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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Terneuzen om op een gedeelte van het 

perceel Terneuzen, sectie BA nummer 806 een woning te realiseren. Om de woning te kunnen 

bouwen is het noodzakelijk om het perceel van een woonbestemming te voorzien. Een mogelijkheid 

om de woning te kunnen bouwen is het benutten van een bouwtitel welke is ontstaan door toepassing 

van de ruimte-voor-ruimte regeling. De bouwtitel is afkomstig van de sanering van een agrarische 

locatie aan de Grote Huissenspolderweg 6 te Zaamslag. 

 

Het perceel aan de Helenaweg 4 is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 

Terneuzen en heeft de bestemming Agrarisch. Het perceel is gelegen op 740 meter ten noordoosten 

van buurtschap Driewegen.  

 

Het perceel voor woondoeleinden krijgt een omvang van 2.400 m2 en biedt de mogelijkheid een 

woonhuis en een bijgebouw te realiseren. De gemeente Terneuzen heeft per brief op 15 maart 2022 

positief gereageerd op het verzoek.  

 

Om de woning te realiseren, dient op basis van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening een partitiële 

herziening van het bestemmingsplan te worden opgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan vervangt 

gedeeltelijk het bestemmingsplan Buitengebied. Tevens dient het bestemmingsplan aantoonbaar te 

maken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

 

In onderhavige toelichting wordt een afweging gemaakt waarbij alle ruimtelijke relevante aspecten 

met betrekking tot het initiatief inzichtelijk gemaakt worden. Uit dit rapport zal blijken dat aan deze 

voorwaarden voldaan kan worden en dat er derhalve medewerking verleend kan worden aan het 

bouwen van een nieuwe woning. 

1.2 Huidige situatie 

Kadastraal is de locatie bekend als gedeeltelijk gemeente Terneuzen sectie BA, nummer 806. Het 

perceel heeft een agrarische bestemming en wordt gebruikt als bouwland. Aangrenzend aan het 

plangebied zijn agrarische gronden en op enige afstand is het agrarisch bedrijf van initiatiefnemer 

gelegen. Het bouwvlak van dit agrarisch bedrijf, Helenaweg 4, is gelegen op 92 meter. De stallen 

zijn gelegen op minimaal 175 meter van het plangebied. Van andere bedrijvigheid is in de nabije 

omgeving geen sprake.  
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Figuur 1: Kadastrale kaart plangebied (Kadastralekaart.com 2022) 

1.3 Het plan 

Het initiatief is erop gericht om de bouwtitel welke is ontstaan door de sanering van een agrarisch 

bedrijf te Zaamslag te realiseren op kadastraal perceel 806. De totale oppervlakte woonbestemming 

bedraagt 60x40=2.400 m2. Een bijbehorend bijgebouw zal achter de voorgevel van de woning 

worden gerealiseerd. Het in te dienen bouwplan dient te voldoen aan de geldende regelgeving voor 

burgerwoningen in het buitengebied van de gemeente Terneuzen. Deze koppeling is juridisch ook 

geborgd in de regels behorende bij het bestemmingsplan.   

 

De nieuwe woning en schuur wordt landschappelijk ingepast waarbij rekening gehouden wordt met 

de woonkwaliteit en aansluiting wordt gezocht bij het omliggende landschap. De nieuwe woning 

wordt georiënteerd op de Helenaweg en krijgt een eigen ontsluiting vanaf deze weg, de inrit is reeds 

ter plaatse aanwezig. De aanwezige bloemenrand gelegen tussen de sloot en het nieuwe bouwvlak 

blijft behouden. Het ontwerp en footprint van de nieuwe woning en schuur is nog niet bekend. In  

figuur 2 en bijlage 1 is een suggestie gedaan voor een levensloopbestendige woning en schuur. De 

woning wordt op ruime afstand (minimaal 20 meter) van de weg voorzien. De ruimte voor de woning 

voorziet in voldoende parkeerruimte en krijgt een groene uitstraling door een haag en enkele solitaire 

bomen. Aan de oostzijde van het nieuwe perceel wordt de haag begeleid door een rij bomen. De 

haag en de bomen zorgen voor een landschappelijke inpassing waarbij het zicht vanuit de woning op 

het omliggende landschap behouden blijft.  

 

Aan de overige randen van het perceel wordt een struweel van circa 3 meter breed voorzien. Er 

wordt bewust gekozen voor een aantal onderbrekingen in het struweel zodat er zichten vanaf het 

perceel op het omliggende landschap blijven bestaan. De struwelen worden uiteindelijk 3 tot 4 meter 

hoog waardoor het zicht vanuit de omgeving op de nieuwe bebouwing grotendeels wordt 
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weggenomen. In de tuin worden een aantal solitaire bomen voorzien. De haag, de struwelen en de 

solitaire bomen filteren het zicht op de nieuwe bebouwing vanuit de omgeving zonder het contact 

vanuit de woning en de omliggende tuin met de omgeving te verliezen.  

 

Op het terrein wordt een zaksloot voorzien, een infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met 

hemelwater, ter compensatie van de vergroting van het verhard oppervlak. Er wordt een zaksloot 

van 1 meter diep voorzien met een waterberging van 43 m3. Landschappelijk gezien speelt de 

valsloot, een verdieping in het maaiveld, een minimale rol omdat deze niet waarneembaar is vanuit 

de omgeving. De valsloot wordt ingezaaid met een grasmengsel. 

 

Figuur 2: Uitsnede landschappelijk inpassingsplan OMNA 25 juli 2022 

1.4.  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden eerst de beleidskaders van het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeente 

Terneuzen uiteengezet. In hoofdstuk 3 worden de sectorale aspecten zoals flora en fauna, 

cultuurhistorie, archeologie en de waterparagraaf met de bijbehorende watertabel beschreven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het juridische kader, hoofdstuk 5 de economische uitvoerbaarheid en in 

hoofdstuk 6 de inspraak en de procedure. 

 

2. Planologisch beleidskader 

2.1 Rijksbeleid 

 Nationale Omgevingsvisie 

 De NOVI bevat de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren beleid. Uit de 

Omgevingswet volgt dat al het strategische beleid uit de bestaande beleidsdocumenten, met en 
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zonder wettelijke grondslag, én het nieuwe strategische beleid op het beleidsterrein van de fysieke 

leefomgeving wordt opgenomen in de NOVI.  

 

De NOVI komt als structuurvisie uit onder de bestaande Wet ruimtelijke ordening (Wro) en heeft als 

ondertitel Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4, 

2001) en de Rijksnatuurvisie 2014 gaan op in en worden vervangen door de NOVI en het 

bijbehorende Nationaal Milieubeleidskader. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervalt 

geheel, behalve paragraaf 4.9 Caribisch Nederland en Caribische Exclusieve Economische Zone. De 

NOVI geldt verder als wijziging van enkele onderdelen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 

(NWP) op grond van de Waterwet. Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze 

structuurvisie gelden als een omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet bedoeld. 

 
De Omgevingswet geeft aan de NOVI mee dat deze ‘met het oog op duurzame ontwikkeling, de 

bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht is op het 

in onderlinge samenhang: 

 

(a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit en 

(b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke behoeften’. 

 

De NOVI stelt een nieuwe aanpak voor: integraal, samen met andere overheden en maatschappelijke 

organisaties, en met meer regie vanuit het Rijk. Met steeds een zorgvuldige afweging van belangen 

werken we aan onze prioriteiten: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, een duurzaam en 

(circulair) economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en een 

toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

 De uitwerking ervan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Het BKL wordt 

van kracht zodra de Omgevingswet in werking treedt. Het BKL wordt dus uitwerking in regelgeving 

van het beleid dat in de NOVI staat. De betreffende onderdelen en/of artikelen in het Barro, Bro, en 

straks Bkl, blijven ook onder de NOVI gelden. Bij nadere invulling van de uitvoeringsinstrumenten 

van de NOVI kan blijken dat het nodig is de uitvoeringsregels aan te passen. In relatie tot de 

gewenste ontwikkeling, zijnde de bouw van een burgerwoning, dienen onderstaande onderdelen te 

worden beoordeeld. 
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

 Het Rijk heeft in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) nationaal ruimtelijk beleid 

geborgd. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud 

van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Het Barro 

omvat 14 onderwerpen. De gewenste ontwikkeling is niet gelegen in een van deze 14 onderwerpen.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een beschrijving op te nemen van nut en noodzaak 

van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de 'ladder voor duurzame verstedelijking' zoals beschreven in, het per 1 juli 2017 gewijzigde, artikel 

3.1.4 Bro. Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan de Ladder voor duurzame 

verstedelijking mits er sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’. Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling' 

is in artikel 1.1.1, lid 1, sub i van de Bro gedefinieerd als: 'ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen'. Uit jurisprudentie blijkt dat vanaf 12 nieuwe woningen sprake is van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling en dat deze Ladderplichtig is.  

 

De in de toelichting van een bestemmingsplan vereiste onderbouwing van de nieuwe stedelijke 

ontwikkeling bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 

motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Om te bepalen of een planvoornemen Ladderplichtig is dient getoetst te worden of de voorziene 

ontwikkeling wel een stedelijke ontwikkeling is. Onderliggend bestemmingsplan voorziet in de 

realisatie van een woning.  

 

Het planvoornemen wordt mogelijk gemaakt door middel van een ruimte-voor-ruimte-regeling en 

voorziet in ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Ontwikkelingen die geen extra 

verstedelijking tot gevolg hebben maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals bijvoorbeeld de 

ruimte-voor-ruimte-regelingen, worden niet gezien als een stedelijke ontwikkeling in de zin van de 

Ladder. Deze voorziet in het reduceren van bebouwing ten opzichte van de bestaande situatie. Het 

planvoornemen wordt niet beschouwd als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en is zodoende niet 

Ladderplichtig. De woning is reeds toegevoegd aan het woningbouwcontingent van de gemeente 

Terneuzen. 

2.2 Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Zeeland 2021 

Op 12 november 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Zeeland 2021 vastgesteld. In 

deze Omgevingsvisie zijn de hoofdlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid uiteengezet. 

Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing is een van de onderwerpen binnen de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie omschrijft dit als volgt: 

 

Voor vitaliteit van het platteland en het behoud van het agrarisch erfgoed is het belangrijk dat er 

zoveel mogelijk passende nieuwe functies voor de leegstaande opstallen worden gevonden dan wel 

op andere wijze een oplossing wordt gevonden voor vrijgekomen agrarische gebouwen. Omdat de 

problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing niet valt op te lossen met algemeen geldende 

normen en kaders, wordt een maatwerkbenadering ontwikkeld waarbij er mogelijkheden zijn voor 
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activiteiten die qua aard, schaal, omvang en verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk 

gebied.  

 

De gewenste ontwikkeling betreft de toevoeging van een woning op basis van de geldende ruimte-

voor-ruimte-regeling. De ontwikkeling gaat onnodige verkrotting van het buitengebied tegen door 

middel van sloop van vervallen schuren aan de locatie Grote Huissenspolderweg 6 te Zaamslag. De 

voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimte regeling zijn uitgewerkt en toegepast in het reeds 

onherroepelijke bestemmingsplan Grote Huissenspolderweg 6 te Zaamslag. De woning is opgenomen 

op de planninglijst van de gemeente Terneuzen. 

 

De nieuwe woning wordt landschappelijk ingepast binnen de bestaande landschaps- en 

bebouwingsstructuur. Het plan voor landschappelijke inpassing is bijgevoegd in bijlage 1. Bij de bouw 

van de levensloopbestendige woning zal rekening gehouden worden met duurzame materialen.  

 

Omgevingsverordening Zeeland 2018 

Naast regelgeving omtrent bouwen in het buitengebied duidt de Verordening gebieden met een 

bijzondere verwachtingswaarde aan. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de kaarten 

behorend bij de Verordening Ruimte geraadpleegd. Het plangebied is niet gelegen in of in de 

nabijheid van gebieden welke zijn aangeduid aangeduid in de artikelen 2.23 tot en met 2.27 en de 

daarbij behorende kaartmaterialen. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Terneuzen 2025 

Op 14 december 2010 is de Structuurvisie Terneuzen vastgesteld. De structuurvisie geeft richting 

aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor een ieder in algemene zin 

duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor het gemeentebestuur is de 

Structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor 

de inzet daartoe van uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het 

beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van (bestuurs)overeenkomsten. De 

Structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop het gemeentebestuur zich voorstelt de 

voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.  

 

De visiekaart kan gezien worden als een doorvertaling vanuit het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 

naar een te verwachten toekomstbeeld anno 2025, rekening houdende met de ontwikkelingen in de 

economie en in de leefomgevingskwaliteit (wonen, maatschappelijke voorzieningen, recreatie, natuur 

en water. Deze visiekaart is geënt op het gehele grondgebied van Terneuzen en doet derhalve geen 

concrete uitspraken over kleinschalige ontwikkelingen in kernen en in het buitengebied. Structuren, 

routes en zoneringen vormen de ingrediënten waarmee de visiekaart is opgebouwd. Het plangebied 

is aangeduid als open poldergebied. Vanuit de structuurvisie is de ruimtelijke strategie voor een 

dergelijk gebied ‘Behouden’. Voor die strategie geldt dat men tevreden is over de huidige functie en 

kwaliteit, hierbinnen zijn kleinschalige aanpassingen mogelijk, maar er vindt geen actieve benadering 

plaats door de gemeente. De strategie ‘Behouden’ is daarvoor verder onderverdeeld in verschillende 

gebieden, te weten ‘Westerschelde’, ‘Woongebieden’, ‘Werkgebieden’, ‘Voorzieningen’, 

‘Infrastructuur’, ‘Landbouw’ en ‘Reservering Westelijke Kanaaloever’.  

 

Het plangebied ligt binnen het gebied ‘Landbouw’. Het buitengebied van de gemeente Terneuzen 

bestaat voor een groot deel uit agrarisch gebied. De agrarische sector draagt voor een groot deel 

zorg voor het onderhoud en het beeld van het landschap. Het agrarische gebied functioneert goed 
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en ook de uitstraling volstaat. Grote ruimtelijke ingrepen worden de komende jaren niet verwacht. 

Voor zover ontwikkelingen plaatsvinden binnen het buitengebied, die niet zijn gericht op de 

agrarische functie (bijvoorbeeld door de toevoeging van Nieuwe Economische Dragers), geldt dat 

deze ontwikkelingen de agrarische bedrijfsvoering niet in de weg mogen staan. De ontwikkeling kan 

bestempeld worden als kleinschalige ingreep waarbij de omliggende agrarische bedrijfsactiviteiten 

niet beperkt worden.  

 

Excessenregeling Terneuzen, Beleidsnota welstand (2013) 

De gemeenteraad van Terneuzen heeft eind 2012 besloten het welstandsbeleid te herzien. Hierbij 

heeft de gemeenteraad tevens gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wetgever biedt om de 

Welstandscommissie af te schaffen. Het nieuwe welstandsbeleid, de excessenregeling, wordt 

ambtelijk getoetst. 

 

Het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Terneuzen gaat uit van de gedachte, dat burgers zelf 

voldoende inzicht hebben in redelijke eisen van welstand. De gemeente zorgt daarom slechts voor 

een minimaal noodzakelijk vangnet voor ruimtelijke kwaliteit. De gemeente grijpt alleen achteraf in 

bij een exces. Van een exces is sprake wanneer een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met 

redelijke eisen van welstand. Criteria hiervoor zijn opgenomen in de beleidsnota welstand. 

 

Voor monumenten en een aantal beeldbepalende boerderijen en schuren in het buitengebied zal 

welstandstoezicht vooraf blijven bestaan. Voor de voorgenomen ontwikkeling is geen 

welstandstoezicht van toepassing, met uitzondering van de excessenregeling. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 

Op de gronden is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Terneuzen van kracht 

(vastgesteld door de Raad d.d. 25-06-2013). In dit bestemmingsplan is de locatie gelegen binnen de 

bestemming Agrarisch en de wro-zone – ontheffingsgebied. 

 

 

Figuur 3: Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied 
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De nieuw te realiseren woning aan de Helenaweg is niet op basis van het vigerende bestemmingsplan 

Buitengebied te realiseren. Om de woning op deze locatie te realiseren dient op basis van artikel 3.1 

Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden.  

 

3. Sectorale aspecten 

3.1 Natuur 

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving.  

Beschermde natuurwaarden dienen op basis van de Wet natuurbescherming te worden 

gerespecteerd. De reikwijdte van de tijdelijke verstoring blijft beperkt tot het plangebied en enkele 

tientallen meters hierbuiten. Beschermde natuurgebieden liggen op ruime afstand. Er is geen 

ruimtebeslag op deze gebieden. Het plangebied is geen Beschermd Natuurmonument of Natura 2000 

gebied. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, Westerschelde & Saeftinghe bedraagt 

circa 2,4 kilometer. Uit de AERIUS berekeningen blijkt dat bij de bouwfase het projecteffect niet 

relevant is. Bij de gebruiksfase neemt het projecteffect bij het beoogde gebruik niet toe door het 

toevoegen van een vrijstaande woning. Uit de berekening van de beoogde situatie van de oprichting 

van de woning blijkt de stikstofdepositie op omliggende gebieden nihil en daarmee ook geen negatief 

effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden. Er zijn geen negatieve 

effecten te verwachten en daarom bestaat op basis van artikel 2.7, lid 2 van de Wet 

natuurbescherming geen vergunningplicht voor deze wijziging en uitbreiding, zie bijlage 2. 

 

Het plangebied ligt niet in de directe omgeving van gebieden welke zijn begrensd in het kader van 

het Natuurnetwerk Zeeland. Dichtstbijzijnde gebied is gelegen op circa 640 meter en betreft een 

oude binnendijk. Het natuurdoel op deze dijk is kruiden- en faunarijk grasland. De werkzaamheden 

hebben geen ruimtebeslag op het natuurnetwerk (bouwmaterialen worden opgeslagen op eigen 

terrein). Ze zijn relatief kleinschalig en er vinden geen grondwateronttrekkingen plaats. Er wordt 

gezien de afstand en de aard van de gewenste ontwikkeling geen negatieve effecten verwacht op de 

kwaliteiten van het natuurnetwerk.  
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Figuur 4: Uitsnede Ontwerp Natuurnetwerk Zeeland 2022 

 

Beschermde natuurwaarden dienen op basis van de Wet natuurbescherming te worden 

gerespecteerd. Het plangebied wordt jaarlijks intensief beweid en er wordt meerdere keren per jaar 

gehooid. De gronden zijn primair agrarisch bestemd en worden ook als zodanig intensief benut. De 

realisatie van landschappelijke inpassing op deze locatie zal leiden tot een toename van 

verblijfsmogelijkheden voor met name vogels, maar ook andere flora en fauna. 

 

Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Europese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming. 

Voor alle vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of 

verstoren. Daarbij kan het naast broedende vogels, ook gaan om vogels die hun verblijfplaats het 

hele jaar gebruiken en ook jaarrond beschermd zijn. Ook handelingen die een vaste rust of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. Gezien de aard van het plan en 

met name aangaande het huidige gebruik van de locatie zijn er geen invloeden op de aanwezige 

vogelsoorten te verwachten. Compenserende of mitigerende maatregelen worden dan ook niet 

noodzakelijk geacht. 

3.2  Cultuurhistorie  

Op 1 januari 2012 is door middel van aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening bepaald dat 

cultuurhistorische belangen moeten worden meegewogen bij de voorbereiding van ruimtelijke 

plannen. Het waarborgen van cultuurhistorische belangen en het meewegen van deze belangen is 

belangrijk. Hiervoor is een omschrijving van het plangebied noodzakelijk.  

 

Het plangebied is gelegen in agrarisch gebied ten noordoosten van het buurtschap Driewegen. De 

omgeving wordt gekenmerkt door het agrarische landschap en agrarische bedrijven.  
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(Behoud) 

  

(Behoud voor ontwikkeling) 
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(Vernieuwing mogelijk) 

Figuur 5: Uitsneden Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Terneuzen  

 

Binnen en rondom het plangebied zijn geen Rijksmonumenten aanwezig. In de omgeving zijn 

agrarische bedrijven gelegen die zijn beoordeeld tijdens de inventarisatie cultuurhistorisch 

waardevolle boerderijen. Dichtstbijzijnde boerderij is Helenaweg 4. De boerderij is aangemerkt als 

MIP-object en wordt in de inventarisatie van cultuurhistorische boerderijen als volgt omschreven:  

Aan een stille binnenweg gelegen imposante boerderij, bestaande uit een modern woonhuis (1963), 

een schuur daterend uit rond 1941 met een halverwege de langsgevel haaks aangebouwde vleugel 

die thans een kaaswinkel is maar destijds gebouwd is als wagenloods. Verder is er bij de schuur een 

zeer gaaf varkenshok met pannen zadeldak. Het ensemble wordt door een wei en een oprijlaan van 

de weg gescheiden. De schuur uit 1941 is imposant door zijn afmetingen en door zijn degelijke bouw. 

Haaks op de schuur is tegen de noordelijke langsgevel een kleinere vleugel aangebouwd zodat het 

plan van het geheel een T vormt. De schuur heeft Nationale Nederlanden in oorlogstijd nieuw kunnen 

bouwen van het onderhoudsgeld van andere boerderijen in hun beheer (info eigenaar). Dankzij 

ijzeren vakwerkspanten is de ruimte vrij van kolommen en goed bruikbaar. De oorspronkelijke schuur 

is in hoofdopzet van het zijlangsdeeltype en behoorlijk authentiek. Er zijn veel vensters boven in de 

hoge gevels geplaatst. De dwarsvleugel is in 2002 uitgebouwd volgens de contour van de voormalige 

wagenberging, en vormt thans de kaaswinkel. De schuur en het varkenshok zijn cultuurhistorisch 

waardevol. De vijver achter op het erf is vermoedelijk een drinkput geweest. De geschiedenis van 

de schuur weegt bij de waardering zwaarder dan de wijzigingen die hier en daar in de gevels zijn 

aangebracht (vnl. vensters) en die de uitstraling nauwelijks aantasten.  

 

Als indicatief eindoordeel is de boerderij ingedeeld als B-categorie en is daarmee niet als 

cultuurhistorisch waardevolle categorie aangemerkt. De andere nabijgelegen boerderijen zijn 

eveneens niet met een A-categorie beoordeeld.  

 

Uit het cultuurhistorisch beleid van de gemeente blijkt dat het plangebied valt binnen het gebied 

behouden. De gemeente is tevreden over de huidige functie en kwaliteit, kleine aanpassingen zijn 

mogelijk. De ontwikkeling is daarmee passend binnen de Structuurvisie. Een uitsnede uit de CHS 

kaart van de provincie Zeeland is bijgevoegd. De gewenste ontwikkeling heeft geen nadelige 

gevolgen voor de bestaande cultuurhistorische waarden.  
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Figuur 6: Uitsnede Cultuurhistorische waardenkaart provincie Zeeland 

3.3 Archeologie 

Sinds 1 juli 2016 is de bescherming van archeologisch erfgoed vastgelegd in de Erfgoedwet. Deze 

wet betreft één integrale wet die betrekking heeft op museale objecten, musea, monumenten en 

archeologie op het land en onder water. Uitgangspunt is dat archeologische waarden in situ bewaard 

moeten blijven. Dat wil zeggen, dat ernaar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te 

behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden ex situ 

worden bewaard. 

 

Archeologiebeleid gemeente Terneuzen 

 

Op 27 januari 2011 is door de gemeenteraad van Terneuzen het interimbeleid archeologie 

vastgesteld. De insteek van dit beleid is het regelen van archeologie in ruimtelijke plannen. In een 

cyclus van 10 jaar zullen alle ruimtelijke plannen aangepast worden waarbij archeologie in de plannen 

zal worden ingebracht of geactualiseerd aan de hand van het dan geldende beleid. Als vangnet 

fungeert de Erfgoedverordening Terneuzen 2011. Deze verordening is geactualiseerd en is in 

samenhang met het archeologiebeleid opnieuw vastgesteld. In lijn met de intentie van de wetgever 

wordt een algemene vrijstelling voor archeologie verleend tot 100 m2 en een diepte van 0,5 meter 

voor de zogenaamde kruimelgevallen.  

 

De achterliggende gedachte van het archeologiebeleid is het in beeld brengen van de gebieden in de 

gemeente Terneuzen met een archeologische verwachtingswaarde. Deze verwachtingswaarde kan 

per gebied en per geologische laag verschillen. De insteek is daarbij soepel waar het kan en streng 

waar nodig. 

 

Conform de Archeologietoets Onderzoeksplicht Archeologie (stroomschema) worden de volgende 

zaken nader onderbouwd: 
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1. Het plangebied is niet gelegen binnen de aanduiding AMK. 

 

 

Figuur 7: Uitsnede AMK kaart   

 

2. Het plangebied is gelegen gedeeltelijk in een zeer lage trefkans volgens de IKAW kaart. 

 

Figuur 8: Uitsnede IKAW kaart   

 

3.  Toetsing aan Archis 3.0: 

 

 Uit Archis3 zijn onderstaande onderzoeken bekend voor het plangebied Helenaweg 4 te 

 Biervliet: 
 

 * Het plangebied is niet gelegen binnen of grenzend aan een terrein van hoge 

 archeologische waarde. 
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 * Binnen het plangebied zijn geen onderzoeksmeldingen of vondstlocaties bekend. 

 

 * Het plangebied maakt verder deel uit van onderstaande grote bureauonderzoeken: 

- 2439204100: Leemten in Kennis 

- 2434360100: Archeologisch bureauonderzoek: verruiming vrijstellingsdiepte gemeente 

 Terneuzen 

- 4568760100: Archeologisch bureauonderzoek: update vrijstellingenkaart gemeente 

 Terneuzen 

 

 

Figuur 9: Archiskaart   

 

4. Toetsing aan het archief van het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) en informatie bij de 

gemeente. (Zijn er vindplaatsen bekend in het ZAD? Zo ja, welke, benoem deze en zo nee, geef 

dat dan eveneens aan. Meld de datum wanneer met het ZAD hierover contact werd gezocht.)  

Op 19 juli 2022 heeft het ZAD aangegeven dat er binnen het plangebied geen vindplaatsen 

bekend zijn. Ten noorden van het plangebied zijn (mogelijke) kringgreppels te zien (verwijzing 

dossier ZAA.05223). Foto’s zijn in het archief opgeslagen. 

 

5. Toetsing aan de geologische kaart van Van Rummelen 

6.  
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Figuur 10: Uitsnede kaart Van Rummelen 

 

Toetsing aan de kaart toont de kreekafzetting Duinkerke III. 

 

6. Toetsing aan de huidig geldende gemeentelijke Vrijstellingenkaart (2017).  

 

De meest recente versie van de vrijstellingenkaart dateert van oktober 2017. Op deze 

vrijstellingenkaart is de locatie aangeduid met een vrijstellingsdiepte van 4 meter onder maaiveld, 

zie figuur 11. 

 

 

Figuur 11: Uitsnede vrijstellingenkaart Archeologie gemeente Terneuzen 

 

Toetsing 

Op basis van het stroomschema, zie bijlage 4, wordt voor het grootste gedeelte van het plangebied 

het volgende geconcludeerd:  

 Geen AMK terrein 

 Zeer lage IKAW verwachtingswaarde 

 Geen vindplaatsen 

 Duinkerke III geen onderzoeksplicht 
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Op basis van bovenstaande toetsingscriteria is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.  

3.4 Mobiliteit en parkeren 

De ontsluiting van de locatie verloopt via de Helenaweg. De Helenaweg is een lokale polderweg 

tussen Driewegen en Hoofdplaat die met name voor bestemmingsverkeer wordt benut. De 

Helenaweg beschikt niet over een fysieke scheiding tussen fiets- en autoverkeer en betreft een weg 

met een maximum rijsnelheid van 60 km/uur.  

 

Door de bouw van de woning neemt de verkeersdruk beperkt toe met circa 9 verkeersbewegingen 

per dag. De hoeveelheid verkeersbewegingen als gevolg van de realisatie van de woning is inpasbaar 

in het lokale verkeersbeeld. Op de locatie zelf zijn voldoende parkeervoorzieningen aanwezig en er 

is er zodoende geen overlast te verwachten voor parkeren op de openbare weg. Het ruime 

parkeerterrein is ingetekend en weergegeven in bijlage 1. 

3.5 Technische infrastructuur 

Aan de voorzijde van het perceel zijn alle gangbare nutsvoorzieningen (water, elektra) aanwezig. 

Ten behoeve van het plan zal de nieuwe woning hierop aan moeten sluiten. Tevens wordt een IBA 

aangelegd voor het vuilwater. 

3.6 Bodem 

Volgens artikel 3.1.4 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid 

van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij 

functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde 

nieuwe functie. Om het risico uit te sluiten, dat mensen gezondheidsproblemen krijgen als gevolg 

van een verblijf op verontreinigde grond, kan de gemeente in het kader van een bestemmingsplan 

eisen dat er onderzoek is uitgevoerd naar bodemverontreiniging. Vrijstelling van de verplichting tot 

het uitvoeren van bodemonderzoek is mogelijk als de bouwlocatie onverdacht is voor aanwezige 

bodemverontreiniging en als de bouwlocatie valt onder de werking van een bodemkwaliteitskaart.     

 

Planlocatie 

De planlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Terneuzen. De locatie is nooit 

bebouwd geweest en volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in de zone "Buitengebied en 

naoorlogse woonwijken (<Achtergrondwaarde)", zie figuur 11. De locatie staat aangeduid op de 

boomgaardenkaart waardoor bodemonderzoek noodzakelijk is. Het uitgevoerde verkennend 

bodemonderzoek concludeert dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de gewenste 

onwikkeling. Het bodemonderzoek is bijgevoegd als bijlage 3.  

 

Grondafvoer moet uitgevoerd worden conform het Besluit bodemkwaliteit. 
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 Figuur 12: Uitsnede Bodemkwaliteitskaart Zeeland 

3.7 Geluid 

De mate waarin geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten 

is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de wet is 

dat geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten 

gevolge van wegverkeer, spoorweg en industrie.  

 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op de geluidwerende 

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

 

Het aantal verkeersbewegingen zal bij de voorgenomen ontwikkeling beperkt toenemen. Tevens is 

een goede ontsluiting naar de openbare weg aanwezig, waarbij op eigen terrein voldoende 

gelegenheid is om te keren en te parkeren. De geluidbelasting die wordt veroorzaakt door 

vrachtverkeer zal niet verder toenemen. 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidsoverlast veroorzakende inrichtingen opgericht. 

De woning wordt op meer dan 20 meter van de Helenaweg gerealiseerd. De gevelbelasting op een 

woning mag niet hoger zijn dan de wettelijke norm van 48 deciBell (dB). Gelet op de 

verkeersintensiteit op de Helenaweg en de afstand van de woning tot deze weg kan worden 

aangenomen dat aan de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan kan worden. Akoestisch onderzoek is 

niet noodzakelijk. 

3.8 Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet 

milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 

veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet 

luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt 

het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedsgerichte 
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aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. 

 

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekende mate’ 

(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de 

luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De grens is gedefinieerd als 3% van 

de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). 

Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Voor woningbouw geldt 

bijvoorbeeld dat bij één ontsluitingsweg een aantal van 500 nieuwe woningen niet in betekende mate 

van invloed zijn op de luchtkwaliteit.  

 

Er dient met name gekeken te worden naar de emissie van fijnstof (PM10). Op grond van de Wet 

luchtkwaliteit gelden grenswaarden waaraan voldaan moet worden. De grenswaarden waaraan 

getoetst wordt zijn: 

 jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; 

 daggemiddelde concentratie: 50 µg/m3; 

 aantal toegestane overschrijdingen daggemiddelde: 35 keer per jaar. 

 

De bouw van de ruimte-voor-ruimte woning betreft een zeer kleinschalige ontwikkeling welke op 

basis van bovenstaande gegevens niet leidt tot een gewijzigde situatie aangaande de luchtkwaliteit. 

De nieuwe woning en de bijbehorende 9 verkeersbewegingen per dag zijn aan te merken als zijnde 

NIBM. Het aspect luchtkwaliteit vormt daarom geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

 

Figuur 13: NIBM-tool (infomill) 

3.9 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en 

vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. De externe veiligheid richt zich op 



 

 

Toelichting ‘Buitengebied, Helenaweg 4 (Biervliet)’   

   

 

21 

zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke 

stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water, spoor en door buisleidingen.  

 

Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen 

op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet de kans op een groot 

ongeluk met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. Voor (de omgeving van) de 

meest risicovolle bedrijven is het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) van belang. 

Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden 

aangehouden. Daarnaast is het toetsingskader voor de omgeving van transportassen en 

buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de ‘Besluit externe veiligheid 

transportroutes’ en het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb).  

 

Risicovolle inrichtingen buiten het plangebied  

1. Plaatsgebonden risico en groepsrisico  

Conform de risicokaart blijkt dat er geen sprake is van een PR 10-6/jaar tot het plangebied. Tevens 

is er geen sprake van een invloedsgebied voor het groepsrisico. In de nabije omgeving van het 

plangebied zijn geen inrichtingen met brandbare, explosieve of giftige stoffen.  

 

Daarnaast ligt het plangebied buiten de 200 m-zone vanaf rijkswegen, vaarwegen en spoorwegen in 

het kader van de basisnetroute voor gevaarlijke stoffen. Hierdoor is er geen verantwoording van het 

groepsrisico nodig vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het plangebied en de directe 

omgeving zijn geen overige planologische relevante leidingen gelegen. 

3.10 Omliggende functies 

Bij realisering van nieuwe hindergevoelige functies, dient rekening te worden gehouden met 

eventuele hinderveroorzakende (bedrijfs-)activiteiten in de omgeving. Uitgangspunt daarbij is dat er 

ter plaatse van hindergevoelige functies sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en 

dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. 

 

Afstemming van bestaande en nieuwe functies is mogelijk door het aanhouden van zogenaamde 

richtafstanden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' 

van de VNG (versie, 2009). Bij deze richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als 

geur-, stof en geluidhinder. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit 

jurisprudentie en de genoemde VNG-publicatie, blijkt dat in het geval van een gemengd gebied 

verkleinde richtafstanden gelden. 

 

Rondom de locatie is op 100 meter het agrarisch bouwvlak van initiatiefnemer gelegen, zijnde 

Helenaweg 4. De dichtstbijzijnde stal is gelegen op 175 meter van het bestemmingsvlak. Deze locatie 

betreft een melkveebedrijf met sbi-code 0141. De minimale afstand op basis van het 

Activiteitenbesluit bedraagt 50 meter. Hieraan wordt voldaan. Aan de richtafstand van 100 meter 

wordt voldaan gezien de afstand van het bouwvlak voor wonen en het agrarisch bouwvlak. Andere 

bedrijvigheid is niet binnen korte afstand van de planlocatie gelegen. Aan de gestelde richtafstanden 

wordt voldaan.  
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3.11 Niet gesprongen explosieven 

Risicokaart 

De Gemeente Terneuzen hanteert voor de paragraaf Niet-gesprongen explosieven (NGE) het 

Historisch Vooronderzoek en NGE-Risicokaart van REASeuro, kenmerk RO180093 van 24 oktober 

2018. Zodra een ontwikkellocatie als (potentiële) risicolocatie is aangemerkt, moet er in eerste 

instantie rekening worden gehouden met mogelijk achtergebleven conventionele explosieven. 

De bedoelde locatie in de Helenapolder, ter hoogte van de Helenaweg 4 en even ten oosten van 

Driewegen (Biervliet), valt in relatie tot NGE door oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog in 

een aangemerkt risicogebied (zie figuur 14, blauw gemarkeerd). 

 

 
Figuur 14: Risicogebied NGE 

 
Toelichting  

Door de informatieverzameling is het gebied in/rondom Biervliet als conflictzone gedefinieerd en 

afgebakend als NGE-risicogebied. Dit wil zeggen dat -- in eerste instantie -- rekening dient te worden 

gehouden met achtergebleven munitie. In 1944 hebben bij de bevrijding van Biervliet en omgeving 

namelijk zware grondgevechten en artilleriebeschietingen plaatsgevonden. E.e.a. door geallieerde 

eenheden en door Duits (kust-)geschut. Veel opstallen hebben daarbij schade opgelopen en er werd 

na de oorlog nog relatief veel munitie gevonden; klein kaliber munitie (KKM), hand- en 

geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutsmunitie van 2-15 cm zijn aangetroffen. 

Een aantal munitievondsten is in de omgeving door de EOD opgehaald/geruimd. Zo zijn er ook twee 

registraties van onschadelijk gemaakte munitie t.p.v. de hoeve aan de Helenaweg 4: munitie van 15 

cm en munitie van 40 mm. Voorts is in de omgeving sprake van (vermoedelijke) dumplocaties. 

 

Historie 

De locatie ligt kort nabij de oude hoeve ‘Reigershof’, waar reeds in de 19e eeuw een boomgaard was 

gesitueerd. Deze boomgaard heeft ergens tussen 1914 en 1951 plaats gemaakt voor weidegrond. In 

de tweede helft van de 20e eeuw tot heden betreft de locatie op basis van kaartmateriaal weidegrond 

of landbouwgrond (grasland). Op het erf waren twee a drie (veedrink)putten aanwezig; medio 1980 

is de meest noordelijke ervan gedempt. 
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1914 
 

1951 
 

1999 
 
Figuur 15: Historische kaarten (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
Overweging  

De NGE-risicokaart gaat voor de locatie in beginsel uit van een risicogebied. In dit geval zou de 

omschreven en naar verwachting kleine munitie zich dan op, of juist onder de oppervlakte kunnen 

bevinden. De locatie is met 2.400 m2 middelmatig van omvang. De beoogde ontwikkellocatie is 

echter sinds de Tweede Wereldoorlog tot heden respectievelijk als landbouw- en/of weidegrond in 

http://www.topotijdreis.nl/
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gebruik, met enige grondroering/-verzet aan de oppervlakte tot gevolg. Grotere oorlogsrestanten 

zouden redelijkerwijs al zijn opgemerkt. Een afnemend risico door grondverzet kan overigens niet 

worden toegeschreven aan het rooien van de boomgaard, aangezien op basis van het kaartmateriaal 

niet kan worden vastgesteld of de boomgaard voor of na de oorlog is verwijderd. 

 

Voorts valt de meest nabijgelegen (veedrink?)put niet binnen het plangebied. Aangezien deze put 

ook niet direct na de oorlog is gedempt, wordt deze in relatie tot eventuele munitiedump niet als 

extra verdacht beschouwd.Al met al is de trefkans van munitie niet ondenkbaar, maar wel relatief 

klein. Op basis van trefkans en kaliber van bedoelde munitie wordt humaan risico laag ingeschat en 

wordt onderzoek redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht. 

 

In geval er alsnog munitie wordt aangetroffen, wordt ingezet op het handelen op basis van het 

protocol ‘Toevalstreffer conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog’. Afhankelijk van het 

tijdpad kan de initiatiefnemer zekerheidshalve zelf alsnog tot onderzoek naar NGE besluiten, bedoeld 

om vertraging tijdens de fase van projectuitvoering te voorkomen. 

 

Conclusie  

Er is geen (vervolg)onderzoek naar zogenoemde ontplofbare oorlogsresten vereist. Het aspect niet-

gesprongen explosieven vormt geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan en 

voor het aanvangen van (graaf)werkzaamheden. 

 

 



 

 

Toelichting ‘Buitengebied, Helenaweg 4 (Biervliet)’   

   

 

25 

3.12 Waterparagraaf 

Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk 

plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en 

wat de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Aangaande de aspecten omtrent water 

is een watertoets opgesteld en toegezonden aan Waterschap Scheldestromen. 

  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking  

Veiligheid waterkeringen 

Waarborgen van het veiligheidsniveau en 

rekening houden met de daarvoor benodigde 

ruimte. 

Het plan heeft geen relatie met de primaire of 

secundaire waterkeringen. 

Voorkomen overlast door oppervlaktewater  

Het plan biedt voldoende ruimte voor het  

vasthouden, bergen en afvoeren van water.  

Waarborgen van voldoende bouwpeil om  

overstroming vanuit oppervlaktewater in  

maatgevende situaties te voorkomen. 

Rekening houden met de gevolgen van 

klimaatverandering en de kans op extreme 

weersituaties. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Door de bouw van de woning en een bijgebouw 

van circa 230 m2 daken en 60 m2 verharding dient 

voor 290 m2 waterberging gecompenseerd te 

worden. Er zal een solitaire sloot gegraven worden 

waarin minimaal 290x0,147=43 m3 aan 

waterberging gerealiseerd dient te worden. In de 

regels behorende bij het bestemmingsplan is een 

voorwaardelijke verplichting worden opgenomen 

waarin de waterberging is geborgd. Voor de 

aanleg van de berging is een watervergunning 

noodzakelijk.  

 

 huidige 

situatie 

na  

realis

atie 

 

dakopper

vlak 
0 230 1 

dichte 

bodemve

rharding 

0 60 2 

doorlate

nde 

bodemve

rharding 

0 0 3 

wateropp

ervlak 
0 0 4 

Voorkomen overlast door hemel- en 

afvalwater 

Waarborgen optimale werking van de 

zuiveringen/ RWZI’s en van de 

(gemeentelijke) rioleringen.  

Afkoppelen van (schone) verharde 

oppervlakken in verband met de reductie van 

hydraulische belasting van de RWZI, het 

transportsysteem en het beperken van 

overstorten.  

 

De nieuwe woning zal voor vuilwater worden 

aangesloten op een nieuw aan te leggen IBA. 

Hemelwater wordt op de aan te leggen solitaire 

waterberging worden opgevangen. 
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Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Grondwaterkwantiteit en verdroging  

Voorkomen en tegengaan van 

grondwateroverlast  

en -tekort. Rekening houdend met de 

gevolgen  

van klimaatverandering. Beschermen van 

infiltratiegebieden en –mogelijkheden. 

 

De locatie is niet gelegen in een bufferzone 

rondom een natuurgebied.  

Er wordt geen grondwater onttrokken, schoon 

hemelwater wordt toegevoegd aan het 

oppervlaktewater. Er is geen sprake van 

grondwateroverlast. Het plangebied wordt 

gekenmerkt door ruime infiltratiemogelijkheden. 

 

Grondwaterkwaliteit  

Behoud of realisatie van een goede 

grondwaterkwaliteit. Denk aan 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Bij de bouw worden geen uitlogende materialen 

gebruikt. 

Oppervlaktewaterkwaliteit  

Behoud of realisatie van goede 

oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de 

veerkracht van het watersysteem. 

Toepassing van de trits schoonhouden, 

scheiden, zuiveren. 

Bij de bouw worden geen uitlogende materialen 

gebruikt.  

Volksgezondheid  

Minimaliseren risico watergerelateerde 

ziekten en plagen. Voorkomen van 

verdrinkingsgevaar/-risico’s via o.a. de 

daarvoor benodigde ruimte. 

De solitaire sloot is droogvallend in de zomer 

waardoor verdrinksingsgevaar wordt beperkt.  

Bodemdaling 

Voorkomen van maatregelen die (extra)  

maaiveldsdalingen in zettinggevoelige 

gebieden kunnen veroorzaken. 

Het plangebied is aangeduid als weinig 

zettingsgevoelig gebied. Extra maatregelen zijn 

dan ook niet noodzakelijk. 

Natte natuur  

Ontwikkeling/bescherming van een rijke 

gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 

aquatische natuur. 

In de directe omgeving is geen bestemming met 

de functie natte natuur. 

Onderhoud oppervlaktewater  

Oppervlaktewater moet adequaat 

onderhouden  

worden. Rekening houden met obstakelvrije  

onderhoudsstroken vrij van bebouwing en 

opgaande (hout)beplanting. 

In de planvorming is rekening gehouden met 

behoud van voldoende afstand tot de sloot 

welke is gelegen tegen de Helenaweg. 

Andere belangen waterbeheer 

Relatie met eigendom waterbeheerder 

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  

werking van objecten (terreinen, 

milieuzonering)  

van de waterbeheerder niet belemmeren.  

De locatie is niet gelegen in de directe 

omgeving van objecten van de waterbeheerder. 
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Wegen in beheer bij het waterschap 

(alleen invullen voor zover van toepassing) 
 
* in de bouwfase: 

Vinden er transporten 
(grond/bouwmaterialen) plaats over 
waterschapswegen? 
 
* na realisatie: verkeersaantrekkende 
werking 
Veroorzaakt uw plan structureel extra 

verkeer? 
 
* na realisatie: bereikbaarheid 
Omschrijf hoe motorvoertuigen, fietsers en 

voetgangers uw plan kunnen bereiken. 

 
Worden er hiervoor uitwegen gewijzigd of 
nieuw aangelegd? 
 

* na realisatie: parkeren 
Wordt er op uw eigen terrein geparkeerd? 
* na realisatie: (ver)bouwen  
Bent u voornemens om binnen 20 meter van 

een waterschapsweg een bouwwerk te 

(ver)bouwen? (zoals een woning of 

afscheiding (gefundeerd). 

Ja, ten tijde van de bouw van de woning zal 

tijdelijk transport plaatsvinden over de 

Helenaweg. Deze transporten zijn echter 

beperkt en enkel noodzakelijk voor het 

afleveren van bouwproducten.  

 

De nieuwe woning resulteert in een beperkte 

toename van structureel extra verkeer.  

 

De woning zal bereikt worden langs de 

Helenaweg. Er wordt een nieuwe uitweg 

gerealiseerd. 

 

Ja, er wordt op eigen terrein geparkeerd. 

 

De woning wordt niet binnen 20 meter van de 

weg gebouwd. 

 

 

 

4. Juridisch 

4.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan kan, afhankelijk van het gevoerde beleid van de gemeente een meer of minder 

globaal karakter dragen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een planologisch-juridische 

regeling gegeven voor te ontwikkelen gronden binnen het plangebied. Voor de gronden van de 

planlocatie is aansluiting gezocht bij de vigerende bebouwingsregels voor wonen in het buitengebied 

van de gemeente Terneuzen. De regels sluiten verder aan bij de Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen (SVBP) 2012.  

4.2 Verbeelding 

Aan het plangebied wordt de bestemming ´Wonen’ toegekend.  

4.3 Regels 

De regels zijn gebaseerd op de regels van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de 

gemeente Terneuzen. De regels van het bestemmingsplan bevatten de regels met betrekking tot de 

te hanteren definities en het bouwen en gebruiken van de grond en de gebouwen.  
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5. Economische uitvoerbaarheid 

Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente zijn er geen 

financiële consequenties aan verbonden.  

 

Grondexploitatie  

Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het publieksrechtelijk kostenverhaal. In artikel 4.12, 

eerste en tweede lid, Wro is bepaald in welke situatie een exploitatieplan gemaakt moet worden. In 

artikel 4.2.1. Bro worden de bouwplannen aangewezen waarvoor de gemeenteraad een 

exploitatieplan met vaststellen. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het ruimtelijk 

plan of besluit waarop het betrekking heeft. Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een 

projectbesluit en een buiten toepassingsverklaring van een beheersverordening zijn. Bij de 

uitbreiding van gebouwen met tenminste 1000 m2 is een exploitatieplan verplicht. Derhalve geldt dit 

ook voor het planvoornemen. Echter voor onderhavige situatie is een privaatrechtelijke 

overeenkomst gesloten waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Hierdoor hoeft voor het 

planvoornemen geen exploitatieplan opgesteld te worden.  

 

6. Maatschappelijke haalbaarheid 

6.1  Procedure 

Naar aanleiding van het vooroverleg wordt het ontwerp naar de vooroverlegpartners Waterschap 

Scheldestromen en de provincie Zeeland toegezonden. Overeenkomstig de wettelijke procedure in 

de Wet ruimtelijke ordening, wordt vervolgens het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken 

ter visie gelegen. In deze zes weken zijn geen zienswijzen ingediend. Na vaststelling wordt het 

vastgestelde bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen 

belanghebbenden die in eerste instantie een zienswijze hebben ingediend beroep indienen bij de 

Raad van State. 

6.2 Conclusie 

Het planvoornemen zal gezien het bovenstaande niet leiden tot overwegende planologische 

bezwaren. De bestemmingswijziging betekent, na afweging van de verschillende belangen, een 

aanvaardbare invulling van het plangebied.  
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1

Beschrijving van de omgeving
De locatie is gelegen in de Helenapolder ten noorden 
van de kern Biervliet. Deze polder is in 1691 ingedijkt en 
heeft een zeshoekige vorm. De Helenapolder is circa 315 
hectare groot. Het landschap in het buitengebied van 
de gemeente Terneuzen is te verdelen in vier types. De 
Helenapolder maakt onderdeel uit van het zogenaamde 
openpolderlandschap. Dit zijn de jongere polders met 
grootschalige en orthogonale sdverkavelingen. Door 
het open karakter zijn de omliggende dijken duidelijk 
zichtbaar in het landschap, met name de noordelijk gelegen 
Schenkeldijk en de zuidelijk gelegen Noordstraat zijn door 
de aanwezige bomen duidelijk aanwezig in het landschap.

De agrarische sector is de belangrijkste gebruiker van 
het gebied in de Helenapolder. In de polder is één weg 
aanwezig, de Helenaweg. De weg heeft een eenvoudig 
profiel zonder opgaande begroeiing. De omliggende 
gronden zijn  grotendeels in gebruik als akkers en weides. 
In dit open landschap zijn enkele agrarische erven aanwezig 
die door hun bebouwing en erfbeplanting duidelijk 
zichtbaar zijn in het landschap. Daarnaast is in het westen 
van de polder de buurtschap Driewegen gelegen.
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Inrit naar de beoogde locatie van het bouwvlak.

Het omliggende landschap met in de verte het buurtschap Driewegen.

Zicht over de Helenaweg op het naastgelegen erf met beplanting. De weide voor de kaasboerderij met bomenrij en bloemenrand op de voorgrond.

Bloemenrand tussen de sloot en het bouwvlak.

Een weide met koeien en op de achtergrond duidelijk zichtbaar de Schenkeldijk met opgaande begroeiing.
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Projectie landschappelijk inpassingsplan in luchtfoto omgeving (luchtfoto www.scheldestromen.nl)

suggestie nieuwe woning

suggestie nieuwe schuur

struweel

solitaire boom

zaksloot

bouwvlak, 40 x 60 meter

bomenrij

Helenaweg

Landschappelijk inpassingsplan
Aan de Helenaweg is Kaasboerderij de Vos gelegen, op het 
erf is een woning en diverse loodsen en stallen aanwezig. 
Het erf wordt omringt door weides waar de koeien grazen. 
In de noordwesthoek van de weide naast het bestaande erf 
is een nieuwe woning voorzien. Het omliggende gebied blijft 
in gebruik als weide. De nieuwe woning en schuur wordt 
landschappelijk ingepast waarbij rekening gehouden wordt 
met de woonkwaliteit en aansluiting wordt gezocht bij het 
omliggende landschap. 

De nieuwe woning wordt georiënteerd op de Helenaweg en 
krijgt een eigen ontsluiting vanaf deze weg, de inrit is reeds 
ter plaatse aanwezig. De aanwezige bloemenrand gelegen 
tussen de sloot en het nieuwe bouwvlak blijft behouden. 
Het ontwerp en footprint van de nieuwe woning en schuur 
is nog niet bekend. In de tekening is een suggestie gedaan 
voor een levensloopbestendige woning en schuur. De 
woning wordt op ruime afstand van de weg voorzien. De 
ruimte voor de woning voorziet in voldoende parkeerruimte 
en krijgt een groene uitstraling door een haag en enkele 
solitaire bomen. Aan de oostzijde van het nieuwe perceel 
wordt de haag begeleid door een rij bomen. De haag en de 
bomen zorgen voor een landschappelijke inpassing waarbij 
het zicht vanuit de woning op het omliggende landschap 
behouden blijft.

 Aan de overige randen van het perceel wordt een struweel 
van circa 3 meter breed voorzien. Er wordt bewust gekozen 
voor een aantal onderbrekingen in het struweel zodat er 
zichten vanaf het perceel op het omliggende landschap 
blijven bestaan. De struwelen worden uiteindelijk 3 tot 4 
meter hoog waardoor het zicht vanuit de omgeving op de 
nieuwe bebouwing grotendeels wordt weggenomen.  In de 
tuin worden een aantal solitaire bomen voorzien. De haag, 
de struwelen en de solitaire bomen filteren het zicht op de 
nieuwe bebouwing vanuit de omgeving zonder het contact 
vanuit de woning en de omliggende tuin met de omgeving 
te verliezen.

Op het terrein wordt een zaksloot voorzien, een 
infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met 
hemelwater, ter compensatie van de vergroting van het het 
verhard oppervlak. Er wordt een zaksloot van 1 meter diep 
voorzien met een waterberging van 43 m3. Landschappelijk 
gezien speelt de valsloot, een verdieping in het maaiveld, 
een minimale rol omdat deze niet waarneembaar is vanuit de 
omgeving. De valsloot wordt ingezaaid met een grasmengsel.
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Landschappelijk inpassingsplan met aanduiding nieuwe landschappelijke elementen, schaal 1:1000.
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Beplantingsvoorstel
De grondsoort op de locatie is, zoals op veel andere 
plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, klei. Het verdient altijd 
de aanbeveling om de nader toe te passen beplanting af 
te stemmen op de specifieke bodemgesteldheid van de 
locatie en zo te komen tot een optimale aansluiting bij 
het omringende landschap. Hieronder volgt een beknopte 
beschrijving per landschapselement.

Haag
Aan de noord- en oostzijde van het perceel is een 
meidoornhaag voorzien. Deze plant heeft een landelijk 
karakter en wordt van oudsher gebruikt op boerenerven. 
De uiteindelijke hoogte is 100 cm en er worden 4 planten 
per strekkende meter voorzien. Nadat de planten aan de 
groei zijn, worden de hagen 2 keer per jaar gesnoeid (juni 
en september).

Struweel
De struwelen hebben een brede bloeiboog en bestaan uit 
inheemse, streekeigen soorten zoals meidoorn, hazelaar, 
liguster, vlier, rode kornoelje en gelderse roos. De struwelen 
hebben een robuust karakter en zijn dus niet strak gesnoeid. 
De aanplant van de soorten gebeurt in groepen van 3 tot 8, 
er is echter geen verband of ritme tussen de verschillende 
groepen. Er wordt spontaan geplant om een zo afwisselend 
en natuurlijk mogelijk beeld te krijgen. Rijen op 1,5 meter 
afstand en de plantafstand in de rij is 1 meter. De breedte 
en hoogte varieert maar, het struweel naast de bestaande 
loods is minimaal 4 meter breed struweel en wordt circa 3 
tot 4 meter hoog. 

3 Jaar na het aanplant een dunning voorzien. Na het 6e 
jaar een tweede dunning toepassen. Vervolgens is het de 
bedoeling om het struweel elke 2 jaar te snoeien aan de 
buitenkant. Het is niet de intentie er een strak geschoren 
haag(blok) van te maken.

Bomen
De toe te passen soorten zijn streekeigen en hebben een 
landschappelijk karakter. Aan de oostzijde wordt een rij 
bomen geplant, de toe te passen soorten zijn bijvoorbeeld 
zomereik of esdoorn. De overige bomen op het perceel 
staan solitair of in kleine groepjes.  De toe te passen soorten 
zijn bijvoorbeeld gewone els, lijsterbes, zomereik, esdoorn 
en walnoot.

2 tot 3 jaar na aanplant een ‘begeleidingssnoei’ toepassen, 
teneinde de kroon en stam optimaal te laten ontwikkelen. 
Dit in het 5e of 6e jaar herhalen. Vervolgens elke 4 tot 5 jaar 
herhalen.
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Projectie landschappelijk inpassingsplan in luchtfoto omgeving (luchtfoto www.scheldestromen.nl)
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1. Gegevens project 

1.1 Opdrachtgever  

Statutaire naam : Verhage-Lemahieu 

Adres : Rondweg 1 

Postcode  : 4524 JL Plaats: Sluis 

Contactpersoon : De heer A.B. (Bram) Verhage 

Telefoon : 0117 – 760 160 Mail: bram@verhage-lemahieu.nl 

1.2 Locatienaam 

Naam : Kaasboerderij De Vos  

Adres : Helenaweg 4 

Postcode  : 4521 GR Plaats: Biervliet 

Kadastrale ligging : Terneuzen Sectie: BA Nr(s): 806, 885, 886  

2. Gegevens locatie 
Voor een bestemmingsplan en de bestemmingswijziging om een ruimte voor ruimte woning 

toe te voegen op het perceel Helenaweg 4 binnen de gemeente Terneuzen dienen de effecten 

van de bouw en het gebruik van de vrijstaande burgerwoning op de locatie in relatie tot het 

plan/project te worden onderzocht. Hiervoor is onder andere een onderzoek naar de 

stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden nodig. In deze nota zijn de 

uitgangspunten en resultaten van de berekeningen van de stikstofdepositie met AERIUS 

Calculator vastgelegd.  

 

Het betreft hier een melkrundveehouderij met kaasmakerij en huisverkoop aan de Helenaweg 

in Biervliet, op een perceel waar nu vijf stallen een bedrijfswoning en een bijgebouw staan en 

buitenopslag van voer aanwezig is. De agrarische bedrijfsbestemming wordt ongewijzigd 

voortgezet, maar er wordt een extra woning toegevoegd.  

Dit betekent dat de locatie zowel tijdens de bouwfase als na ingebruikname in potentie 

emissies van NOx kan veroorzaken op omliggende beschermde Natura2000 gebieden. Op 10,9 

km ten westen van de locatie ligt het Natura2000 gebied Groote Gat en ten noorden ligt 

Westerschelde & Saeftinghe op 2,4 km. Op 6,3 km ten zuiden van de locatie ligt het Belgische 

Habitatgebied Polders. 

3. Gegevens verandering 
Het betreft een locatie gelegen ten noorden van de woonkern Biervliet waar initiatiefnemer 

voornemens is een ruimte-voor-ruimte kavel toe te voegen. De bedrijfswoning blijft staan en 

de bedrijfsvoering wordt voortgezet zoals ook in het bestemmingsplan Buitengebied van 

gemeente Terneuzen is vastgelegd. De extra woning kan planologisch gerealiseerd worden 

door middel van een ruimtelijke procedure. 
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De hoeveelheid verkeersbewegingen als gevolg van het toevoegen van de woning op de 

locatie zal toenemen en is in de verdere rapportage afgewogen.  

De depositie van het melkveebedrijf met kaasmakerij en huisverkoop zijn niet in beeld 

gebracht, enkel het toevoegen van een vrijstaande woning is in deze berekening beschouwd. 

4. Bouwvrijstelling 
Sinds 1 juli 2021 is de Wet natuurbescherming gewijzigd. Hierin is in artikel 2.9a een partiële 

vrijstelling opgenomen voor bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, 

veranderen en verwijderen van een werk. Hiermee wordt voor deze activiteit de 

vergunningplicht uit artikel 2.7, tweede lid uitgezonderd voor de gevolgen van 

stikstofdepositie door in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering activiteiten in de 

bouwsector aan te wijzen. Dit besluit wijzigt het Besluit natuurbescherming door daarin een 

nieuw artikel 2.5 op te nemen: 

"Als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in artikel 2.9a van de wet worden aangewezen: 

1. het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten 

van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de 

daarmee samenhangende vervoersbewegingen; 

2. het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee 

samenhangende vervoersbewegingen." 

 

De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de 

werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport 

van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats, de emissies van werktuigen op de 

bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, mobiele puinbrekers, baggerwerk- of 

baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van 

de werkzaamheden. De vrijstelling omvat niet de productie van bouwmaterialen of de winning 

van bouw- of grondstoffen. 

5. Emissies na ingebruikname 
Voor het bepalen van de depositieberekening in AERIUS zijn voor de emissies ingevolge de 

Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator van januari 2022 twee bronnen te 

onderscheiden. Een lijnbron van verkeer gelieerd aan de locatie en een puntbron voor 

eventuele emissies van verbrandingsinstallaties als een CV ketel. Voor de nieuwe woning is 

enkel het verkeer relevant. De woning wordt voorzien van een warmtepomp. 

5.1 Transport naar de projectlocatie (verkeer en vervoer) 

In de AERIUS-berekeningen zijn de rijdende voertuigen als volgt opgenomen. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van het aantal verkeersbewegingen die in een worstcase situatie van 

en naar de projectlocatie gaan in de aan te vragen situatie. In het onderzoek zijn de emissies 

ten gevolge van het wegverkeer van en naar de projectlocatie beschouwd. In de nieuwe situatie 

is hier namelijk enkel het verkeer van en naar de extra woning nog relevant.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-287
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Voor het bepalen van de depositie in de gebruiksfase wordt bij de nieuwe woning uitgegaan 

van CROW-kerncijfers publicatie 381 uit 2018. De woning is gesitueerd in weinig stedelijk 

gebied (rest bebouwde kom), waarbij de volgende verkeersgeneratie telt: 

• vrijstaande koopwoningen: 7,8-8,6 verkeersbewegingen per etmaal; 

• hoek/tussenwoningen, koop: 6,7-7,5 verkeersbewegingen per etmaal; 

• twee-onder-een-kapwoningen, koop: 7,4-8,2 verkeersbewegingen per etmaal. 

Omdat hier sprake is van een nieuwe woning (vrijstaand) betekent dit dat er in totaal 7,8-8,6 

verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden.  

 

Voor de bepaling van de effecten van de vrijstaande woning op de stikstofdepositie is de 

beoogde situatie onderzocht met de worst-case situatie van 9 bewegingen en uitgaande van 

het feit dat deze allen niet elektrisch, maar op brandstof rijden. Als rekenjaren is het jaar 2022 

gehanteerd. Het geplande jaar van verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van 

de woning. 

 

Tabel 1: aantal bewegingen na in gebruik name 

 Bewegingen  Bewegingen project (jaar) 

Licht verkeer (personenauto’s) 9/dag 3.285 

 

De bewegingen zijn gemodelleerd van de projectlocatie in twee richtingen tot aan de splitsing 

aan de Konijnenbergweg en Hoofdplaatseweg, omdat het verkeer op de kruisingen moet 

remmen en optrekken en daarmee opgaat in het overige verkeer. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de emissiefactoren voor licht verkeer die in het rekenmodel AERIUS Calculator zijn 

verwerkt. Door hierbij uit te gaan van snelheden “binnen bebouwde kom” en 10% stagnerend 

verkeer is niet uitgegaan van een worst-case scenario, omdat deze weg geen filevorming kent. 

6. Conclusie en afweging 
Uit de AERIUS berekeningen blijkt dat bij de bouwfase het projecteffect niet relevant is. Bij de 

gebruiksfase neemt het projecteffect bij het beoogde gebruik niet toe door het toevoegen van 

een vrijstaande woning. Uit de berekening van de beoogde situatie van de oprichting van de 

woning blijkt de stikstofdepositie op omliggende gebieden nihil en daarmee ook geen negatief 

effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden. Er zijn geen 

negatieve effecten te verwachten en daarom bestaat op basis van artikel 2.7, lid 2 van de Wet 

natuurbescherming geen vergunningplicht voor deze wijziging en uitbreiding.  
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BIJLAGE: AERIUS-bestand gebruiksfase  
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SAMENVATTING 
 
Op de locatie gelegen aan de Helenaweg 4 te Biervliet is in september 2022 door ABO-Milieuconsult B.V. 
een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740. De 
onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Gemeente Terneuzen, sectie BA, nummer 806 (deels). De 
onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte circa 2.800 m², bestaande uit een akkerland. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). De locatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 12 boringen verricht waarvan één boring is afgewerkt met 
een peilbuis. De grondwaterstand bevond zich op 1,50 m-mv (d.d. 1 september 2022). 
 
Conclusies 
Algemene bodem 
De grond voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater voldoet aan de streefwaarde. 
 
Aanbevelingen 
De resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 
De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond zo veel mogelijk op 
de locatie te verwerken. Indien in het kader van de nieuwbouw grond moet worden afgevoerd moet rekening 
gehouden worden met het volgende: 
 
In het onderhavige rapport is geen onderzoek naar PFAS en/of GenX gedaan. Voor toepassingen van grond 
buiten de gemeente Terneuzen gelden mogelijk andere beleidsregels, benodigde bewijsmiddelen en/of 
milieuhygiënische verklaringen (zoals een partijkeuring met AP04 onderzoek). Voldaan moet worden aan 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 

Veldmedewerker: 
 

Dhr. L.H.A. Knoop (BodemBasics B.V., erkend BRL 2001 en 2002) 

Projectadviseur:  
 
 

Handtekening:  
 
 
Dhr. R.J. van der Helm 
General Business Unit Manager 

Dhr. Ing. B. Lijmbach 

Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden 
uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nr. 
22065838. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd. 

Thijs vanderSteen
RHM handtekening GROOT
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1 INLEIDING 
 
Door dhr. A. de Vos is aan ABO-Milieuconsult B.V. opdracht verleend een vooronderzoek en verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uit te voeren op de locatie gelegen aan de Helenaweg 
4 te Biervliet. 
 
Straat, Plaats  : Helenaweg 4 te Biervliet 
Gemeente : Terneuzen 
 
Kadastrale gegevens 

  

Sectie : BA 
Nummer  
  

: 806 (deels) 

Gemeente  
  

: Terneuzen 

Oppervlakte  
  

: Circa 2.800 m2 

Omschrijving   : De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte circa 2.800 m², bestaande 
uit een akkerland. 

 
Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 
 
Doel van het onderzoek 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de 
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond en het grondwater voorkomen. 
 
Aanleiding van het onderzoek 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). 
 
Rapportage  
In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek 
beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses 
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
 
ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van 
de onderzoekslocatie. 
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2 VOORONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het voormalige, het huidige en het toekomstige bodemgebruik besproken. Dit zal leiden 
tot een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie. 
 
In de NEN 5725 zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Opgemerkt 
wordt dat er sprake kan zijn van een combinatie van meerdere aanleidingen. In dat geval dienen de 
onderzoeksvragen voor elke afzonderlijke aanleiding te worden beantwoord. Voor onderhavig onderzoek is 
de volgende aanleiding vastgesteld: 
 

A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  
 

De onderzoeksvragen, behorende bij de vastgestelde aanleiding, zijn in de navolgende paragrafen in 
tabelvorm aangegeven. Per onderzoeksvraag is, direct onder de betreffende vraag, het antwoord 
opgenomen. 
 

2.1 Algemene bodem- en locatiegegevens 
 
De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodem worden als volgt 
samengevat: 
 
Tabel 2.1: Algemene bodem- en locatiegegevens 

1. Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Helenaweg 4 te Biervliet Kadaster 

Burgerlijke gemeente Terneuzen Kadaster 

Kadastrale gemeente Terneuzen Kadaster 

Sectie BA Kadaster 

Nummer 806 (deels) Kadaster 

Oppervlakte (m2) Circa 2.800 Opdrachtgever/ kadaster perceel 

Gemiddelde hoogte (m1 t.o.v. NAP) 1,5 AHN 

Ligging op kaart Zie bijlage 1 en 2 Kadaster 

2. Bodemopbouw 

Verhardingen Braakliggend Opdrachtgever 

Antropogene lagen Onbekend Topotijdreis 

Dempingen N.v.t. Topotijdreis 

Grondwaterbeheersplan N.v.t. Provincie Zeeland 

Geohydrologie Zie §2.2 Dinoloket 

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 

Zonering bodemkwaliteitskaart (BKK) A: Buitengebied en naoorlogse 
woonwijken 

Bodemkwaliteitskaart Provincie Zeeland 

BKK klasse bovengrond Achtergrondwaarde Bodemkwaliteitskaart Provincie Zeeland 

BKK klasse ondergrond Achtergrondwaarde Bodemkwaliteitskaart Provincie Zeeland 

BKK functieklasse Overig Bodemkwaliteitskaart Provincie Zeeland 

Boomgaardenkaart (periode) Direct ten oosten van de 
onderzoekslocatie is in 1970 een 
boomgaard aanwezig geweest 

Boomgaardenkaart Provincie Zeeland 

Aandachtsgebied lood Nee Zeeuws bodemvenster 

Aandachtsgebied arseen in grondwater Verhoogde kans Provincie Zeeland (geoloket) 

Asbestkansenkaart Niet gezoneerd Asbestkansenkaart Geoloket Zeeland 

Voormalig stortplaats bekend Nee Provincie Zeeland 
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Opslagtanks bekend Nee Nazca-i 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
bekend 

Nee Provincie Zeeland 

Bodemdocumenten bekend Zie §2.3 Provincie Zeeland  

4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

Voormalig gebruik  Akkerland Topotijdreis 

Huidig gebruik Akkerland Opdrachtgever 

Toekomstig gebruik Wonen Opdrachtgever 

Aard bebouwing N.v.t. BAG viewer 

Periode bebouwing N.v.t. Opdrachtgever / BAG viewer 

Bedrijventerrein Nee Provincie Zeeland  

Calamiteiten bekend Nee RUD Zeeland (BIS) 

Bodembedreigende activiteiten bekend Nee RUD Zeeland (BIS) 

Relevante vergunningen beschikbaar Nee Gemeente (BIS) 

Toepassing asbestverdachte materialen Nee Opdrachtgever 

5. Terreinverkenning 

Bijzonderheden  Geen ABO Milieuconsult B.V en BodemBasics B.V. 

 
2.2 Historische kaarten, luchtfoto’s en overig beeldmateriaal 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Helenaweg 4 te Biervliet. De onderzoekslocatie bestaat uit 
akkerland. 
 
Op basis van historische topografische kaarten (Topotijdreis) kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van 
de onderzoekslocatie nooit bebouwing aanwezig is geweest.  
 
Er zijn geen (sloot)dempingen of ophogingen ter herleiden uit de historische kaarten en/of luchtfoto’s. 
 

2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Volgens beschikbare informatie (bodemloket.nl en Nazca-i) hebben er in het verleden geen activiteiten 
plaatsgevonden die (bodem) verontreiniging zouden kunnen veroorzaken. Op basis van de beschikbare 
informatie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden geen (bodem)onderzoeken uitgevoerd.  
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2.4 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 
 
De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1,5 m +NAP. De regionale ligging 
van de locatie is opgenomen in bijlage 1. 
  
Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologisch) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINO loket, ingezien. 
 
In onderstaand figuur is het schematisch model (50 meter diepte) van de geologie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. De zwarte lijn snijdt de onderzoekslocatie. 
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2.5 Interpretatie verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit 
 
In de NEN 5725:2017 zijn per generieke aanleiding zoals benoemd in het begin van dit hoofdstuk, diverse 
te beantwoorden onderzoeksvragen geformuleerd. Na het verkrijgen van de gegevens beschreven in 
voorgaande paragrafen dienen in onderhavig onderzoek nog de volgende vragen te worden beantwoord om 
een onderzoekshypothese te vormen: 
 

A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  
 

- Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?  
 
De onderzoekslocatie beperkt zich tot de locatie zoals weergegeven in bijlage 2 van onderhavige 
locatie. 
 

- Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het 
heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 
verdachte parameters? 
 
Direct ten oosten van de onderzoekslocatie is een boomgaard aanwezig geweest. De bodem is 
hierdoor verdacht op de bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen. 
 

- Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
De bodem is niet asbestverdacht. Voor bodemkwaliteitsklasse zie tabel 2.1: algemene bodem- en 
locatiegegevens.  
 

- 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?  

 
De verwachte bodemopbouw betreft wisselend zand en klei. 
 

- Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?  
 
Nee, er is geen informatie bekend met betrekking tot beïnvloeding vanuit de omgeving. 
 

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

- Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? 
 
Veld- en analytisch onderzoek is noodzakelijk. De beschikbare gegevens geven te weinig concrete 
informatie over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (bovengrond, ondergrond en 
grondwater) op de locatie. 
 

- Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief 
de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en 
verdeling van de verontreinigende stoffen)? 
 
Zie §2.6   
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2.6 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek 
 
Tabel 2.2: Conclusie en hypothese vooronderzoek 

(Deel)locatie Helenaweg 4 te Biervliet 

Oppervlakte (m2) Circa 2.800 

Bijzonderheden Geen 

Conclusie Grond Onverdacht voor reguliere stoffen NEN 5740, door de aanwezigheid van 
een voormalige boomgaard grenzend aan de onderzoekslocatie wordt 
de bovengrond aanvullend onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB). 

 Grondwater Onverdacht voor reguliere stoffen NEN 5740 

Hypothese 

Onderzoeksstrategie 

NEN5740 §5.1 ONV.NL 

 
Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond of het grondwater worden aangetoond in een 
gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond van de toetsingstabel uit de Regeling 
bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde voor grondwater uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013, wordt de hypothese verworpen. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 
 
3.1 Opzet veldwerkzaamheden 

 
De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 
bemonsteren van de grond, het bemonsteren van het grondwater en het zintuiglijk onderzoek van de 
grond(water)monsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 
(laatst vigerende versie).  
 
De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd. De 
situering van de boorpunten en de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 

3.2 Resultaten veldonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. De boorwerkzaamheden en het 
plaatsen van de peilbuis zijn op 1 september 2022 door de SIKB BRL 2000 erkende veldwerker 
dhr. L.H.A. Knoop uitgevoerd. Het grondwater is bemonsterd op 8 september 2022 door de SIKB 
BRL 2000 erkende veldwerker dhr. L.H.A. Knoop. In de volgende tabellen zijn de verrichte 
werkzaamheden schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden  
Deellocatie Aantal boringen Aantal peilbuizen 

Helenaweg 4 te Biervliet (circa 2.800 m2) 9 tot 0,5 m -mv (boringen 4 t/m 12) 
2 tot 2,0 m -mv (boringen 2 en 3) 

1 (boring P1, filterstelling 2,0 – 3,0 m -mv) 

 
Tabel 3.2: peilbuisgegevens  

Watermonster Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

P1-1-1 2,00 - 3,00 1,79 6,9 1340 21,2 
EC:   elektrisch geleidingsvermogen 
pH:   zuurgraad 
Temp.: temperatuur 
NTU:    Nephelometric Turbidity Unit 

 
Troebelheid is een kwalitatieve meting die een waarde geeft over de helderheid van water tussen 1 en 10 
NTU is een natuurlijke waarde, hoe hoger hoe troebeler het monster. In het grondwater is een verhoogde 
troebelheid gemeten 
 
Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan 
organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele 
organische parameter groter dan 0,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een 
verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de 
conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
 
Geen van de overige in het veld gemeten waarden in het grondwater wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden, verwacht kan worden.  
 
De boven- en de ondergrond tot 3,0 m -mv (maximale boordiepte) bestaat uit zand en klei. 
 
Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn geen bodemvreemde en/of op verontreiniging duidende 
kenmerken waargenomen.  
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
4.1 Opzet laboratoriumonderzoek 

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door het AS3000 
en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 
 
Tabel 4.1: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters  

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

Algemene bodem 

MM1bg 0,00 - 0,50 3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Algehele kwaliteit bovengrond klei Standaardpakket grond inclusief 
lutum, organische stof en OCB 

MM2bg 0,00 - 0,50 P1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

Algehele kwaliteit bovengrond klei Standaardpakket grond inclusief 
lutum, organische stof en OCB 

MM3og 0,50 - 1,50 P1 (0,80 - 1,00) 
P1 (1,00 - 1,50) 
2 (0,50 - 1,00) 
3 (0,50 - 1,00) 

Algehele kwaliteit ondergrond zand Standaardpakket grond inclusief 
lutum, organische stof 

Grondwater:  

P-1-1-1 2,00 - 3,00 Filterstelling Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket grondwater 

Standaard pakket grond: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180),  som-PAK’s (som van 
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).  

Standaard pakket grondwater: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 
vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som-xylenen (som o, m, p,) 
styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som van 19 stoffen en minerale olie (GC). 

OCB: Organochloorbestrijdingsmiddelen. 
* conform AS 3000: Voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000  

 
In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster opgenomen. 
Alle laboratoria van Eurofins zijn RvA-geaccrediteerd. 
 

4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 6. 
 

4.3 Toetsingstabellen grond en grondwater 
 
De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met 
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. In bijlage 5 
zijn de toetsingsresultaten aan de Wet bodembescherming weergegeven. 
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4.4  Overschrijdingstabellen grond en grondwater 
  

 In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond en het grondwater 
aangegeven. 

 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

Bbk monster-conclusie 
indicatief 

MM1bg
 

3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

- - Altijd toepasbaar 

MM2bg P1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

- - Altijd toepasbaar 

MM3og P1 (0,80 - 1,00) 
P1 (1,00 - 1,50) 
2 (0,50 - 1,00) 
3 (0,50 - 1,00) 

- - Altijd toepasbaar 

- 
> AW 

: Geen overschrijding (voldoet aan de achtergrondwaarde) 
: > Achtergrondwaarde 

> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
> SW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

P1-1-1 2,00 - 3,00 - - 
       -            : geen overschrijdingen 

> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1 Conclusies 

Algemene bodem 
In de grondmengmonsters MM1bg (boringen 3 t/m 8, traject 0,0 – 0,5 m -mv), MM2bg (boringen P1, 2 en 9 
t/m 12) en MM3og (boringen P1 t/m 3, traject 0,5 – 1,5 m -mv) zijn geen van de geanalyseerde parameters 
uit het standaard NEN 5740 grondpakket in een verhoogd gehalte aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis P1 (filterstelling 2,0 – 3,0 m -mv) zijn geen van de geanalyseerde parameters 
uit het standaard NEN 5740 grondwaterpakket verhoogd aangetoond ten opzichte van de streefwaarde. 
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht" dient op basis van onderzoeksresultaten te worden 
aangenomen.  
 

5.2 Aanbevelingen 
 
De resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 
De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond zo veel mogelijk op 
de locatie te verwerken. Indien in het kader van de nieuwbouw grond moet worden afgevoerd moet rekening 
gehouden worden met het volgende: 
 
In het onderhavige rapport is geen onderzoek naar PFAS en/of GenX gedaan. Voor toepassingen van grond 
buiten de gemeente Terneuzen gelden mogelijk andere beleidsregels, benodigde bewijsmiddelen en/of 
milieuhygiënische verklaringen (zoals een partijkeuring met AP04 onderzoek). Voldaan moet worden aan 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
het Besluit bodemkwaliteit. 
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BIJLAGE 1a 

Locatie aanduiding op topografische ondergrond 
+ foto’s onderzoekslocatie 
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Bijlage 1a: locatie aanduiding op topografische ondergrond 

Onderzoekslocatie  

 

Bron: Topografische kaart Provincie Zeeland 
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Foto 1 
 

 
Foto 2 
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BIJLAGE 1b 

Historische kaarten en luchtfoto 
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Figuur 1: Onderzoekslocatie weergegeven op de historische kaart van 1911. Bron: Topotijdreis.nl 

 

 
Figuur 2: Onderzoekslocatie weergegeven op de historische kaart van 1912 – 1949. Bron: Topotijdreis.nl 
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Figuur 3: Onderzoekslocatie weergegeven op de historische kaart van 1950– 1992. Bron: Topotijdreis.nl  

 

 
Figuur 4: Onderzoekslocatie weergegeven op de historische kaart van 1993– 2021. Bron: Topotijdreis.nl  
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Figuur 5: Onderzoekslocatie (gele kader) weergegeven op luchtfoto van 2021. Bron: Google Earth  
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BIJLAGE 2 

Situatietekening onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 3 

Boorprofielen 
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BIJLAGE 4 

Analyserapporten 

  



T.a.v. Jaap Rullens
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 21-Sep-2022

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Sep-2022

ANL22-7231water

Helenaweg 4 te Biervliet

ANL22-7231
2022142017/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Helenaweg 4 te Biervliet

1

A.M.J. Koolen

1/2

ANL22-7231

ANL22-7231water

Analysecertificaat

21-Sep-2022/15:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Sep-2022

2022142017/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Sep-2022

A,B,C,D

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 P1-1-1 P1 (200-300) 12976780

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Helenaweg 4 te Biervliet

1

A.M.J. Koolen

2/2

ANL22-7231

ANL22-7231water

Analysecertificaat

21-Sep-2022/15:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Sep-2022

2022142017/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Sep-2022

A,B,C,D

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 P1-1-1 P1 (200-300) 12976780

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022142017/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12976780 P1-1-1 P1 (200-300)

P10680633907 0680633907 200  300 12-Sep-2022

P10680633892 0680633892 200  300 12-Sep-2022

P10801071476 0801071476 200  300 12-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022142017/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022142017/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022142017/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 12976780

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Bart Lijmbach
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 08-Sep-2022

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 02-Sep-2022

ANL22-7231-grond

Helenaweg 4 te Biervliet

ANL22-7231
2022136159/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Helenaweg 4 te Biervliet

1 2 3

1/3

ANL22-7231

ANL22-7231-grond

Analysecertificaat

08-Sep-2022/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Sep-2022

2022136159/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Sep-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 92.1% (m/m) 95.3 90.3Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 3.9 <0.7Organische stof

95% (m/m) ds 95 99Gloeirest

S 14.1% (m/m) ds 12.4 5.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 21 <20Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds 4.4 <3.0Kobalt (Co)

S 5.9mg/kg ds 7.9 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.058 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.9mg/kg ds 12 <4.0Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds 22 <10Lood (Pb)

S 40mg/kg ds 52 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 15 <11Minerale olie (C21-C30)

9.5mg/kg ds 12 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

1

2

3

MM1bg 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)

MM2bg 2 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) P1 (0-50)

MM3og 2 (50-100) 3 (50-100) P1 (80-100) P1 (100-150) 12955413

12955412

12955411

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Helenaweg 4 te Biervliet

1 2 3

2/3

ANL22-7231

ANL22-7231-grond

Analysecertificaat

08-Sep-2022/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Sep-2022

2022136159/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Sep-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0011p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0018DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg ds 0.0046DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.015mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

0.016mg/kg ds 0.017OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

MM1bg 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)

MM2bg 2 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) P1 (0-50)

MM3og 2 (50-100) 3 (50-100) P1 (80-100) P1 (100-150) 12955413

12955412

12955411

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Helenaweg 4 te Biervliet

1 2 3

3/3

ANL22-7231

ANL22-7231-grond

Analysecertificaat

08-Sep-2022/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Sep-2022

2022136159/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Sep-2022

A,B,C

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1bg 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)

MM2bg 2 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) P1 (0-50)

MM3og 2 (50-100) 3 (50-100) P1 (80-100) P1 (100-150) 12955413

12955412

12955411

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12955411 MM1bg 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50)  8 (0-50)

30539682727 1 0  50 01-Sep-2022

40539682983 1 0  50 01-Sep-2022

60539682981 1 0  50 01-Sep-2022

70539682977 1 0  50 01-Sep-2022

50539682976 1 0  50 01-Sep-2022

80539682975 1 0  50 01-Sep-2022

 12955412 MM2bg 2 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0- 50) P1 (0-50)

110539682978 1 0  50 01-Sep-2022

120539682974 1 0  50 01-Sep-2022

100539683377 1 0  50 01-Sep-2022

20539682723 1 0  50 01-Sep-2022

90539682980 1 0  50 01-Sep-2022

P10539681933 1 0  50 01-Sep-2022

 12955413 MM3og 2 (50-100) 3 (50-100) P1 (80-100) P1 (100-15 0)

20539681935 2 50  100 01-Sep-2022

30539682740 2 50  100 01-Sep-2022

P10539681939 3 80  100 01-Sep-2022

P10539681934 4 100  150 01-Sep-2022
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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BIJLAGE 5 

Toetsingstabellen grond en grondwater  



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  MM1bg MM2bg MM3og 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen    zwak roesthoudend 

Certificaatcode  2022136159 2022136159 2022136159 

Boring(en)  3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 2, 9, P1 2, 3, P1, P1 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 

Humus % ds 4,40 3,90 0,70 

Lutum % ds 14,10 12,40 5,40 

Datum van toetsing  8-9-2022 8-9-2022 8-9-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  4,5 6,8 -0,05  4,4 7,2 -0,04  <3 <5 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  8,9 12,9 -0,34  12 19 -0,25  <4 <6 -0,44 

Koper  mg/kg ds  5,9 8,1 -0,21  7,9 11,5 -0,19  <5 <6 -0,22 

Zink  mg/kg ds  40 57 -0,14  52 78 -0,11  <20 <28 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,21 0,28 -0,03  0,29 0,40 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <22 (6)  21 35 (6)  <20 <38 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  0,058 0,070 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  13 16 -0,07  22 28 -0,05  <10 <10 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,003 (6)  <0,002 <0,004 (6)  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0042   0,0046   

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0014   

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0014   

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0018   

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,015   0,015   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,016   0,017   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 (6)  <0,001 <0,002 (6)  

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0036 0  

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

DDE (som) mg/kg ds   <0,0032 -0,04   0,0046 -0,04  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0011 0,0028  

DDD (som) mg/kg ds   <0,0032 -0   <0,0036 -0  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

Grondmonster  MM1bg MM2bg MM3og 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen    zwak roesthoudend 

Certificaatcode  2022136159 2022136159 2022136159 

Boring(en)  3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 2, 9, P1 2, 3, P1, P1 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 

Humus % ds 4,40 3,90 0,70 

Lutum % ds 14,10 12,40 5,40 

Datum van toetsing  8-9-2022 8-9-2022 8-9-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

DDT (som) mg/kg ds   <0,0032 -0,13   <0,0036 -0,13  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,002 (6)  <0,001 0,002 (6)  

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0036 0  

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0048 -0   <0,0054 -0  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   <0,033   0,039  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,013 -0,01   <0,025 0 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95   95   99  

Droge stof % m/m  92,1   95,3   90,3  

Lutum %  14,1   12,4   5,4  

Organische stof (humus) %  4,4   3,9   <0,7  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56 -0,03  <35 <63 -0,03  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18 (6)  15 38 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,5 21,6 (6)  12 31 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10 (6)  <6 11 (6)  <6 21 (6) 

 
 
 
 

  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  P1-1-1 

Datum  12-9-2022 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  21-9-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

Watermonster  P1-1-1 

Datum  12-9-2022 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  21-9-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

 
 
 

  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: ANL22-7231 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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BIJLAGE 6: Toelichting Toetsingskader Wet bodembescherming  

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de volgende richtwaarden: 
 
-  AW- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 

bodemkwaliteit; 
- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 

grondwaterkwaliteit; 
-  I- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en 

grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor 
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een 
ernstige verontreiniging. 

 
De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AW- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AW-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van 
10% en een lutumgehalte van 25%). De omgerekende gestandaardiseerd meetwaarden (GSSD) zijn in de 
overschrijdingstabellen van bijlage 5 opgenomen. In de tabellen is een index opgenomen. Deze index is het 
quotiënt tussen de (gestandaardiseerde meetwaarde-achtergrondwaarde) en de (interventiewaarde-
achtergrondwaarde). Een index beneden de 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder 
de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde dicht 
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal 
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de I- waarde voor PAK 40 mg/kg 
droge stof blijft en de AW-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (Staatscourant 20, december 2007).  
Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. 
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Vooronderzoek 

 



Bodeminformatie
 
Helenaweg 4 te Biervliet
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Geselecteerde locatie Verontreinigingscontour

25-meter straal Saneringscontour

Perceelgrenzen Historisch Bodembestand (HBB)

Locatie Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onderzoek
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Welke informatie vindt u in dit rapport 
Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. De
informatie is afkomstig uit het gezamenlijke bodeminformatiesysteem (BIS) van de Provincie Zeeland, de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland en de aangesloten Zeeuwse gemeenten  Het rapport geeft geen informatie over bouw-, milieu- en
hinderwetvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.  
 
Het plaatje op  de voorzijde van dit rapport geeft in één oogopslag weer welke relevante bodeminformatie voorhanden  is.
Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de
percelen in de directe omgeving met een straal van 25meter. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit
rapport aantreft. 

 Locatie
 

Dit betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Hier staat  de vervolgactie in het kader
van de Wet bodembescherming beschreven. Alleen wanneer hier “voldoende onderzocht” of “gesaneerd” staat, wordt het
perceel als niet verdacht op bodemverontreiniging beschouwd.

 Onderzoeken
 

De rapporten van deze onderzoeken of saneringen zijn, indien niet via de downloadlink in deze uitdraai beschikbaar,  op te
vragen bij de betreffende gemeente. In de bijlage van dit rapport wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende typen
bodemonderzoeken.

 Verontreinigingscontouren
 

Deze contour, weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat de verspreiding zien van een verontreiniging
in de grond en/of het grondwater . Dit zijn veelal contouren die door de Provincie Zeeland in het kader van de Wet
bodembescherming is vastgesteld en waarop dus een beschikking is afgegeven. In de beschikking (zie besluit verder in de
toelichting) worden eventuele gebruiksbeperkingen opgenomen.

 Saneringscontouren
 

Deze contour, eveneens weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat zien welke verontreiniging in de
grond en/of het grondwater is gesaneerd. Dit zijn veelal contouren die gekoppeld zijn aan een besluit dat door de Provincie
Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is genomen en waarop dus een beschikking is afgegeven. 

 Besluiten
 

Geregistreerde besluiten worden genomen door de Provincie Zeeland en hebben betrekking op het vaststellen van een
aanwezige verontreiniging of het saneren daarvan. Dit gaat in de vorm van een beschikking. Of er een besluit is genomen
hangt af of de verontreiniging gemeld is bij de Provincie Zeeland. Bij het besluit is het kenmerk, de datum en de status
weergegeven. 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
 

Hier worden  (bedrijfsmatige) activiteiten vermeld die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die op de aangegeven
locatie plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze lijst is onder andere gebaseerd op het historische
bodembestand (HBB), Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel. Het kan echter zijn dat niet
alle bij de gemeente of uitvoeringsdienst geregistreerde vergunningen of meldingen zijn opgenomen. Voor het opvragen van
deze dossiers dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente. 
 
 

 Overzicht geregistreerde (ondergrondse) tanks
 

Hier worden de bij de gemeente geregistreerde ondergrondse of bovengrondse brandstoftanks met hun status opgenomen.
Het kan zijn dat tanks gesaneerd en fysiek verwijderd zijn of gesaneerd achter zijn gebleven. Deze informatie heeft mogelijk
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een overlap  met het onderdeel “Overzicht historische bodembedreigende activiteiten”. Het kan ook zijn dat er een tank ligt
die niet geregistreerd is en waarvan wij dus geen weet hebben. 

 Wat betekenen de resultaten
 

Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de
grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren om een actueel beeld van de
bodemkwaliteit te verkrijgen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus. 

 Meer informatie en inzien archieven
 

Onder het kopje ‘Beschikbare documenten bij locatie’ verder in dit rapport kunt u via een link de beschikbare digitale
documenten downloaden. Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar dan zijn de genoemde onderzoeken in te zien bij
het archief van de betreffende gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit geldt ook voor de inzage in Hinderwet en
Wet milieubeheer archieven. 
Beschikkingen die door de Provincie Zeeland die in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven zijn in
te zien bij het archief van de Provincie Zeeland. Beschikkingen die zijn afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland, zijn digitaal te raadplegen via:  
http://www.rudzeeland.nl/Producten_en_diensten/Verleende_vergunningen/Bodembeschikkingen.  
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster. Als er onderzoeken en
saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats
gevonden bij het Kadaster.  
 
Voor andere informatie over de Zeeuwse ondergrond, zoals de bodemkwaliteitskaarten, archeologie en niet gesprongen
explosieven kunt u terecht op www.zeeuwsbodemvenster.nl. 

 Heeft u vragen of opmerkingen?
 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente waar u de gegevens opvraagt.  U kunt ons helpen door
eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan
kunt u deze laten opnemen.
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Informatie over geselecteerd perceel

 
Locaties 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten in een straal van 25 meter rondom het perceel

 
Locaties 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer 
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de
verontreinigingsituatie op een bepaald moment. De Provincie Zeeland, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en
de aangesloten Gemeenten spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De
beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een groot deel gebaseerd op gedateerd
bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de Provincie, RUD Zeeland en
Gemeenten aan het onderhoud van de bodeminformatie besteden, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of
onjuist is. Daarom kunt u aan de hand van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele
bodemkwaliteit van de betreffende locatie.  
De Provincie Zeeland, RUD Zeeland en de aangesloten Gemeenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.  
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of
de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.  
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere
gemeentelijke producten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is
niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat
een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
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Bijlage: toelichting onderzoeken

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
aanvraag omgevingsvergunningen, verkoop of verhuur van terreinen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd.
Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het
niet noodzakelijk is een melding hiervoor, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb), door te geven aan het
bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet
bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij veel
rapporten een conclusie opgenomen met daarin de resultaten van het rapport.  
 
Ten aanzien van bodemonderzoek zijn de onderstaande typen te onderscheiden:  
Historisch bodemonderzoek  
Hierbij wordt een bureau studie gedaan naar het voorkomen van (menselijke) activiteiten die bodemverontreiniging op de
locatie kunnen veroorzaken. Hierbij wordt zowel naar huidige als historische activiteiten onderzoek gedaan. Zo worden o.a.
oude Hinderwet-, Milieu-, bouw- en tankdossiers ingezien en wordt informatie van eigenaren en de gemeente verzameld.
Op basis hiervan kan een eerste inschatting van de bodemkwaliteit worden gegeven. Dit onderzoek dient volgens een
gestandaardiseerd protocol, de NEN 5725, te worden uitgevoerd.      
 
Verkennend bodemonderzoek 
Dit onderzoek houdt een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie. Hierbij vindt een bemonstering en
laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit
onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nul en eindsituatie bodemonderzoek 
Bij het oprichten en/of beëindigen van inrichtingen Wet Milieubeheer kunnen deze onderzoeken worden verplicht door het
bevoegd gezag. Het betreft een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie, meestal gericht op de verdachte
locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en er dus verontreiniging is of kan ontstaan. Hierbij vindt een
bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek
vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nader bodemonderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een eerder aangetroffen verontreiniging nader in kaart te brengen. Zo wordt de omvang
en de ernst van de verontreiniging bepaald en wordt op basis van een risicobeoordeling voor mens en milieu bepaald of
sanering noodzakelijk is. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit
onderzoek gaat een verkennend bodemonderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de
NTA 5755, te worden uitgevoerd. Voor gevallen van ernstige verontreinigingen wordt formeel door de Provincie Zeeland een
beschikking Wbb afgegeven.     
 
Saneringsplan / plan van aanpak / BUS melding 
Dit plan omvat een aanpak op welke wijze een bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dit plan dient te worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of Wet milieubeheer (Gemeente of Provincie Zeeland).
Voor een saneringsplan wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven.       
 
Saneringsevaluatie 
Dit betreft een verslag op welke wijze de sanering heeft plaatsgevonden en waarnaar de verontreinigde grond is afgevoerd
of ter plaatse is gesaneerd. In dit verslag wordt aangegeven of er na sanering nog restverontreiniging aanwezig is en of er
nazorg van de verontreiniging noodzakelijk is. Deze evaluatie dient te worden beschikt door het bevoegd gezag Wet
bodembescherming of goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente of Provincie Zeeland).     
Monitoring 
Dit onderzoek houdt een periodieke bemonstering en analyse in van grond en grondwater. Dit kan zijn om op frequente
wijze na te gaan of er verontreiniging ontstaat of om het gedrag van reeds aanwezige verontreiniging in de gaten te houden.
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 Plan 

het bestemmingsplan Buitengebied, Helenaweg 4 (Biervliet) met 

identificatienummer NL.IMRO.0715.BPBG77-ON01 van de gemeente Terneuzen. 

1.2 Bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3 Aan- en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 

hoofdgebouw. 

1.4 Aan-huis-gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 

woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke 

uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.5 Archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 

beschikt. 

1.6 Archeologische deskundige 

de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente, de gemeentelijk adviseur archeologie of een 

door het college aangewezen deskundige op het gebied van archeologie. 

1.7 Archeologische waarde 

de in het kader van dit plan aan het gebied toegekende waarde gekenmerkt door voorwerpen of 

bewoningssporen van vroegere samenlevingen direct onder het aardoppervlak. 

1.8 Bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9 Bestaand aantal woningen 

woningen zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het vastgesteld van dit 

bestemmingsplan, dan wel gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wet gegeven voorschriften. 

1.10 Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

de afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.11 Bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 
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1.12 Bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13 Bevoegd gezag 

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.14 Bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk. 

1.15 Bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.16 Bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.17 Bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.18 Bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.19 Bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 

hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.20 Gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.21 Hoofdgebouw 

een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 

gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.22 Hoofdverblijf 

de verblijfplaats die het centrum is van het sociale en maatschappelijke leven van één persoon of een 

huishouden. Hiervan is in ieder geval sprake als er op grond van de Wet basisregistratie personen een 

verplichting is tot inschrijving op de verblijfplaats. 

1.23 Huishouden 

één of meer personen die in vast verband samenleven en waarbij sprake is van continuïteit in de 

samenstelling 

van de personen en van onderlinge verbondenheid. 
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1.24 Overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 

1.25 Overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.26 Peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;  

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

1.27 Verblijfsrecreatie 

vorm van recreëren, vrijetijdsbesteding, waarbij logies wordt aangeboden. Het bieden van logies aan 

buitenlandse werknemers, welke werkzaam zijn in Nederland en/of België, valt hier niet onder. 

1.28 Voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 

1.29 Wonen 

het gebruik van een woning conform de begripsomschrijving van ‘woning’.  

1.30 Woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden als 

hoofdverblijf. 

Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2 De goothoogte van een bouwwerk 

a. bij zadel- en schilddaken en platte daken: vanafhet peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. 

de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, goothoogten met 

een ondergeschikte lengte ten opzichte van de gevel niet meegerekend;  

b. bij lessenaarsdaken: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 

boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, goothoogten met een 

ondergeschikte lengte ten opzichte van de gevel niet meegerekend en voor zover niet gelijk 

aan de (bouw)hoogte van het bouwwerk. 
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2.3 De dakhelling van een bouwwerk 

de hoek tussen het dakvlak en een horizontale lijn. Bij een gebroken kap wordt de dakhoek c.q. 

hellingshoek gemeten op de (denkbeeldige) lijn tussen de bovenkant van de goot en de bovenkant van 

de nok. 

2.4 Inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.5 De (bouw)hoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk. 

2.6 De oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

2.7 Het bebouwde oppervlakte van een bouwperceel of een ander terrein 

door de oppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en overkappingen bij elkaar op te 

tellen, tenzij in deze regels anders is bepaald. 

2.8 Ondergeschikte delen 

bij het bepalen van afstanden, hoogtes, oppervlakten en inhoud blijven uitstekende bouwdelen van 

ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 meter buiten beschouwing. 

2.9 Hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de (rotor)as van de windturbine. 

2.10 Vloeroppervlakte 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Wonen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen met aan - huis - gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, groen, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

Op de gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd en gelden de 

volgende regels: 

a. op deze gronden mogen hoofdgebouwen (woningen) met bijbehorende aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;  

b. per bestemmingsvlak is ten hoogste één woning toegestaan;  

c. gebouwen en overkappingen worden binnen een bouwvlak gebouwd;  

d. per woning is ten hoogste één paardenbak en/of stapmolen toegestaan;  

e. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge 

afstand van ten minste 1 m;  

f. de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, bedragen per bouwperceel ten hoogste: 

bouwwerk goothoogte bouwhoogte oppervlakte/inhoud 

hoofdgebouwen inclusief 

aan- en uitbouwen/woning 

6 m tenzij anders 

aangegeven 

ten hoogste 4 m hoger 

dan de toegestane 

goothoogte 

750 m³ 

bijgebouwen en 

overkappingen bij de woning 

3 m 6 m 120 m² 

paardenbak en/of stapmolen 3 m 

erfafscheiding voor de voorgevel 1 m 

erfafscheiding elders 2 m 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m 

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden 

gebouwd. 
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3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bouwen grotere woningen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 onder f voor 

het vergroten van de maximaal toelaatbare inhoud van een woning (inclusief aan- en uitbouwen) tot 

een inhoud van ten hoogste 1.250 m3, met inachtneming van het volgende:  

a. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien de afstand van de woning (inclusief 

aan- en uitbouwen) tot de zijdelingse perceelsgrenzen ten minste 3 m bedraagt;  

b. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien de oppervlakte van de woning 

(inclusief aan- en uitbouwen) niet meer dan 10 % bedraagt van de oppervlakte van het 

bouwperceel;  

c. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend als zorg wordt gedragen voor een goede 

landschappelijke inpassing;  

d. medewerking wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten 

over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing. 

3.3.2 Bouwen kleine windturbine 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 onder f voor 

het bouwen van een kleine windturbine, met in achtneming van het volgende: 

a. per bouwperceel is ten hoogste één kleine windturbine toegestaan;  

b. de bouwhoogte van de windturbine bedraagt ten hoogste 20 m; in afwijking van het bepaalde 

in 2.8 wordt de bouwhoogte van de windturbine gemeten vanaf het peil tot aan het uiteinde 

of de tip van de rotor in de hoogste stand;  

c. verlening van de omgevingsvergunning niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiks- 

en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van Wonen is uitsluitend toegestaan indien binnen 

het plangebied ten minste 20 m3 aan waterberging wordt gerealiseerd en in stand gehouden;  

b. het gebruik van de gronden ten behoeve van Wonen is uitsluitend toegestaan indien voldaan 

is aan de landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels en in stand 

wordt gehouden;  

c. het uitoefenen van een aan - huis - gebonden beroepen met een oppervlak van meer dan 50 

m² per woning is niet toegestaan;  

d. het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met een oppervlak van meer dan 

20 m² per woning is niet toegestaan;  

e. het aanbieden van meer dan 50 % van de oppervlakte van de woning ten behoeve van logies 

met ontbijt is niet toegestaan;  

f. het gebruiken van bijgebouw ten behoeve van het ontvangen of verlenen van mantelzorg is 

niet toegestaan;  

g. de opslag van caravans, boten en inboedels is uitsluitend binnen de bestaande gebouwen 

toegestaan;  
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h. bij een paardenbak en/of stapmolen is het gebruik van een geluidsinstallatie, of verlichting 

door middel van lichtmasten die niet zijn voorzien van bovenafdekking, niet toegestaan. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Nieuwe Economische Dragers (NED's) 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor een 

NED, met inachtneming van het volgende: 

a. de omgevingsvergunning wordt verleend voor:  

1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals 

opgenomen in bijlage 2;  

2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's 

zoals vermeld in bijlage 2; 

b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 2 genoemde omvang;  

c. de NED vindt plaats in ten hoogste één bestaand gebouw op het bouwperceel;  

d. de NED, of alle NED's tezamen op een bestemmingsvlak, wordt of worden uitgeoefend in een 

kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:  

1. de ruimtelijke uitstraling;  

2. de verkeersaantrekkende werking, waarbij verlening van de omgevingsvergunning 

niet tot een onevenredige toename leidt van de automobiliteit;  

3. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij 

geldt dat:  

▪ de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten behoort;  

▪ de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen 

milieuhinder voor aangrenzende percelen ontstaat; alvorens de 

omgevingsvergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag hierover 

schriftelijk advies van de milieudeskundige; 

4. de omvang van verblijfsrecreatie waarbij geldt dat maximaal 10 verblijfseenheden 

(appartementen, hotelkamers) binnen het gebouw gerealiseerd mogen worden;  

5. de omvang van paardrijactiviteiten waarbij geldt dat maximaal één gebouw binnen 

een bouwvlak hiervoor benut mag worden en (groeps)lessen en horecamatige 

activiteiten niet zijn toegestaan 

e. het gebruik ten behoeve van verblijfsrecreatie (appartementen, hotelkamers) uitsluitend is 

toegestaan indien op het bouwperceel tevens wordt gewoond;  

f. de verkeersveiligheid wordt niet negatief beïnvloed;  

g. op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

h. inzicht wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de externe veiligheidsaspecten van 

nabijgelegen leidingen waarbij nieuwe beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten binnen 10-6 

risico-contouren niet zijn toegestaan;  

i. inzicht wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de externe veiligheidsaspecten van 

nabijgelegen inrichtingen waarbij nieuwe beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten binnen 

10-6 risico-contouren niet zijn toegestaan;  
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j. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;  

k. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor 

reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan;  

l. ter plaatse wordt voorzien in een voldoende afschermende landschappelijke inpassing die 

bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk 

streekeigen soorten, met een gemiddelde breedte van ten minste 5 m;  

m. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  

n. medewerking wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst wordt 

gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing. 

3.5.2 Mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4 voor het 

bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met in achtneming van het volgende: 

a. afwijking wordt slechts verleend ter plaatse van percelen waarop krachtens het plan een 

woning is toegestaan die ook feitelijk aanwezig is;  

b. afwijking wordt slechts verleend indien sprake is van een goed woon- en verblijfsklimaat;  

c. afwijking wordt slechts verleend indien sprake is van medische noodzaak, onderschreven door 

een zorgdeskundige en uitsluitend gedurende de periode dat mantelzorg noodzakelijk is;  

d. per woning mag ten hoogste één bijgebouw worden gebruikt als ruimte voor mantelzorg tot 

een oppervlakte van maximaal 90 m2;  

e. in samenhang met de afwijking voor het gebruik is bouwen toegestaan mits in 

overeenstemming met het bepaalde in 3.2; het bevoegd gezag kan bij een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor de vergroting van de maximaal 

toelaatbare oppervlakte aan bijgebouwen met 30 m2 tot een maximum van 90 m2;  

f. afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van naastgelegen percelen. 
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3 Algemene regels 

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen, buiten 

beschouwing. 

Artikel 5 Algemene bouwregels 

5.1 Overschrijding bouwgrenzen 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden de hieronder genoemde 

ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing gelaten: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, balkons, 

entreeportalen, luifels en afdaken voor zover de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,0 

meter;  

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen voor zover de overschrijding niet meer dan 

1,0 meter bedraagt. 

5.2 Dakkapellen en dakopbouwen 

De goothoogte van (bedrijfs)woningen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

a. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;  

b. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,5 m 

bedraagt;  

c. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het gebouw ten hoogste 50% van het 

dakvlak bedraagt;  

d. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het gebouw ten hoogste 70% van het 

dakvlak bedraagt; 

met dien verstande dat een dakopbouw bij (bedrijfs)woningen niet is toegestaan. 

Artikel 6 Algemene gebruiksregels 

6.1 Algemeen 

a. het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of 

tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de bestemmingsomschrijving 

en de overige regels;  

b. het bevoegd gezag wijkt af van het bepaalde onder a, indien strikte toepassing van het verbod 

leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen 

worden gerechtvaardigd.  
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6.2 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van (een deel van) gebouwen en verblijfsmiddelen als seksinrichting;  

b. het gebruik van woningen als recreatiewoningen, tenzij op de verbeelding of in de 

bestemmingsomschrijving anders is aangegeven. 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 

7.1 Geringe afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds bij een omgevingsvergunning kan 

worden afgeweken - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;  

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 

mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden 

vergroot;  

c. de omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken. 

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 

8.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen wijzigen 

ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk 

is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten 

hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

Artikel 9 Overige regels 

9.1 Algemene parkeerregels 

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er 

niet wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren en stallen 

van voertuigen. 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien bij de 

aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat gelet op de omvang of de bestemming 

van het gebouw in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van auto's 

in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 
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9.2 Specifieke parkeerregels bij bouwplannen 

Een bouwplan dient te voorzien in voldoende parkeermogelijkheden op de bij het bouwplan 

behorende en daartoe bestemde gronden. De toename van de parkeerbehoefte wordt bepaald op de 

wijze zoals beschreven in het geldende parkeerbeleid van de gemeente Terneuzen. 

9.3 Specifieke parkeerregels bij gebruikswijzigingen 

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet 

voor wat betreft de toename in de parkeerbehoefte, in voldoende mate ruimte voor het parkeren of 

stallen van auto's zijn aangebracht op die gronden of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe 

bestemde gronden. De parkeerbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de het 

geldende parkeerbeleid van de gemeente Terneuzen. 

9.4 Afwijken van de parkeerregels 

Burgemeester en Wethouders kunnen doormiddel van het verlenen van een omgevingsvergunning 

afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 en 9.3. Burgemeester en Wethouders nemen hierbij, conform 

de beleidsregels, in overweging of: 

a. het voldoen aan de parkeerregels door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit;  

b. er op andere wijze in de benodigde parkeerbehoefte/stallingbehoefte wordt voorzien;  

c. er een financiële voorwaarde dient te worden gesteld. 

Indien gedurende de planperiode de beleidsregels wijzigen, gelden de gewijzigde regels. 

9.5 Specifieke gebruiksregels 

Ruimte(n) voor het parkeren en stallen van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze 

ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geëist, dient ten allen tijde voor dit doel beschikbaar te 

blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 10 Overgangsrecht 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwen luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van de verordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang 

niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met 

maximaal 10%;  

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;  

b. het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;  

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van de verordening voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten;  

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de voorheen 

geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan. 

Artikel 11 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, 

Helenaweg 4 (Biervliet). 
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Bijlage : Indicatieve Lijst Nieuwe Economische Dragers (NED)  

 
 

Functies Koppeling bestemmingen en aanduidingen Max. bedrijfsvloeropp. 

 Agrarisch of 
Agrarisch met 
waarden 

Wonen Cultuurhistorisch 
waardevolle 
bebouwing 

m² van bestaande 
bebouwing 

Bestaand 
gebouw 

Landbouwverwant      

loonbedrijven N -- -- -- Gebouw 

drainagebedrijven N -- -- -- Gebouw 

veehandelsbedrijven N -- -- -- Gebouw 

toeleverende bedrijven N -- -- -- Gebouw 

Spermabank N -- -- -- Gebouw 

fouragehandel N -- -- -- Gebouw 

handel in zaaizaad en pootgoed N -- -- -- Gebouw 

hoefsmederij N V CH -- Gebouw 

hoveniersbedrijven N V CH -- Gebouw 

boomverzorgingsbedrijven N V CH -- Gebouw 

natuur- en landschapsbeheer N V CH -- Gebouw 
      

Landbouw- en Zorg      

zorgboerderij met dagopvang N -- CH -- Gebouw 

zorgboerderij met logeer-voorziening N -- CH -- Gebouw 

zorgboerderij met woon-voorziening N -- CH -- Gebouw 

zorginstelling -- -- CH -- Gebouw 
      

Verblijfsrecreatie      

Groepsaccommodatie (ook voor 
seizoensarbeid) 

N V CH -- Gebouw 

appartementen(verhuur) N V CH -- Gebouw 

hotelaccommodatie N V CH -- Gebouw 
      

Dagrecreatie      

restaurant N V CH -- Gebouw 

eethuis N V CH -- Gebouw 

ijssalon N V CH -- Gebouw 

theeschenkerij N V CH -- Gebouw 

partycentrum N -- CH -- Gebouw 
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bezoekerscentrum N V CH -- Gebouw 

paardenpension/stalling tbv verhuur derden N V CH -- Gebouw 

Sauna -- -- CH -- Gebouw 

verhuur van paarden N V CH -- Gebouw 

verhuur van fietsen N V CH -- Gebouw 

verhuur van kano’s N V CH -- Gebouw 

verhuur van trapauto’s N V CH -- Gebouw 

manege N V CH 1500 m² -- 
      

Medische dienstverlening      

privékliniek -- -- CH -- Gebouw 

kuuroord -- -- CH -- Gebouw 

dierenkliniek -- -- CH -- Gebouw 

groepspraktijk -- -- CH -- Gebouw 
      

Overige dienstverlening      

cursuscentrum N V CH -- Gebouw 

museum/tentoonstellings-ruimte N V CH -- Gebouw 

computerservicebedrijf N V CH -- Gebouw 

adviesbureau N V CH -- Gebouw 

geluidsstudio N V CH -- Gebouw 

antiek- of kunsthandel -- -- CH -- Gebouw 

dierenasiel/-pension N -- -- -- Gebouw 
      

Overige (ambachtelijke) bedrijven      

Vleesverwerking eigen bedrijf N -- -- 250 m² -- 

Zuivelverwerking N -- -- 250 m² -- 

Plantaardige productverwerking N -- -- 250 m² -- 

Imkerij N V CH -- Gebouw 

Palingrokerij N -- -- 250 m² -- 

Wijnmakerij N -- CH 250 m² -- 

Bierbrouwerij N -- CH 250 m² -- 

Riet- en vlechtwerk N V CH 250 m² -- 

Bouwbedrijven N V -- 250 m² -- 

Schilderbedrijven N V -- 250 m² -- 

(elektrotechnische) installatie-bedrijven N V -- 250 m² -- 

Dakdekkersbedrijf N V -- 250 m² -- 
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Rietdekkersbedrijf N V -- 250 m² -- 

Houtzagerij- en schaverij N -- -- 250 m² -- 

Speeltoestellenfabricage N -- -- 250 m² -- 

Lasinrichtingen/bankwerkerijen N -- -- 250 m² -- 

Vervaardiging medische instrumenten en 
orthopedische artikelen 

N V CH 250 m² -- 

Meubelmakerij/restauratie N -- CH 250 m² -- 

Meubelstoffeerderijen N -- CH 250 m² -- 

Vervaardigen en reparatie muziekinstrumenten N V CH 250 m² -- 

Spel- en speelgoedfabricage N V CH 250 m² -- 

Spinnen en weven textiel N -- CH 250 m² -- 

Vervaardigen textielwaren N -- CH 250 m² -- 

Kledingvervaardiging N V CH 250 m² -- 

Reparatiebedrijven van gebruiksgoederen N V -- 250 m² -- 

Pottenbakkerij N V CH 250 m² -- 

Natuursteenbewerking/ beeldhouwerij N -- CH 250 m² -- 

Zeefdrukkerij N V CH 250 m² -- 
 

Verklaring 
 

N = als nevenactiviteit toegestaan bij agrarische bedrijven met de bestemming Agrarisch, Agrarisch met waarden – Coulisselandschap en Microreliëf, 
Agrarisch met waarden – Staats-Spaanse Linies of Agrarisch met waarden – Dekzandgebied 

 
V = als neven- en vervolgactiviteit toegestaan op gronden met de bestemming Wonen 

 

CH = als neven- en vervolgactiviteit toegestaan in gebouwen met cultuurhistorische waarden op gronden met de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing’ 
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