
























datum 17-3-2017

dossiercode   20170317-9-14852

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Bestemmingsplan 'Sleeuwijk, Hoekeinde 46'
Oppervlakte plangebied: 1038
Adres: Hoekeinde 46, Sleeuwijk
Gemeente: Werkendam
Het plan is ingediend door: Tom Verduijn Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid
 Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze
liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door ruimtelijke
ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft nodig.
Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De Keur
van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de dijken. De kern- en beschermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een
buitenbeschermingszone onderscheiden. Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een eventueel toekomstig
hoger beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om
de waterkering in de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone
aan weerszijden van de waterkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde
afmetingen; het dwarsprofiel is op te vragen bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de waterkeringen.Verweving van functies met de waterkering is niet gewenst.

Verbeelding
 De kernzone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
De beschermingszone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone -
dijk - 1'. Deze gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en)
te beperken. De regeling strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestemming(en) vooraf wordt getoetst, doordat
een bouwverbod onderdeel is van de regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na afwijken bij
omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.
De primaire waterkering kent ook een buitenbeschermingszone, waarop de keur van Waterschap Rivierenland van toepassing
is. Het aangegeven plangebied ligt in de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering. In deze
buitenbeschermingszone zijn de volgende zaken niet toegestaan zonder vergunning; afgravingen en seismische onderzoeken,
werken met een overdruk van 10 bar en explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen. Onder de noemer
afgravingen worden diepe ontgravingen verstaan en daaronder valt ook ondergronds bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat de
ontgrondingen geen nadelige invloed mogen hebben op de functie van de waterkering, alsmede de waterhuishouding.

Wij verzoeken u de buitenbeschermingszone aan te duiden middels een algemene aanduidingsregel:



Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 2' zijn de gronden naast de voor die gronden aangewezen
bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire waterkering.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang. Binnen
het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.



●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Werkendam
Mark Elzerman
telefoon: 0344-649242
e-mailadres: m.elzerman@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
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Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
 ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Werkendam

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
 nee

Afbeeldingen geraakte toetslagen



Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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Project: Splitsing bouwkavel in twee kavels Muggenschans te 

Sleeuwijk  

Adromi B.V. 

Reeweg 146 

3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht 

 

T 078 – 684 55 55 

F 078 – 684 55 59 

 

algemeen@adromi.nl 

www.adromi.nl 

 

K.v.K. 230.825.46 te Rotterdam 

BTW: 8050.63.286.B.01 

IBAN: NL75RABO0385477481 

Onderwerp: Akoestisch onderzoek industrielawaai en wegverkeerslawaai 

Opdrachtgever: Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. 

Kenmerk: S201703-Sleeuwijk  

Auteur(s): R. van de Bank 

Datum 13-4-2017 

  

  

  

 

Inleiding 

De heer P. van Tilburg (hierna: initiatiefnemer) wenst het perceel in het verlengde van de Hoekeinde 

46, gelegen aan de Muggenschans, te Sleeuwijk, te splitsen in twee kavels.  

 

Beoogd is om per kavel een vrijstaande woning te realiseren (hierna aangeduid als plan of bouwplan).  

 

De exacte uitvoering van de woningen is nog niet bekend. In het kader van onderhavig onderzoek is 

uitgegaan van drie bouwlagen waar zich geluidgevoelige ruimten, zoals slaapkamers en een 

woonkamer, kunnen bevinden.  

 

In bijlage 1 is divers kaartmateriaal met de ligging van het perceel alsmede met impressies van de 

woningen op de twee kavels opgenomen. 

 

Voor de splitsing van het perceel in twee kavels en de beoogde realisatie van een vrijstaande woning 

per kavel is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.  

 

In het kader van deze ruimtelijke ordeningsprocedure wordt in deze notitie ingegaan op 

wegverkeerslawaai en industrielawaai.  
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Industrielawaai 

Het bouwplan ligt binnen de geluidzone, ingevolge de Wet geluidhinder, van het industrieterrein 

Avelingen-Oost te Gorinchem. Zie de afbeelding hierna. 

 

 

Bron kaartmateriaal: ruimtelijke plannen 

 

Nagegaan is of de voorkeursgrenswaarde vanuit de Wet geluidhinder van 50 dB(A)-etmaalwaarde op 

het bouwplan wordt overschreden en of het vaststellen van een hogere waarde (ten hoogste 55 

dB(A)-etmaalwaarde) noodzakelijk is dan wel mogelijk is. 

 

Gelet hierop is de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Avelingen-Oost berekend op het 

bouwplan. Deze geluidberekeningen zijn uitgevoerd door de zonebeheerder (Omgevingsdienst Zuid-

Holland-Zuid (OZHZ) namens de gemeente Gorinchem). 

 

Voor deze berekeningen zijn coördinaten van de rekenpunten die het bouwplan vertegenwoordigen 

verstrekt aan OZHZ. 

 

Uit de rekenresultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Avelingen-Oost op 

het bouwplan ten hoogste 49 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt. In bijlage 2 zijn de rekenresultaten 

opgenomen. 

 

OZHZ heeft aangegeven dat op de geluidzone nog circa 1 dB aan geluidruimte beschikbaar is.  

Zelfs met 1 dB extra wordt de 50 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van de rekenpunten niet 

overschreden. Vaststellen van hogere waarden is derhalve niet noodzakelijk. 
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Wegverkeerslawaai 

Nagegaan is of het bouwplan, in relatie tot de Wet geluidhinder, binnen een geluidzone van een weg 

is gelegen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Hierna volgt hierop een toelichting. 

 

1. Het bouwplan ligt niet binnen de geluidzone van de rijksweg A27. Immers, de locatie met het 

bouwplan is op ruim meer dan 900 meter van de rijksweg A27 gelegen. De geluidzone 

vanwege de rijksweg A27 bedraagt 600 meter.  

2. De wegen in het gebied rondom het bouwplan zoals het Hoekeinde, de Muggenschans en het 

Munnikenland hebben allen een maximumsnelheid van 30 km/uur. Wegen met deze 

maximumsnelheid hebben geen wettelijke geluidzone. 

 

Toetsing van de geluidbelasting van de hierboven vermelde wegen aan de relevante 

geluidgrenswaarden zoals opgenomen in de Wet geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is verder nog beoordeeld of de geluidbelasting 

vanwege wegverkeer op de wegen waaraan het bouwplan is gelegen ruimtelijke aanvaardbaar is. 

 

Het bouwplan bevindt zich aan een voor wegverkeer doodlopende straat (Muggenschans, tevens 

uitlopend in de Hoekeinde). Verkeer op het voor dit bouwplan relevante gedeelte van deze straat 

bestaat derhalve uit bestemmingsverkeer voor ten hoogste circa 10 adressen. Zie tevens de afbeelding 

hierna. 

 

Locatie (bouw)plan 
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De geluidbelasting vanwege het wegverkeer (bestemmingsverkeer) zal gelet op voorstaande niet meer 

bedragen dan Lden = 48 dB hetgeen inhoudt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer op het 

bouwplan ruimtelijk aanvaardbaar is. 

 

Resumerend 

De geluidbelasting op het bouwplan vanwege industrielawaai (industrieterrein Avelingen-Oost) zal ten 

hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde bedragen.  

 

De geluidbelasting vanwege wegverkeer hoeft niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder.  

 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer (bestemmingsverkeer) op de meest relevant weg in 

relatie tot de ligging van het bouwplan, te weten de Muggenschans, zal op het bouwplan geen hogere 

geluidbelasting veroorzaken dan Lden = 48 dB. 

 

Kortom, het aspect geluid staat de realisatie van het bouwplan niet in de weg. 
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Bijlage 1 Kaartmateriaal plan  
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Bron kaartmateriaal: Google Maps 

 

Bron kaartmateriaal: Google Maps 

  

Locatie te splitsen perceel 

Locatie te splitsen perceel 
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Bron kaartmateriaal: Van den Heuvel  
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Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai 
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Berekende geluidbelasting IT Avelingen-Oost

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

TP1_A Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 1,5 39,2 39 37,7 47,7

TP1_B Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 4,5 40,1 39,9 38,5 48,5

TP1_C Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 7,5 40,3 40,1 38,6 48,6

TP2_A Toetspunt 2 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 1,5 39,3 39,1 37,8 47,8

TP2_B Toetspunt 2 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 4,5 40,2 40 38,6 48,6

TP2_C Toetspunt 2 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 7,5 40,4 40,2 38,8 48,8

TP3_A Toetspunt 3 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 1,5 39,3 39,2 37,9 47,9

TP3_B Toetspunt 3 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 4,5 40,3 40,1 38,7 48,7

TP3_C Toetspunt 3 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 7,5 40,4 40,2 38,8 48,8

TP4_A Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 1,5 39,4 39,3 38 48

TP4_B Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 4,5 40,4 40,2 38,8 48,8

TP4_C Toetspunt 1 bouwplan Muggenschans Sleeuwijk 7,5 40,5 40,3 38,9 48,9
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Geacht college, 

Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. 
Buisleidingen en Transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit 
dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de 
zelfredzaamheid. 

Werkingssfeer advies 

Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2017, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht kunt u zien 
wanneer u het standaardadvies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 
in de gelegenheid moet stellen een maatwerkadvies uit te brengen. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst 
Midden en West Brabant signaleringskaarten en standaard groepsrisicoverantwoordingen per gemeente 
gemaakt. 

Werking van het standaard advies 
1. Ontwikkelingen buiten de 750 m 1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

Ontwikkelingen buiten de 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of 
buisleiding 1. 
Ontwikkeling buiten de 30 m 1 en tot een afstand van 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, 
spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder kwetsbare objecten 2 worden 
toegestaan. 
Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare objecten 
worden mogelijk gemaakt. 

2. 

3. 

4. 

1 Spoorlijn, autoweg, waterweg en buisleiding welke als risicovolle infrastructuur zijn benoemd in het besluit externe 
veiligheid transport. 
2 Kinderdagverblijven, buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of 
tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met 
veel bezoekers en de vitale infrastructuur. 
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Maatwerkadvies 
1. Ontwikkeling binnen de 750 m 1 meter van een niet-categoriale Bevi inrichting. 
2. Ontwikkelingen binnen de 30 m 1 van een spoorlijn, autoweg of buisleiding. 
3. Ontwikkeling buiten de 30 m 1 en tot een afstand van 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg of buisleiding waarin de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten wordt 
mogelijke gemaakt. 

4. Bestemmingsplannen waarin Bevi inrichtingen mogelijk gemaakt worden of aanwezig zijn. 
5. Nieuwe milieuvergunningen of wijzigingen op bestaande milieuvergunningen voor Bevi inrichtingen 

waarbij de PR-IO 0 6 groter wordt of bij aanwezig is. 

Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk geweerd 
dienen te worden binnen de 750 m 1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare 
objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi inrichting en risicovolle infrastructuur. Aanvragen voor 
maatwerk adviezen kunt u richten aan info@brandweermwb.nl. 

Verantwoording van het groepsrisico 

Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij uw besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze 
verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen: 
a) mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid; 
b) mogelijkheden voor de rampenbestrijding; 
c) mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. 

De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke 
besluiten beter te beschermen. Reden hiervoor is dat het niet alleen gaat om het wel of niet kunnen vluchten 
of schuilen uit een eventueel effectgebied. Ook het feit dat bij blootstelling aan toxische stoffen kleine 
kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer zullen worden dan gezonde personen van 
middelbare leeftijd speelt hierin een rol. 

Het is uw bevoegdheid om af te wijken van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De 
afwijking dient u dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende 
ruimtelijke plan te motiveren. 

Scenario's 

De scenario's waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige risicobron 
(risicovolle inrichting, weg, water en/of spoor). De meest voorkomende scenario's welke zich zullen 
voordoen, wanneer er sprake is van een situatie voor een standaard advies zijn: 

Toxische wolk 
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg 
van: 
• een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk), 
• en/of het lek raken van een container/tankwagen/spoorketelwagon met gevaarlijke stoffen (door 

uitdamping verspreiding in de omgeving). 

Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten, kleine kinderen etc.) kunnen in een 
'worstcase scenario' overlijden. Overige gevolgen zijn last van de luchtwegen en branderige ogen. 

Explosie 
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder druk 
vervoerd gas (weg, water en/of spoor). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, 
komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade 
zorgt. 
Het 'worstcase scenario' is dat de tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze door de 
oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en ontbrandt 
direct. 
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De warmtestraling in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten. Op grotere afstand zullen  
aanwezigen brandwonden oplopen. Verder is er veel schade aan gebouwen als gevolg van de druk  
Fakkelbrand 
Dit scenario treed op bij aardgastransportleidingen. Door een lekkage, scheur of volledige breuk van de 
buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een ontstekingsbron in de 
nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige 
hitteontwikkeiing in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of 
brandwonden oplopen. 

Mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid (a) onderdeel van de verantwoording 

Groepsrisico 
Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen: 

1. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico's en de mogelijk te nemen 
maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van 
een groot incident. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie. 

2. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. 
De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te 
handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving. 

3. Vanaf 2015 is in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel, wat als hulpmiddel  
voor BHV organisaties gebmikt kan worden. Alle bedrijven en instellingen in uw gemeente kunnen zich  
aanmelden op dit systeem. Gebruik hiervoor de website: www.cbisbrabant.nl 

Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario kan voordoen adviseren wij u tevens de volgende 
maatregelen: 

1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie 
toe te passen. 
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen 
ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om 
binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit 
te zetten zijn. 

2. Extra controle bij bouwvergunningen op de detaillering van gevels en ramen, waardoor overmatige 
ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Wanneer de voorwaarden uit het bouwbesluit 2012 
strikt worden nageleefd blijft het binnenklimaat van een bouwwerk voldoende veilig gedurende ca 4 uur. 

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding (b) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

Opkomsttijd 
Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan 
komen. De knelpunten met de opkomsttijd binnen uw gemeente kunt u globaal terug zien in de afbeelding in 
de bijlage 1, Voor een exacte opkomsttijd kunt u de postcodechecker raadplegen op: 
www.brandweermwb.nl/Brandveiliqheid/Brandweerbereikbaarheid 
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 

Acht minuten Twaalf minuten 
woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie bestemd voor sportfunctie 
kinderdagopvang 

bijeenkomstfunctie overige 
overige gebruiksfunctie 
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Midden- en West-Brabant 

Sector Risicobeheersing 

B R A N D W E E R 

Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden 
getroffen. Door de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox met instrumenten ontwikkeld, welke de gemeente 
kan gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. Wij adviseren u de Toolbox te implementeren 
binnen uw gemeentelijke organisatie. 

Waarschuwinqs- en alarmerinqsinstallatie 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-in sta Natie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te 
gaan of de dekking voldoende is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dekking van de WAS-
installatie in uw gemeente. 

Adequate bluswatervoorzieninq 
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: 

• de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten 
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien; 

• na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren. 

De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke 
scenario's. In bijlage 4 is dit inzichtelijk gemaakt. Voor bijzondere Infrastructuur en bijzondere 
industriegebieden met BRZO inrichtingen is een maatwerkadvies noodzakelijk. 

Bluswatervoorzieninq voor bovenmatige risico's 
De benodigde bluswatercapaciteit voor de bovenmatige risico's bedraagt 240 m3/h. Deze 
bluswatervoorziening moet op maximaal 2.500 m 1 van de objecten aanwezig te zijn. Voorbeelden van deze 
bluswatervoorzieningen zijn, vijvers, waterlopen en bluswaterriolen. Deze bluswatervoorziening dient op 
regionaal niveau binnen 60 minuten ingezet te kunnen worden en open water dient dan ook in ruime mate 
voorradig te zijn 

Brandweer Midden West Brabant beschikt over drie watertransportsystemen WTS 

WTS opbouwtijd pompdruk drukverlies zuighoogte debiet 

WTS 200 15 min 5 bar 2 bar/100 m 1 
3 m

1 2000 l/min 

WTS 1000 30 min 10 bar 2 bar /100 m 1 75 mm slangen 
0.7 bar/100 m 1150 mm slangen 

3 m
1 4000 l/min 

WTS 2500 60 min 10 bar 2 bar /100 m 1 75 mm slangen 
0.16 bar/100 m 1150 mm 
slangen 

3 m
1 2000 l/min 

Het dekkings- en spreidingsplan in Midden en West Brabant voor de WTS systemen zijn zodanig 
gepositioneerd in de regio zodat de opkomsttijden van de systemen WTS 200 en WTS 2500 in uw gemeente 
ook ingezet kunnen worden binnen de noodzakelijke opbouwtijd. 

Bereikbaarheid 
De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van 
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de 
bereikbaarheid te verwachten. 

Zelfredzaamheid (c) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het 
plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard 
functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen: 
• Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en 

zelfstandig in veiligheid brengen? 
• Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting 

maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen? 
• Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd? 
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Midden- en West-Brabant 

Sector Risicobeheersing 

BRANDWEER 

Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het 
gebouw geschikt om te schuilen? Zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten? 
Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen 
en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging 
duidelijk herkenbaar? 

Scenario 
Gebouw-

type 

Afwegingscriteria 

Scenario 
Gebouw-

type 
Fysieke 
gesteldheid 
personen 

Zelfstandig-
heid 
personen 

Alarmerings-
mogelijkheden 
personen en 
aanwezigen 

Vlucht-
mogelijkheden 
gebouw & 
omgeving 

Gevaar-
inschattings-
mogelijkheden-
scenario 

Toxisch 

Woning + + +/- + +/-

Toxisch 

Kantoor + + + + +/-

Toxisch 
Detailhandel + + + + +/-

Toxisch 
Bedrijf + + +/- +/- +/-

Toxisch 

Bijzonder 
kwetsbaar3 - - + + +/-

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/-

Explosie 

Kantoor + + + +/- +/-

Explosie 
Detailhandel + + + +/- +/-

Explosie 
Bedrijf + + +/- +/- +/-

Explosie 

Bijzonder 
kwetsbaar 

- - + +/- +/-

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de 
inschattingsmogelijkheden van gevaar. De genoemde maatregelen ventilatie en detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende 
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

Hoogachtend, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

Afdelingshoofd Risicobeheersing, 

H. Sijbri 

Bijlage 1 Opkomsttijden van de gemeente. 
Bijlage 2 Overzicht WAS installatie in de gemeente. 
Bijlage 3 Folder van standaard tot maatwerk 
Bijlage 4 Bluswater 
Bijlage 5 Risicoprofiel 

3 Deze functie kan alleen voorkomen als bestaande functie. Wanneer het een nieuwe functie betreft, moet er een 
gedetailleerd advies worden aangevraagd. 
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Bijlage 1 
Opkomsttijden Basisbrandweereenheid 
Gemeente: Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg, 
05-01-2015 

G e b o u w f u n c t i e » 

Gebouwfuncties 

• Woonfunctie 

* Nachtrecreatie 

A Basisonderwijs <12 -
Kinderdagopvang 

Celfunctie 

*• Gezondheidszorgfunctie 

9 Logiesfunctie 

R is icovo l le o b j e c t e n 

BRZO 

Over ige o b j e c t e n 

Brandweerkazerne 

ANW s i tua t i e 

Opkomstti jd 

geen overschrijding 

overschrijding 0 - 1 min 

overschrijding 1 - 2 mm 

• overschrijding 2 - 3 mm 

• overschrijding 3 - 4 mm 

• overschrijding 4 - 6 min 

• meer dan 6 mm 
overschrijding 



Bijlage 2 

Aanwezigheid WAS installatie 
Gemeente: Werkendam 
05-01-2015 
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Bijlage 4 Bluswater 

BLUSMATRIX BRABANT 
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Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV 

tav dhr Ronald de Groot 

Lekdijk 44 

2967GB  Langerak 

 

 

betreft : asbestonderzoek grond Muggenschans 37 Sleeuwijk 

referentie: 17-3074W 
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Geldermalsen, 19 juli 2017 

 

 

Geachte heer De Groot, 

 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het indicatieve asbest-bodemonderzoek op het terrein aan de 

Muggenschans 3 in Sleeuwijk, op de kruising met Hoekeinde. De monstername is uitgevoerd op 30 juni 

2017. 

 

Inleiding 

Op de locatie gaat een woning gebouwd worden. Het terrein is nooit bebouwd geweest en heeft een 

oppervlak van circa 1.300 m². Op het moment van het onderzoek was de locatie enigszins begroeid. 

Foto's van het perceel zijn opgenomen in de bijlage.  

Kadastrale gegevens van de locatie zijn Sleeuwijk S, nummer 3214 en 2623, postcode 4254 LN. Een 

kadastrale kaart is bijgevoegd.  

 

Er gaat een nieuwe woning worden gebouwd op het perceel. Daarvoor is in maart 2017 verkennend 

onderzoek uitgevoerd door Bakker Milieuadviezen, in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & 

Beheer BV. Rapport-nr van het onderzoek BM/2341-2017. Het voorblad, de resultaten en tekening van 

het onderzoek zijn te vinden in de bijlage. De resultaten van het onderzoek van Bakker Milieuadviezen 

kunnen als volgt worden samengevat.  

I. Er zijn elf boringen en een peilbuis over het terrein verdeeld.  

II. Er bevindt zich één gedempte sloot op de locatie. Dat was een smal slootje, de contour ervan is 

aangegeven in de tekening in de bijlage. De grond in de demping bestaat uit licht puinhoudende 

klei. Deze grond wijkt daarmee niet af van de overige (boven)grond van het terrein.  

III. Er is visueel geen asbest, maar wel puin in de bovengrond waargenomen. Asbest kan daarin niet 

uitgesloten worden. Het gehalte aan puin is door Bakker BV omschreven als zwak. 

IV. In de bovengrond waren lood, zink en PAK licht verhoogd. In het mengmonster van de gedempte 

sloot werd alleen voor lood en zink de Achtergrondwaarde overschreden. 

V. Het grondwater stond In het grondwater waren barium en zink licht verhoogd.  

  

Omgevingsdienst Midden en West Brabant heeft naar aanleiding van het puin in de bovengrond 

gevraagd indicatief asbest-onderzoek uit te laten voeren. De aanwezigheid van asbest in de 

(boven)grond van de locatie zou consequenties hebben voor de ontwikkeling van het terrein. 
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Doel van het onderzoek is het aantonen van eventuele verontreiniging met asbest in de  

puinhoudende bovengrond van het terrein aan de Muggenschans 3 in Sleeuwijk. 

 

 

onderzoek asbest, juni 2017 

1. Het veldwerk is uitgevoerd op 30 juni 2017. Voor de strategie van het onderzoek zijn § 6.4.5 (diffuse, 

heterogene verontreiniging bovengrond) van de NEN 5707 en de SIKB BRL 2000, protocol 2018 

aangehouden. Voor het veldwerk zijn onder andere een spade, een boor, een hark en zeef gebruikt. Het 

veldwerk kan als volgt worden samengevat. 

· Er zijn op acht locaties aan de Muggenschans monsters van de puinhoudende bovengrond 

genomen. Daarvan staan er drie in de contour van de gedempte sloot. De locaties zijn aangegeven 

in de bijgevoegde tekening. 

· Het vrijkomend materiaal is per inspectiegat in een dunne laag op folie met een hark uitgespreid om 

de visuele aanwezigheid van asbest vast te stellen. Met de 20 mm-zeef is het percentage aan puin 

per gat vastgesteld.  

· Er is van de fijne fractie één mengmonster samengesteld van 12.8 kg, dat geanalyseerd is conform 

de NEN 5707. Daarvoor is van ieder monsterpunt is circa 1.6 kg monster gezeefd. 

 

 

Er is voornamelijk steenachtig materiaal waargenomen, zoals baksteen en metselwerk. Volgens de NEN 

5707 kan dergelijk puin als historisch worden beschouwd, minder verdacht voor asbest. Foto's van het 

bodemvreemde materiaal zijn opgenomen in de bijlage. Visueel is nergens asbest geconstateerd in of op 

de bovengrond.  

 

2. Het mengmonster van de bovengrond is door Omegam BV geanalyseerd op asbest, conform de NEN 

5707. Het analysecertificaat is te vinden in de bijlage. Op het analyse-certificaat staat een latere datum : 

het monster is enige tijd zoek geweest op het lab (in de asbest-chaos). Er is bij de analyse onderscheid 

gemaakt in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de 

meest risicovolle. Het hecht-gebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrij kunnen komen 

als het bewerkt wordt (zagen, snijden).  
 

tabel : Analyseresultaten en toets grond (mg/kg ds) 

omschrijving m-mv aantal deeltjes gewogen gehalte visueel asbest gewicht asbest tot, gewogen 
monster  < 20 mm   <20 mm >20 mm > 20 mm, mg mg/kg ds  

mm 1-8  0.5  nul <1.0 mg/kg ds  nee  - <1.0 mg/kg ds 

 

Asbest mm, < 20 mm 

Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in het mengmonster van de 

verdachte grond.  

 

Asbest mm, > 20 mm 

Visueel is nergens asbestverdacht materiaal in de bovengrond of op het maaiveld aangetroffen.  
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Conclusie van het onderzoek is dat de (boven)grond van het terrein aan de Muggenschans in Sleeuwijk 

niet verontreinigd is met asbest. Bevoegd gezag bij de beoordeling van de resaultaten van het onderzoek 

is Omgevingsdienst Midden & West Brabant.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen over 

bovenstaande, neemt u dan contact op met ondergetekende, tel 06 - 10 699033.  

  

Met vriendelijke groet, 

Linge Milieu BV 

 

 

 

Arjan Vlasblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijlagen : analyse en toets, foto's, tekening en boorstaten 
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muggenschans (S 3214), sleeuwijk, juli 2017

1

John Hol 1/1

17-2341

3241

Analysecertificaat

20-Jul-2017/08:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jul-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017093938/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)82.1% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)12.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)0.0mgAsbest fractie 8-16mm
2)0.0mgAsbest fractie >16mm
2)<9.9mgAsbest (som)
2)<1.0mg/kg dsAsbest in grond (gewogen NEN 5707)
2)<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)<1.0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 mm A, bovengr muggenschans 9634156

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Jul-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017093938/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm A, bovengr muggenschans 9634156 mm bovengr muggensch  0  50 0024185MGmm bovengr muggenschans

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017093938/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017093938/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5707 (2003)MicroscopieW0004Asbest grond Eurofins NEN5707

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5466264
Uw referentie : mm A, bovengr muggenschans
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/07/2017

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 19-07-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003) (S).

Massa aangeleverde monster : 12830 g
Droge massa aangeleverde monster : 10533 g
Percentage droogrest : 82,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 9112,8 88,0 9,1 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 758,2 7,3 69,6 9,18 0 0,0

1-2 mm 134,2 1,3 31,5 23,47 0 0,0

2-4 mm 68,6 0,7 68,6 100,00 0 0,0

4-8 mm 72,6 0,7 72,6 100,00 0 0,0

8-16 mm 146,4 1,4 146,4 100,00 0 0,0

>16 mm 60,0 0,6 60,0 100,00 0 0,0

Totaal 10352,8 100,0 457,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <1,0 0,0 0,9 <1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 686175
Project omschrijving : 2017093938-17-2341
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DXIY-WPZP-AIAP-JXUV Ref.: 686175_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 686175
Project omschrijving : 2017093938-17-2341
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DXIY-WPZP-AIAP-JXUV Ref.: 686175_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5466264 mm A, bovengr muggenschans mm bovengr 0-.5 0024185MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 686175
Project omschrijving : 2017093938-17-2341
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DXIY-WPZP-AIAP-JXUV Ref.: 686175_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 686175
Project omschrijving : 2017093938-17-2341
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DXIY-WPZP-AIAP-JXUV Ref.: 686175_certificaat_v1



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 17-2134

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 juli 2017
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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project:

omschrijving:

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

Van den Heuvel BV

Langerak
asbest-onderzoek indicatief

Muggenschans 3

Sleeuwijk

A4

T01

17-3214

30 juni 2017

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1 : 300opdrachtgever:

3 asbest-monsternamepunt
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. 

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen

belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder

geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.

Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er

geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een

Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.

In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan

het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de

informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen

zijn.

Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het

ordernummer meerdere ID’s.

Dichtstbijzijnd adres

Muggenschans 2, 4254LS Sleeuwijk

Het meldnummer van de Klic-melding is: 17G280990

Het ordernummer van de Klic-melding is: 9807624829/10

De referentie van de Klic-melding is: Hoekeinde Muggenschans Sleeuwi

De levering heeft de status: Levering compleet - 04-07-2017 12:22

Bezoekadres

Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum

GEO 04-07-2017

KLIC-ONLINE Onderwerp

Klic-melding 17G280990 - 1

Klantreferentie

Hoekeinde Muggenschans Sleeuwi

Blad

1 van 3



Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_17G280990_1.pdf

LI_17G280990_1.xml

LG_middenspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

MV_middenspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

AN_middenspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

LG_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17G280990.png

MV_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17G280990.png

AN_gas+lage+druk_Enexis_0000729946_17G280990.png

LG_laagspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

MV_laagspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

AN_laagspanning_Enexis_0000729946_17G280990.png

BL_Enexis_0000729946_17G280990_BriefAlgemeen_2014_GC.pdf

LG_riool+vrijverval_Gemeente+Werkendam_0000596248_17G280990.png

LG_overig_Gemeente+Werkendam_0000596248_17G280990.png

LG_water_bw_0000551269_17G280990.png

MV_water_bw_0000551269_17G280990.png

Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering?

Enexis B.V. gas lage druk Ja

Enexis B.V. laagspanning Ja

Enexis B.V. middenspanning Ja

Gemeente Werkendam overig Ja

Gemeente Werkendam riool vrijverval Ja

Brabant Water water Ja

KPN B.V. datatransport Ja

Reggefiber Operator B.V. Alleen bijlage(n)

Ziggo B.V. datatransport Ja

Waterschap Rivierenland overig Ja

Datum

04-07-2017

Onderwerp

Klic-melding 17G280990 - 1

Klantreferentie

Hoekeinde Muggenschans Sleeuwi

Blad

2 van 3



AN_water_bw_0000551269_17G280990.png

BL_bw_0000551269_17G280990_brief.pdf

LG_datatransport_KPN_0000546663_17G280990.png

MV_datatransport_KPN_0000546663_17G280990.png

AN_datatransport_KPN_0000546663_17G280990.png

HA_datatransport_KPN_0000546663_17G280990_4254LS_2.PDF

BL_KPN_0000546663_17G280990_Brief-belang.PDF

ET_KPN_0000546663_17G280990.png

PT_KPN_0000546663_17G280990.png

BL_Reggefiber_0000579733_17G280990_Brief-GeenBelang+Regio+Zuid.pdf

LG_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17G280990.png

MV_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17G280990.png

AN_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17G280990.png

TB_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_17G280990_Regiobrief.pdf

PT_Ziggo+BV_0000546674_17G280990.png

LG_overig_wsrivierenland_0000585282_17G280990.png

TB_overig_wsrivierenland_0000585282_17G280990_20151005_WION_belang_Waterkering_WSRL.pdf

BL_wsrivierenland_0000585282_17G280990_DIJKWSRL.pdf

ET_wsrivierenland_0000585282_17G280990.png

GB_17G280990.png

GP_17G280990.png

LP_17G280990_1.pdf

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand) LI: leveringsinformatie (xml-document)

LG: kaartlaag met de ligging van het net MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net

AN: kaartlaag met de annotatie bij het net TB: themabijlage

EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel DK: detailkaart

HA: huisaansluitschets BL: algemene bijlage

ET: eigen topografie PT: plantopografie

GB: GBKN ondergrondkaart LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

GP: grootschalige plantopografie

Datum

04-07-2017

Onderwerp

Klic-melding 17G280990 - 1

Klantreferentie

Hoekeinde Muggenschans Sleeuwi

Blad

3 van 3



Enexis gas lage drukEnexis gas lage druk

Enexis laagspanningEnexis laagspanning

Enexis middenspanningEnexis middenspanning

Gemeente Werkendam overigGemeente Werken overig

Gemeente Werkendam riool vrijvervalGemeente Werken riool vrijverval

bw waterbw water

KPN datatransportKPN datatransport

Ziggo BV datatransportZiggo BV datatransport

wsrivierenland overigwsrivierenland overig
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Klic-melding: 9807624829/10 17G280990 - 1 Aanvraagdatum: 04-07-2017 Blz  2 van 10

Themakaart: Enexis gas lage druk

Contact:

KLICINFO

klicinfo@enexis.nl

0888577271

Beschadigingsnummer:

0800-9009

Storingsnummer:

0800-9009

25 m
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Themakaart: Enexis laagspanning

Contact:

KLICINFO

klicinfo@enexis.nl

0888577271

Beschadigingsnummer:

0800-9009

Storingsnummer:

0800-9009

25 m
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Themakaart: Enexis middenspanning

Contact:

KLICINFO

klicinfo@enexis.nl

0888577271

Beschadigingsnummer:

0800-9009

Storingsnummer:

0800-9009

25 m
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Themakaart: Gemeente Werkendam overig

Contact:

J. Verwijmeren

klic@werkendam.nl

0183507363

Beschadigingsnummer:

0183-507363

Storingsnummer:

0183-507363

Toezichthouder(s):

Jan Verwijmeren

jan.verwijmeren@werkendam.nl

0183507363

25 m
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Themakaart: Gemeente Werkendam riool vrijverval

Contact:

J. Verwijmeren

klic@werkendam.nl

0183507363

Beschadigingsnummer:

0183-507363

Storingsnummer:

0183-507363

Toezichthouder(s):

Jan Verwijmeren

jan.verwijmeren@werkendam.nl

0183507363

25 m
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Themakaart: bw water

Contact:

Regio Midden

regiomiddenadministratie@brabantw
ater.nl

0736838900

Beschadigingsnummer:

073-6838888

Storingsnummer:

073-6838888

Toezichthouder(s):

via administratie van de regio (zie
brief)

regioadministratiexxx@brabantwat
er.nl

073-6838888

25 m
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Themakaart: KPN datatransport

Contact:

KPN Klic-loket

orderintakeplan@kpn.com

(030) 255 33 34

Beschadigingsnummer:

0800 023 01 93

Storingsnummer:

0800 023 01 93

Toezichthouder(s):

KPN KLIC-loket

orderintakeplan@kpn.com

030-25 53334

25 m
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Themakaart: Ziggo BV datatransport

Contact:

Network Infrastructure South

topografie.zuid@office.ziggo.nl

0887174402

Beschadigingsnummer:

088 - 717 4402

Storingsnummer:

088 - 717 4402

25 m
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Themakaart: wsrivierenland overig

Contact:

S. Kuhler

wion@wsrl.nl

0344649090

Beschadigingsnummer:

0344-649410

Storingsnummer:

0344-649410

Toezichthouder(s):

A. de Bruin

A.de.Bruin@wsrl.nl

0652083425

25 m
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Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg  

 
voorontwerpbestemmingsplan  
“Kern Sleeuwijk: Muggenschans” 

 

 
1. Inleiding 
Vanaf 31 augustus 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Kern Sleeuwijk: 
Muggenschans” gedurende 3 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van ter inzage 
legging kon iedereen een schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken. 
 
Doel 
Het gaat om een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van twee woningen aan de 
Muggenschans, achter het perceel Hoekeinde 46 te Sleeuwijk. 
Om het bestemmingsplan mogelijk te maken is voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het 
bestemmingsplan voorbereid conform 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Inspraak- en vooroverlegreacties 
In de periode van ter inzage legging zijn er geen inspraakreacties, maar wel twee 
vooroverlegreacties ontvangen. 

1. Regioarcheoloog (d.d. 12 september 2017) 
2. Waterschap Rivierenland (d.d. 20 september 2017) 

 
Beantwoording reacties wettelijk vooroverleg 

1. Reactie wettelijk vooroverleg: Regioarcheoloog 

Ontvangstdatum: 12 september 2017  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

De Regioarcheoloog adviseert om 
artikel 5.3.1 en artikel 5.3.4 van de 
regels aan te vullen met betrekking tot 
archeologie. Zij heeft een tekstvoorstel 
aangeleverd. 

Het advies wordt overgenomen, waardoor 
artikel 5.3.1 en artikel 5.3.4 zijn 
aangevuld. 
Reactie leidt tot aanpassing van de 
regels. 

  

 
 

2. Reactie wettelijk vooroverleg: Waterschap Rivierenland 

Ontvangstdatum: 20 september 2017  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

Het Waterschap verzoekt de toelichting 
aan te passen. In hoofdstuk 3 moeten 
de algemene beleidsregels toegelicht 
worden en in hoofdstuk 4 (paragraaf 
4.6, de Watertoets) moet de uitwerking 
staan van de regels en de invulling 
hiervan. 

Het algemene beleid uit paragraaf 4.6 is 
verplaatst naar hoofdstuk 3. 
Vooroverlegreactie leidt tot aanpassing 
van de toelichting. 

Het Waterschap verzoekt in de 
toelichting, tabel 2 van de Watertoets, 
te verduidelijken, met betrekking tot de 
hoeveelheid verhardingen. De 
opgenomen 900m3 en het oppervlak 
bijbehorende bouwwerken zorgen voor 
verwarring. 

De bouwkavels hebben een totaal 
oppervlak van 1.325 m2. Er is gerekend 
met 65% van dit oppervlak wat verhard zal 
worden. Dit resulteert in een oppervlak 
van 862 m2 verharding. Tabel 2 is 
aangepast, zodanig dat de verwarrende 
aanvullende informatie is verwijderd. 
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Vooroverlegreactie leidt tot aanpassing 
van de toelichting. 

Het Waterschap verzoekt de 
vrijwaringszones op de verbeelding op 
de juiste manier weer te geven. In de 
toelichting wordt namelijk over 
vrijwaringszone dijk 1 en 
vrijwaringszone 2 gesproken, maar 
deze ontbreken op de verbeelding. 

Op de verbeelding is de 
dubbelbestemming Waterstaat-
Waterkering opgenomen. In de toelichting 
staat dat niet voor de twee verschillende 
vrijwaringszones is gekozen, maar juist 
aansluiting is gezocht bij het vigerende 
bestemmingsplan. Het Waterschap heeft 
aangegeven hiermee in te stemmen. 
Vooroverlegreactie leidt niet tot 
aanpassing. 

 
 
Aanpassingen voorontwerpbestemmingsplan  
 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties zijn de volgende wijzigingen in het 
voorontwerpbestemmingsplan aangebracht. Ook is een ambtelijke wijziging toegevoegd. 
 
Wijzigingen: 

1. Artikel 5.3.1 en 5.4.3 zijn conform het advies van de Regioarcheoloog, 
aangevuld met betrekking tot archeologie.  

2. Het algemene beleid uit paragraaf 4.6 van de toelichting, is verplaatst naar 
hoofdstuk 3 van de toelichting. 

3. Tabel 2 van de toelichting, behorende bij de watertoets, is aangepast, 
zodanig dat de verwarrende aanvullende informatie is verwijderd. 

4. Artikel 4.2.2. van de regels is aangevuld met een regeling dat de voorgevel 
van de woningen in of gericht naar de “gevellijn” geplaatst moet worden. 
Tevens is op de verbeelding de aanduiding “figuur gevellijn” opgenomen.  

  
 
 
 
 
 


