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DISCLAIMER 
Dit rapport is het resultaat van een historisch onderzoek dat is uitgevoerd ter plaatse van Schoonhetenseweg 6-6a te Mariënheem, in opdracht van 
Webon bouwontwikkeling. 
Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen. 
 
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

-   de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 
-   de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 
-   het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

 
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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Verkennend bodemonderzoek 

Schoonhetenseweg 6-6a te Marienënheem (rapportnummer: 172326)  
 

1. INLEIDING 

1.1  ALGEMEEN  
In opdracht van Webon bouwontwikkeling is door Van der Poel BV een historisch onderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Schoonhetenseweg 6-6a te Mariënheem. 
 

1.2  AANLEIDING EN DOELSTELLING 
Aanleiding tot het historisch bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het onderzoek is aan de hand van de verzamelde informatie een oordeel te geven omtrent de 
mogelijkheid van de aanwezigheid van bodemverontreiniging ter plaatse.  
 

1.3  KWALITEITSBORGING 
Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het 
beste advies voor zijn vraagstuk. 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der Poel BV, 
hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever en 
derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende 
NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 
 

1.4 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en worden de uitkomsten uit 
het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 is een samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven. 
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Verkennend bodemonderzoek 

Schoonhetenseweg 6-6a te Marienënheem (rapportnummer: 172326)  
 

2. VOORONDERZOEK (NEN 5725: 2017) 

2.1 ALGEMEEN 
Vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen 
op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van 
mogelijke verontreinigingen. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie 
en eventueel beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
 

2.2 SYSTEMATIEK MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek (Stap 1)moet antwoord verkregen 
worden op een aantal in de NEN 5725:2017 geformuleerde onderzoeksvragen (stap 2). Indien naar 
deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld en de 
onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek afgerond en 
worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.3 STAP 1 BIJ HET UITVOEREN VAN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek. Hieruit volgt 
tevens een eenduidige afbakening van het geografisch gebied (de onderzoekslocatie). In de norm voor 
vooronderzoek zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor onderhavig 
vooronderzoek is de volgende aanleiding geformuleerd: 
A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek volgens 
6.2.1 
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Verkennend bodemonderzoek 

Schoonhetenseweg 6-6a te Marienënheem (rapportnummer: 172326)  
 

2.4 STAP 2 BIJ HET UITVOEREN VAN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 
Alle voor het vooronderzoek relevante en beschikbare informatie die nodig zijn voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen zijn verzameld door de onderzoeker.  

Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 

Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antopogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beinvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

Voormalig  0      

Huidig        

Toekomst     0   

Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 

 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in 
het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
 
0 Optioneel 

TABEL 2.1 ONDERZOEKSASPECTEN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

De resultaten van het vooronderzoek zijn uitgebreid beschreven in bijlage 2. De bijzonderheden die naar 
voren komen uit het vooronderzoek zijn samenvattend beschreven in hoofdstuk 2.5. 
 

2.5 SAMENVATTING VOORONDERZOEK 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te geven 
op de geformuleerde onderzoeksvragen. 
 
Het terrein is gelegen tussen Schoonheetenseweg 4 en de spoorlijn tussen Raalte-Nijverdal. Op het terrein is 
een voormalige kippenschuur aanwezig. De kippenschuur is in verschillende jaren gebouwd. Op de tekening 
in bijlage 1 zijn de verschillende bouwperiodes weergegeven.  
 
Uit het dossieronderzoek bij de gemeente Raalte is naar voren gekomen dat de locatie sinds 1959 in gebruik 
is als kippenschuur. In 1960 en 1963 zijn er uitbereidingen van de kippenschuur gerealiseerd. Ter plaatse van 
het deel dat in 1959 en 1960 is gebouwd zijn asbestverdachte golfplaten gebruikt als dakbedekking.  
 
Het deel dat is gebouwd in 1963 is voorzien van blikken dakplaten, ook hier is geen dakgoot toegepast.  
 
In het milieudossier zijn geen vermeldingen van bodemonderzoeken ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
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Verkennend bodemonderzoek 

Schoonhetenseweg 6-6a te Marienënheem (rapportnummer: 172326)  
 

3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

3.1 SAMENVATTING 
 
In opdracht van Webon bouwontwikkeling is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Schoonhetenseweg 6-6a te Mariënheem. 
Aanleiding tot het historisch bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het onderzoek is aan de hand van de verzamelde informatie een oordeel te geven omtrent de 
mogelijkheid van de aanwezigheid van bodemverontreiniging ter plaatse. 
 
Vooronderzoek 
Uit het historische onderzoek blijkt dat de locatie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is bebouwd. Op de 
locatie is een voormalige kippenschuur aanwezig die in verschillende jaren is uitgebreid. Op delen van de 
schuur zijn asbesthoudende golfplaten als dakbedekking. Op het terrein zijn geen bodemonderzoeken 
bekend. 
 

3.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op basis van het dossieronderzoek de kans op een 
bodemverontreiniging aanwezig is ter plaatse van de druppelzones schuur, waar geen dakgoot aanwezig. is 
Mogelijk is door afspoeling van regenwater asbest in de bodem terecht gekomen.  
 
Geconcludeerd wordt dat op de locatie de kans op aanwezigheid van een bodemverontreiniging ter plaatse 
van de druppelzones aanwezig is. De rest van het terrein is onverdacht op het voorkomen van 
bodemverontreinigingen. 
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Van der Poel BV 
 
Dhr. M. Ubels 
 
 
 



BIJLAGE 1 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 172326

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RTE00&sectie=P&perceelnummer=265&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RTE00&sectie=P&perceelnummer=264&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RTE00&sectie=P&perceelnummer=2356&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RTE00&sectie=P&perceelnummer=2375&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RTE00&sectie=P&perceelnummer=2374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 172326

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object RAALTE P 2374
Schoonhetenseweg , MARIENHEEM
CC-BY Kadaster.





Projectnummer: 172326 
Locatie: Schoonhetenseweg 4 
Datum: 16 januari 2018 
 
 
 Foto 1: Foto 2: 

Foto 3: Foto 4 

  

  



Projectnummer: 172326 
Locatie: Schoonhetenseweg 4 
Datum: 16 januari 2018 
 
 
 Foto 5: Foto 6: 

Foto 7: Foto 8: 

  

  



BIJLAGE 2 



VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  

Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens paragraaf 6.2.1 

 
Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 

 A B C D E F G 

Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        

Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beinvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      

Huidig        

Toekomst     0   

Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 

 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
 
  



Pagina 2 van 5  

 

Schoonhetenseweg 6-6a te Marieënheem, projectnr. 172326 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Schoonhetenseweg 6-6a te Marieenheem 
(gemeente Raalte) 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Raalte, sectie P, nummers 2374 en 2375 

Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Gehele percelen 

Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: ja 

Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  JA 

Eigendomssituatie Webon bouwontwikkeling 

Rechthebbenden Gemeente Raalte (opstalrecht) 

Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie (Kadaster BAG) Volgens BAG-viewer is de bebouwing opgericht in 1960 

Historie o.b.v. oude kaarten (Topotijdreis)  Op basis van kaartmateriaal van topotijdreis is op de locatie bebouwing aanwezig sinds midden jaren ’60 
van de vorige eeuw 

Gemeente 
(bij dossieronderzoek zie einde bijlage) 

Gemeente Raalte 

Bodemloket Geraadpleegd op 16 januari 2018 

Terreininspectie Uitgevoerd op 16 januarie 2018 door M. Ubels (Van der Poel) 

Verwachting archeologie (archeologische waarde) Geen   

Niet Gesprongen Explosieven Geen  

Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? (aangeven op locatieoverzicht) 

JA 

Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 

Locatieinspectie Druppelzones in en rondom de schuur asbest 

   

   

   

   

   

Is de bodem asbestverdacht? (asbestkansenkaart) 
 

JA, zie hierboven 
 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

De gemeente Raalte heeft een eigen bodemkwaliteitskaart. Deze is niet online beschikbaar. Uit navraag 
blijkt dat alle grond in princiepe voldoet aan de kwaliteit AW2000. Echter wanneer tijdens een 
bodemonderzoek verhoogde parameters worden aangetoond worden deze als leidend gezien. 
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Schoonhetenseweg 6-6a te Marieënheem, projectnr. 172326 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en 
waar bevinden deze zich? (aangeven op 
locatieoverzicht) 

Bodemopbouw (bron: TNO)  
Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO is de regionale bodem tot circa 30 meter 
onder maaiveld opgebouwd uit matig tot grof zand. Op circa 30 meter diepte begint de kleilaag met 
fijnzandige lagen. De freatische grondwaterstand bevindt zich naar verwachting op ca. 1,5 m-mv.  
 
 

Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand (bron: TNO ) 
De regionale grondwaterstromingsrichting (freatisch/1e WVP) is noord-west. De lokale 
grondwaterstromingsrichting kan plaatselijk worden beïnvloed door sloten, beken, rivieren, 
rioleringen, onttrekkingen e.d.. 
 

Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
NEE er zijn in het dossier en tijdens de locatieinspectie geen aanwijzingen gevonden die duiden op 
dempingen en ophogingen 

Is ter plaatse sprake van een Grondwater-
beschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging? 

NEE 

Komt freatisch brak of zout (grond)water voor? NEE 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

Bron  Locatie  Verdachte parameter 

geen   

   

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
(aangeven op locatieoverzicht) 

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; NEE 
Indien JA; aard en plaats 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 

NEE, de invloed van de aanwezigheid van asbestverdachte dakplaten zonder dakgoten en de druppelzones 
daaronder 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 
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Schoonhetenseweg 6-6a te Marieënheem, projectnr. 172326 

De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Bron vooronderzoek Specificatie van de bron Bron  
geraadpleegd 

Datum 
Raadplegen bron 

Informatie 
Beschikbaar 

Opdrachtgever Dhr. H. Westenenk JA  16 januari 2018 JA  

Eigenaar  Webon Bouwontwikkeling NEE   JA NEE 

Huurder  Niet van toepassing NEE   JA NEE 
     

Gemeente Raalte JA  16 januari 2018 JA NEE 

Terreininspectie M. Ubels (Van der Poel) JA  16 januari 2018 JA NEE 
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  16 januari 2018 JA  

Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  16 januari 2018 JA 

Google Maps http://maps.google.nl/  JA  16 januari 2018 JA  

Bodemkwaliteitskaart (website) Niet online beschikbaar, zie eerder in dit verslag NEE  30 januari 2018 NEE 

Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA NEE  16 januari 2018 JA  

Bodeminformatie provincie (website) 
 

NEE   NEE 

Bodemopbouw; dinoloket TNO, database 
 

NEE   NEE 

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  16 januari 2018 JA  

Archeologische waarde http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-
kaarten/amk-en-ikaw  

JA  30 januari 2018 JA  

KLIC http://www.klic.nl  NEE   NEE 
     

 

 
  

http://www.kadaster.nl/
http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/
http://maps.google.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://topotijdreis.nl/
http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw
http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw
http://www.klic.nl/
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Schoonhetenseweg 6-6a te Marieënheem, projectnr. 172326 

In de navolgende tabel is de bij het dossier-onderzoek verkregen informatie vermeld. 
Bron  

Gemeente (dossieronderzoek) 

Dossiermap (en document kenmerk) Datum Type document Informatie 

 21-11-1957 Aanvraag 
bouwvergunning 

Bouw van woonhuis 

 
24-08-1959  Bouwvergunning bouw van een kippenhok  
01-09-1960 Bouwvergunning Bouw van een kippenhok 

 21-11-1963 bouwvergunning Bouw van een kippenhok 
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Rapport Bodemloket

Datum: 31-01-2018
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

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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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

 

Pagina 8 van 8 - 04-01-2018

 



Relevante bouwvergunningen Schoonhetenseweg 4 Marieënheem 
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