersekade, Lange Boomweg te
Numansdorp
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), A. van der Eijk en zonen
Benthuizen B.V.
Cromstrijen/Deltanatuur
21319
Gemeente Numansdorp, sectie D, nrs. 279, 346, 347, 350, 758, 814, 815
en 856
57.48.73 ha

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van Numansdorp. De regionale ligging van de locatie is
weergegeven op de in de bijlage opgenomen topografische kaart en de situatietekening van de locatie
(bijlage 1).
2.2 Terreininspectie
Onderstaande informatie is verkregen door het locatiebezoek op 31 juli 2012. De rapportage van de
terreininspectie en terreinfoto’s zijn opgenomen in bijlage 2.
2.2.1 Onderzoekslocatie
Percelen 346, 347 en 815 bestaan uit grasland met enkele dammen, waarin geen bijmenging met puin
2
is aangetroffen. Perceel 814 bestaat ook uit grasland, echter hier is plaatselijk (ca. 70 m ) huisvuil op
het maaiveld aanwezig (foto 37). Perceel 346 is plaatselijk verhard met een asfaltpad (ca. 70 meter).
Perceel 350 bestaat uit akkerland met bieten. In enkele dammen op dit perceel is een bijmenging met
puin aangetroffen tot 50 cm-mv. Er is een gemaaltje op de locatie aanwezig.
Perceel 765 bestaat uit akkerland met uien. Op het perceel staan twee zeecontainers. De functie
hiervan is niet bekend.
Percelen 279 en 856 zijn ingezaaid met tarwe. Ter plaatse van een dam aan perceel 279 is tot een
diepte van 30 cm-mv puin met asbestverdacht materiaal aangetroffen.
De percelen 346, 814 en 815 betreffen dijken.
Ter plaatse van elke dam is één proefboring geplaatst. De dammen waarbij bodemvreemd materiaal
is aangetroffen zijn hierboven genoemd.
2.2.2 Belendende percelen
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied. De belendende percelen bestaan uit grasland,
akkerland (tarwe, bieten en aardappels), bos, het Hollandsch Diep, de dijk Schuringsedijk en een erf
langs deze dijk. Op de perceelgrenzen zijn afwateringssloten aanwezig. Op basis van de beschikbare
bodeminformatie (zie hoofdstuk 3) is niet de verwachting dat het erf de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie negatief heeft beïnvloed.
2.2.1 Visuele asbest inspectie
Tijdens de terreininspectie is de locatie globaal geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest of
asbestverdacht materiaal. Hierbij zijn ter plaatse van een dam op perceel 279 aanwijzingen gevonden
om te veronderstellen dat de locatie verdacht is voor asbest. Een visuele inspectie van het maaiveld
conform de NEN 5707:2003 wordt daarom noodzakelijk geacht.
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Vooronderzoek Schuringsedijk, Hogezandse Poldersekade en Lange Boomweg te Numansdorp
Rapport: 20120885/rap01, versie 1, 15 augustus 2012

3 HISTORISCHE INFORMATIE
3.1 Algemeen
Onderstaande informatie over de historie van de locatie is verkregen uit de vragenlijst van de eigenaar
(bijlage 3) en uit bodeminformatie afkomstig van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (bijlage 4).
3.2 Onder- en bovengrondse opslagtanks
Volgens het tankarchief zijn geen opslag tanks geregistreerd voor deze locatie. Tijdens de uitvoering
van de veldinspectie zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van
(voormalige) onder- en/of bovengrondse opslag tanks. Uit de gegevens van de eigenaar blijkt dat ter
plaatse van het gemaaltje op perceel 350 een bovengrondse tank van ca. 400 liter aanwezig is. Deze
is tijdens de inspectie niet waargenomen. Naar verwachting bevindt deze zich in de behuizing
waarvan de vloer op palen boven de inlaat staat (zie foto 30). Gezien de situering van de tank is het
niet de verwachting dat eventuele morsingen nabij de tank de omliggende bodem heeft verontreinigd.
3.3 Bedrijfsactiviteiten
Er hebben, volgens het milieuvergunningen archief en informatie van de eigenaar, op de
onderzoekslocatie geen vergunde bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. In de directe
omgeving is ter plaatse van Schuringsdijk 158 een varkenshouderij bekend. Het is niet de verwachting
dat dit de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie negatief heeft beïnvloed.
3.4 Verhardingen, ophogingen en dempingen
Bij de omgevingsdienst en de eigenaar zijn geen gegevens bekend ten aanzien van verhardingen,
ophogingen en/of dempingen.
3.5 Voorgaande bodemonderzoeken
Uit informatie van de Omgevingsdienst blijkt dat ter plaatse van perceel 758 een bodemonderzoek is
uitgevoerd in opdracht van DLG (IWACO, 1998). Hieruit blijkt dat in de bovengrond sterk verhoogde
gehalten aan arseen en zink aanwezig zijn. De locatie overstroomt regelmatig, daarom worden deze
verontreinigingen gezien als verhoogde achtergrondwaarden.
Ter plaatse van perceel 350 is een historisch onderzoek uitgevoerd door Verhoeven Milieu in 2005.
Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
3.6 Bodemkwaliteitskaart en achtergrondgehalten
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beschikt over een bodemkwaliteitskaart. Volgens de
bodemkwaliteitskaart vallen de percelen 279 en 856 in de zone Achtergrondwaarden. In de boven- en
ondergrond zijn naar verwachting ten hoogste lichte verontreinigingen aanwezig. De overige percelen
zijn niet gezoneerd. Ter plaatse van de niet-gezoneerde percelen dient voorafgaand aan grondverzet
de bodemkwaliteit minimaal te zijn vastgesteld door middel van een verkennend bodemonderzoek.
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4 TOEKOMSTIGE SITUATIE
De percelen zijn in gebruik als akkerland en grasland (dijk). De toekomstige bestemming is
natuur(ontwikkeling) en landbouw. Er wordt wel grootschalig grondverzet verwacht, echter dit zal pas
worden uitgevoerd na transactie en valt daarmee buiten de reikwijdte van dit onderzoek.

5 FINANCIEEL JURIDISCHE ASPECTEN
Financiële en juridische aspecten zijn van belang vanwege de eventuele verhaalbaarheid van kosten
op de veroorzaker van een bodemverontreiniging en de juridische positie van de (nieuwe) eigenaar; is
de (nieuwe) eigenaar wel of niet aansprakelijk (vanwege onderzoeks- en saneringsbevel), wat regelen
koper en verkoper aldus in een contract (vanwege garanties en uitsluitingen) en wat is de schade door
bodemverontreiniging (vanwege prijsvorming).
Belangrijke data in dit verband zijn:
- 1 januari 1975
uit jurisprudentie blijkt dat men vanaf deze datum had kunnen weten dat de
overheid inspanningen zou gaan leveren om bodemverontreiniging te saneren;
- 1 januari 1987
Op deze datum trad de Wet bodembescherming in werking en werd de
zogenoemde zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming) van kracht;
- 1 januari 1994
Op deze datum trad de eerste fase van de saneringsregeling Wet
bodembescherming in werking en is de zorgplicht geconcretiseerd.
Veroorzakers van bodemverontreiniging en zogenoemde ‘schuldige eigenaars’ kunnen door de
overheid aansprakelijk worden gesteld. ‘Onschuldige eigenaars’ zijn eigenaars (of erfpachters) die
kunnen aantonen dat zij destijds, bij de aankoop van hun terrein:
 Noch een relatie of duurzame rechtsbetrekking hadden met de veroorzaker(s);
 Noch (in)directe betrokkenheid hadden bij de veroorzaking van de verontreiniging;
 Noch op de hoogte waren of redelijkerwijs konden zijn van de verontreiniging.
De percelen van de heer Van der Eijk en Zonen Benthuizen B.V. zijn sinds november 2003 in
eigendom. De vorige eigenaar was Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. De percelen 279 en 856 zijn in
eigendom van Bureau Beheer Landbouwgronden.
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6 CONCLUSIES
Uit het vooronderzoek conform NEN 5725 blijkt dat op de locatie sprake is van verdachte terreindelen
waarbij de kans op bodemverontreiniging aanwezig is.
 Ter plaatse van perceel 346 is een asfaltverharding (ca. 70 meter) aanwezig met een
onbekende fundatie laag. Een funderingslaag bestaande uit puin kan mogelijk een
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Een verkennend bodemonderzoek naar het asfalt
wordt echter alleen noodzakelijk geacht in het geval de asfaltverharding wordt verwijderd. Bij
verwijdering van het asfalt wordt de isolerende voorziening als saneringsmaatregel van een
potentiele verontreiniging verwijderd.
2
 Ter plaatse van perceel 814 is huisvuil op het maaiveld aangetroffen (ca. 70m );
 Ter plaatse van perceel 279 is een dam aanwezig waarbij tot een diepte van 30 cm-mv puin
met asbestverdacht materiaal is aangetroffen.
Ter plaatse van de asfaltverharding, het huisvuil op het maaiveld en de asbestverdachte dam wordt
geadviseerd een verkennend (asbest)onderzoek uit te voeren. Ter plaatse van de puinhoudende
dammen waar geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen, wordt gezien de beperkte omvang van
de dammen een verkennend bodemonderzoek niet zinvol geacht.
Ter plaatse van de overige terreindelen zijn geen verdachte activiteiten waargenomen, welke
aanleiding geven tot een verkennend bodemonderzoek.

7 SLOTOPMERKINGEN
ATKB is op generlei wijze gelieerd aan de opdrachtgever en/of de eigenaar van het onderzochte
terrein.
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden. Opgemerkt wordt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)-onderzoek.
Hierbij wordt er op gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
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BIJLAGE 1

BIJLAGE 2

Rapportage locatie-inspectie
Locatie

: Schuringsedijk, Lange Boomweg en Hogezandsche Poldersekade
te Numansdorp
Referentienummer
: 20120885
Datum inspectie
: 31 juli 2012
Medewerker
: Pim Tanis (ATKB)
Globale locatiebeschrijving : Akkers, grasland en dijken

1. Controle van de via de eigenaar en gemeentelijke bronnen verkregen historische en huidige informatie.
a. Is de opgegeven huidige situatie gelijk aan de werkelijke huidige situatie? (zie vragenlijst eigenaar)
Ja

b.

Zijn er nog kenmerken aanwezig van de opgegeven historische situatie
(indien afwijkend van huidig gebruik)?
Nee

c.

Zijn er bodembeschermende voorzieningen aanwezig en in welke staat verkeren deze?
Voorzieningen
: Nee
Huidige staat
: Nee

2. Is er aanvullende informatie over de aard van het huidig bodemgebruik op de locatie en in de directe
omgeving (volkstuinen, moestuinen, kinderspeelplaatsen etc.)? Ook op schets/tekening weergeven
Nee

3. Zijn er verdachte plekken op of rondom de locatie zoals verkleuringen, kale plekken, bijmengingen,
brandplekken, afwijkend maaiveldniveau, afwijkende begroeiing, watergangen,
aanwijzingen voor voormalige watergangen, dammen (puinverharding?) etc.?
Puinhoudende dammen

4. Zijn er gebouwen en/of verhardingen aanwezig in verband met mogelijk vervolgonderzoek?
Bebouwing
: Ja, bunker op perceel 346
Verharding(slagen) : Asfaltwegen en -paden
5. Is asbestverdacht materiaal op de onderzoekslocatie waargenomen, zo ja in welke mate?
Ja, dam zuidwestzijde perceel 279
6. Is eventueel uit te voeren vervolgonderzoek gebonden aan strenge randvoorwaarden in verband
met veiligheid (dijken, spoorlijnen, rijkswegen etc.)?
De percelen 346, 814 en 815 betreffen dijklichamen.
7. Zijn er proefboringen gezet? Zo ja, hoeveel?
Negen proefboringen ter plaatse van dammen

LOCATIEFOTO’S
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 31
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Foto 37
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Foto 43
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Foto 49

Foto 50
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 20120885
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

45 m

225 m

Schaal 1:4500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NUMANSDORP
D
279

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

Klantreferentie: 20120885
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Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object NUMANSDORP D 279
Schuringsedijk , NUMANSDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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D
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 20120885
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Hier bevindt zich Kadastraal object NUMANSDORP D 347
L BOOMWG , NUMANSDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

Hoogezandsche Poldersekad

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 20120885
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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D
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 20120885
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Hier bevindt zich Kadastraal object NUMANSDORP D 350
L BOOMWG , NUMANSDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

Uittreksel Kadastrale Kaart
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Hier bevindt zich Kadastraal object NUMANSDORP D 758
L BOOMWG , NUMANSDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Hier bevindt zich Kadastraal object NUMANSDORP D 815
HOGEZANDSCHE POLD , NUMANSDORP
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Rapport Bodemloket
ZH061100055
Torenstee + Hogezandse polder
Datum: 09-10-2017

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH061100055 Torenstee + Hogezandse polder

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Torenstee + Hogezandse polder

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH061100055

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA061100325

Adres:

Numansdorp

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

2/3

Statusinformatie
Vervolg:

Uitvoeren aanvullend NO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een aanvullend nader
onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en
ernst van de vastgestelde verontreiniging te
bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol
Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn
nader onderzoek' (Sdu, 1995).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

Start

Eind

smeerolietank (bovengronds)
(631308)

onbekend

huidig

demping met grond (900069)

onbekend

huidig

erfverharding (niet
gespecificeerd) (900080)

onbekend

huidig

dieseltank (bovengronds)
(631301)

onbekend

huidig

landbouwmachinereparatiebedrijfonbekend
(293202)

huidig

autowasserij (502053)

onbekend

huidig

bestrijdingsmiddelenopslagplaatsonbekend
(631298)

huidig

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval (900087)

huidig

onbekend

1.4

1.5

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Nader onderzoek

Verhoeve Milieu

rba/adv/vmw/357056

2007-07-16

Verkennend onderzoek Verhoeve Milieu
NEN 5740

RBA/ADV/VMW/55082

2005-11-02

Historisch onderzoek

WDD/ALG/VMW/55082 2005-06-22

Verhoeve Milieu

Besluiten
Type

1.6

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Voor meer informatie kunt u terecht bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Website: http://www.ozhz.nl

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Bijlage 4 Informatie Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid

Omgevingsrapportage - bodem

perceel NMD00 D 350 te Numansdorp
locatie hogezandse poldersekade te Numansdorp (Buttervlietpolder)

Aanvrager

Antea Group t.a.v. M. Lexmond

Telefoonnummer

06-51659310

E-mail adres

Mariska.lexmond@anteagroup.com

Uw opdrachtnummer en datum

415218 - 12-10-2017

Zaaknummer

Z-17-326277

Behandeld door

Tom Bosman - d.d. 12-10-2017
e-mail: tw.bosman@ozhz.nl - telefoon 078-7703271

Inleiding
Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en
grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit
rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het
informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde
ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.
Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de betreffende
dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden
uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze
samenvatting is opgenomen.
Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:
Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het
perceel. De kaart geeft de ligging van de locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.
Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde
bodemonderzoeken, ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht vanuit de Wet
milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.
Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie.
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel
kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een aangrenzend perceel.
Hoofdstuk 4: Algemene informatie
Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden
geraadpleegd kan worden.
Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2 en 3.
Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.

1 Algemene informatie perceel NMD00 D 350
Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:
Adres
Kadastrale gegevens
Gemeente

Numansdorp

Sectie

D

Nummer

350

Kaart van 1925

Kaart van 1957

Kaart van 1967

Denk aan de voormalige sloten, boomgaarden en glastuinbouwkassen. Betreffende locaties zijn mogelijk verdacht in verband met bodem
bedreigende activiteiten vanuit het verleden.
LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat de ligging van objecten op de door
ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst
bij de topografische kaart van 1925, maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude kaart als in de huidige topografie
voorkomen. Zie ook het kaart materiaal op http://topotijdreis.nl

2 Gegevens op perceel NMD00 D 350
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd

Overzicht bodemonderzoeklocaties

Onderzoekslocatie 'Torenstee + Hogezandse polder'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Torenstee + Hogezandse polder (AA061100325)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen:

Ernstig, urgentie niet bepaald

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen:

Uitvoeren aanvullend NO

Wbb code:

ZH061100055
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming

Type onderzoek

Datum

Historisch onderzoek

22 06 2005

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

16 07 2007

Onbekend

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

02 11 2005

Onbekend

Onbekend

Grond

Grondwater

Legenda
<s/<d

Geen verhoogde gehalten gemeten

>S

Licht verontreinigd (> streefwaarde)

>T

Matig verontreinigd (> tussenwaarde)

>I

Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)

Onbekend

Geen informatie voorhanden

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of
vergunningsplicht)
Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven.

3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel NMD00 D 350
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of
vergunningsplicht)
Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven.

4 Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de
bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl
Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds
aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de
genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan
het voorkomen van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen is helaas niet
geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.topotijdreis.nl.
Hierop zijn onder andere de topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde
groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen.

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
1.1 Inleiding
De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is
uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemo nderzoeken
uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar
overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het
voorkomen van bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het
zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem
verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de
Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan
leiden tot vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en)
kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging op de locatie.
Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aangeboden dan worden de
onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare
rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting ziet er als volgt uit:
Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365
(IBS102) (AA038100354)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Brinklaan 155

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen:

Pot. Ernstig

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de
volgende vervolgstatus van toepassing:

Uitvoeren NO

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd

Type onderzoek

Datum
onderzoek

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming
Bodem

Historisch onderzoek

10-9-1993

NVN Onderzoek

1-8-1993

>S

Grondwater

>T

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan.
Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie
beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.
Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie,
voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat geen sprake is van een ernstige
bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in
principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in
alle gevallen vrij toepasbaar.
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig
beschouwd als een matige of sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De omva ng van de
verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot bodemverontreiniging. De
locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot
bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een spoedeisende bodemverontreiniging.
Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend.
Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat
de locatie wel verontreinigd is maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.
Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging met een
omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of
verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.
Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed
Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed
(risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn.
Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald
Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25
m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel g evaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van de
verontreiniging dient voor 2015 plaats te vinden.
Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te
vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling.
Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar
plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling.
(NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid
wellicht als hoger beschouwd)
Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor
2015. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de
spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd)
Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige
verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het
vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria,
meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de verontreinigsituatie zijn er geen
gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond
is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus (in het gele deel)
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt
niets over de termijn waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar
aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een
nader bodemonderzoek, een aanvullend bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden
dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de
risico's van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden
vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een
beschikking.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot
het ondernemen van deze activiteiten zijn in een Wbb beschikking vastgelegd.
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij
het bevoegd gezag Wbb. Bij het kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek (in het blauwe deel)
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden
onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de
Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek
is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor bodembedreigende activiteiten.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen
uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van
bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het
licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van
de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed.
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden
uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel)
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of
niet.
De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).
A = Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering daarvan.
Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of
meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging.
Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding
van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek.
Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De
omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed van het
geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw).
NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op
voorhand dat vergelijkbare concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het voorkomen van de weergegeven
verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien van de betreffende onderzoeksrapporten.

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale onder grondse
opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks)
is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden ges aneerd door KIWA
(Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet
verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonder zoek is dan
verplicht.

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer
In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de
inrichtingen op en in de omgeving van het perceel.
Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van de activiteiten.
Algemene gegevens
Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief.
Actief betekend: Op de locatie is nog een WM
Omschrijving
Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting.

1.6 Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over
de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de
bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde
bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl

Bijlage 2: Disclaimer
Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze
rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook
niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van
gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en interpretatiefouten zijn gemaakt.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als
blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert de omgevingsdienst
om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.
Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van
de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de
melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.
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Bijlage 5 Tekening met ligging voor
bodemverontreiniging verdachte deellocaties
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.anteagroup.nl
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