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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Woonstichting Vivare werkt aan de kwaliteit van haar woningbezit. Dit om de leefbaarheid in haar 

wijken te vergroten. In de gemeente Renkum, locatie driehoek Hogenkampseweg, Sint Josephweg en 

Reijmerweg staan momenteel 50 sociale huurwoningen van Vivare. Een twaalftal woningen aan de 

Sint Josephweg en de Reijmerweg zijn reeds in 2010 gerenoveerd. Nu bestaat er het plan om de 

overige 38 gedateerde woningen te slopen en hiervoor in de plaats 45 sociale huurwoningen terug te 

bouwen. De nieuwe woningen komen grotendeels in de rooilijnen van de huidige woningen te staan. 

Om de variatie te vergroten is op een aantal plaatsen afstand gehouden van de rooilijn, waardoor 

verspringen in het gevelbeeld ontstaan. Verder is op een tweetal plaatsen een insteek tussen de 

woonblokken gerealiseerd, waarmee een centrale groen- en parkeervoorziening bereikt wordt.

Het sloop-nieuwbouwplan kan niet gerealiseerd worden op basis van het vigerende bestemmingsplan 

'Renkum – Heelsum 2013'. Hierin hebben de gronden wel is waar een woonbestemming, maar is 

toevoeging en verschuiving van woonblokken niet mogelijk door onder andere de gedetailleerde 

regeling in het bestemmingsplan. Zie hiervoor ook paragraaf 1.3 van deze toelichting. Om deze reden 

is een planologische procedure in de vorm van een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Ten behoeve van de sloop-nieuwbouw is in 2014 door 

Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan 

opgesteld. Deze beide plannen dienen als uitgangspunt voor dit bestemmingsplan.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen ten het noordoosten van het centrum van Renkum en bestaat uit een 

gebied met een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Hierop zijn 50 woningen van Vivare aanwezig, 

waarvan er in 2010 reeds 12 zijn gerenoveerd. Wel maken deze woningen onderdeel uit van het 

plangebied. Het plangebied wordt omsloten door de Hogenkampseweg aan de noord- en westzijde, de 

Meester van Damweg en de Sint Josephweg aan de oostzijde en de Reijmerweg aan de zuidzijde. In 

de directe omgeving van het plangebied is een tweetal scholen gelegen en een autogaragebedrijf. 

Verderop, ten noordoosten van het plangebied bevinden zich verder diverse sportvoorzieningen en 

andere sociaal-maatschappelijke functies. Vivare heeft het plan opgevat om de overige 38 woningen 

te slopen en hiervoor in de plaats 45 nieuwe grondgebonden woningen rond een centrale groen- en 

parkeervoorziening te realiseren. De afbeelding toont globaal de ligging en begrenzing van het 

plangebied. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de verbeelding. 
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Figuur: Ligging en begrenzing plangebied (Bron: luchtfoto Google Maps)

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Voorliggend plan herziet een klein gedeelte van het bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013. Dit 

plan is vastgesteld op 26 juni 2013 en is voor dit plandeel op 22 augustus 2013 onherroepelijk 

geworden. In dat bestemmingsplan heeft het gebied de bestemmingen 'Wonen', 'Tuin', 'Verkeer' en 

'Groen'. Ter plaatse van de aanwezige woningen is een bouwvlak opgenomen met daarin maximum 

aantal toegestane woningen. De voortuinen hebben de bestemming 'Tuin'. De achterpaden hebben de 

bestemming 'Verkeer'. Het achterterrein (tussen de woningen) heeft de bestemming 'Groen'. Een 

groot deel van de nieuw te bouwen woningen past niet geheel in de bouwvlakken van het 

bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013'. Ook de nieuwe weg ontsluitingsweg door het plangebied, 

met de parkeerplaatsen, past niet in het bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013'. In de 

navolgende figuur staat een uitsnede van het bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013'.
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Figuur: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013', locatie 

Hogenkampseweg-Reijmerweg (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Figuur: Verkavelingsplan over verbeelding bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013' gelegd (de 

nieuwe woningen vallen deels buiten de 'zwarte' bouwvlakken van het bestemmingsplan)
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1.4  Leeswijzer

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. Op de verbeelding zijn 

de onderscheiden bestemmingen door middel van kleuren en tekens aangegeven. De regels bevatten 

de materiële inhoud van de bestemmingen. De verbeelding en de regels vormen samen de juridisch 

bindende elementen van het bestemmingsplan. 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende 

hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 de beschrijving van het plangebied en de beoogde ontwikkelingen. 

Hierin wordt de ruimtelijke karakteristiek van het plangebied besproken. Tevens wordt ingegaan op 

de manier waarop het beheer van het plangebied is voorzien en de planologische afwegingen die 

hieraan ten grondslag liggen, waarbij in hoofdstuk 5 hier ook op wordt ingegaan. In hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op het beleidskader. In hoofdstuk 4 komt de haalbaarheid van het plan aan de orde. 

Vanuit de verschillende van invloed zijnde haalbaarheidsaspecten, waaronder milieu en archeologie, 

wordt in dit hoofdstuk beschreven waarom het voorliggend bestemmingplan kan worden uitgevoerd. 

In hoofdstuk 5 is de wijze van bestemmen aangegeven. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag 

hoe hetgeen in voorliggend plan is vastgelegd juridisch wordt geregeld. Verder wordt er beschreven 

hoe de verbeelding en de regels zijn opgebouwd en welke bestemmingen er in het plan voorkomen. 

Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd. In 

dit hoofdstuk worden ook alle bestemmingen uitgelegd en wat daar in hoofdlijnen is toegestaan. In 

het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, van dit bestemmingsplan wordt ingegaan op de procedures, die 

voorliggend bestemmingsplan doorloopt.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Inleiding

Ten behoeve van het sloop-nieuwbouwplan in het plangebied is door 'Buro Poelmans Reesink 

Landschapsarchitectuur' een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze beide plannen 

zijn als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan gevoegd. Voorliggende beschrijving van het nieuwbouwplan 

is gebaseerd op het bijgevoegde document.

2.2  Ruimtelijke structuur

2.2.1  Bebouwingsstructuur

Bestaande situatie

Renkum is opgebouwd langs een aantal historische linten, waaronder ook de Hogenkampseweg (de 

noordwestelijke grens van het plangebied). De bebouwing langs deze wegen is organisch gegroeid en 

tussen de historische linten zijn de uitbreidingswijken uit de verschillende periodes gesitueerd. De 

wijken rondom de Hogenkampseweg en daarmee eveneens het plangebied zijn dan ook zeer 

gevarieerd van opzet en over het algemeen komt een bouwhoogte van 2 bouwlagen met een kap 

voor. De variatie in vrijstaande woningen aan de noordzijde van de Hogenkampseweg laat eveneens 

zien dat het hier een oude invalsweg van het dorp Renkum betreft. Binnen het plangebied geven de 

karakteristieke rode pannendaken een eenheid aan het straatbeeld. Voor het overige spreekt de 

gedetailleerde vormgeving van de jaren dertig woningen in het plangebied tot de verbeelding. De 

woningen zijn geclusterd rondom een centraal binnenterrein met speelvoorzieningen. De entrees tot 

het binnenterrein hebben nu een informeel karakter.

Foto's: (van linksboven naar rechtsonder) rode daken met kenmerkende schilden, informele entree 

binnengebied, gerenoveerde woningen en te slopen woningen, binnenterrein met speelvoorzieningen

Ten behoeve van het nieuwbouwplan ligt er de ambitie om nieuwbouw te realiseren van deze tijd met 

aandacht voor een aantal beeldkwaliteitsaspecten die een verbinding leggen met de omliggende 

bebouwing en de kenmerkende elementen van de jaren 30 architectuur.
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Nieuwe situatie

Zoals eerder gesteld is voor de locatie driehoek Hogenkampseweg, Sint Josephweg en Reijmerweg 

het plan opgevat om 38 van de 50 woningen te slopen en hiervoor in de plaats 45 sociale huur 

woningen nieuw te bouwen. De woningen aan de Sint Josephweg zijn reeds in 2010 gerenoveerd en 

blijven gehandhaafd. In het opgestelde verkavelingsplan is een helder onderscheid aangebracht in 

voor- en achterzijden. Alle woningen zijn met de voorgevel om de omliggende straten georiënteerd. 

De rooilijnen van de nieuwe woningen volgen, op de Reijmerweg na, bijna letterlijk de rooilijn van de 

bestaande bebouwing. Om de variatie te vergroten staan twee delen van de blokken aan de 

Hogenkampseweg twee meter terug. Dit is ook in de huidige situatie het geval. De woningen aan de 

Sint Josephweg staan in dezelfde rooilijn als de te handhaven bebouwing. De woningen aan de 

Reijmerweg worden meer richting de straat geschoven om op die manier meer ruimte te creëren voor 

achtertuinen en het binnenterrein. 

Figuur: Verkavelingsplan Hogenkampseweg - Reijmerweg

In totaal worden 7 nieuwe woningblokken gerealiseerd waarbij er tussen de 4 en 8 woningen per blok 

gerealiseerd worden. De woningblokken aan de Hogenkampseweg en aan de Reijmerweg hebben een 

vrij symmetrische opbouw, waarbij de entree naar het binnenterrein aan de Reijmerweg in het 

midden gelegen is en aan de Hogenkampseweg ten noordoosten van het middelste bouwblok is 

gesitueerd. De entrees tot het binnengebied zijn formeel weergegeven als daadwerkelijke 
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inrijstraten. In het binnenterrein is er ruimte gereserveerd voor parkeer- en groenvoorzieningen.  

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit wordt voor de gehele locatie samenhangend bepaald maar kent ook accenten per 

straat. Zoals gesteld hebben de bouwblokken aan de Hogenkampseweg en de Reijmerweg een 

symmetrische opbouw. Het hoekblok Hogenkampseweg met de Meester van Damweg heeft eveneens 

een symmetrische opbouw en uitbouwen op de kopgevels geven hier een bijzonder accent. Op de 

hoek Hogenkampseweg met de Reijmerweg bepalen de uitbouwen op de kopgevels ook het beeld. 

Echter hier gaat het juist om een asymmetrische compositie. De uitbouwen verschillen hier juist van 

elkaar. 

Het plangebied kent een gevarieerde hoogte en loopt op van 21,6 m. +NAP tot 22,86 m. +NAP. Dit 

hoogteverschil wordt in een paar stappen ondervangen. ieder bouwblok heeft daardoor een eigen 

hoogteligging. Het verschil is per bouwblok ongeveer 20 centimeter. De goothoogte van de blokken 

volgen ook de maaiveldhoogte, waardoor ook de goothoogten ten opzichte van elkaar verschillen. Alle 

woningen in het plangebied krijgen een zadeldak en worden voorzien van rode dakpannen. De 

hoekblokken krijgen eveneens een zadeldak eventueel voorzien van schilden. De dakvorm van de 

uitbouwen bij de verschillende woningen is vrij en kan dus ook plat afgedekt worden.

Entrees van woningen worden gecombineerd per twee woningen en krijgen per entree een 

architectonisch accent. Hierbij wordt bij voorkeur gedacht aan een uitwerking in het verticale vlak 

zodat de parcellering van de individuele woningen extra aandacht krijgt. Bij een aantal hoekblokken 

komen enkele entrees op de kopgevels. Hierdoor is er sprake van een extra detail in de zijgevel ter 

hoogte van de beide toegangswegen tot het binnenterrein. Kortom de detaillering van daken, 

gecombineerd met architectonische accenten rondom de entrees geeft de nieuwbouw binding met de 

omliggende wijken.

2.2.2  Groenstructuur

De Hogenkampseweg is een van de belangrijke groene en veilige verbinding tussen verschillende 

voorzieningen in Renkum. Langs de Hogenkampseweg komt laanbeplanting voor die de weg begeleid. 

Het bestaande binnenterrein heeft een informeel karakter en is overwegend groen. 

In de nieuwe situatie zal de bestaande laanbeplanting in de openbare ruimte vervangen worden door 

nieuwe laanbeplanting langs de Hogenkampseweg. Deze nieuwe beplanting worden tussen de nieuw te 

realiseren parkeervlakken gerealiseerd. Verder worden op het binnenterrein nieuwe bomen geplaatst. 

Hierdoor ontstaat een hoogwaardige groenvoorziening in het binnengebied, waar ruimte is voor 

speelvoorzieningen. Het binnenterrein kent een openbaar karakter, echter blijft in eigendom van 

Vivare. Verder wordt op de hoek Hogenkampseweg en de Reijmerweg een groenelement gerealiseerd 

met een aantal nieuw te plaatsen bomen. 

Voor wat betreft het privé groen beschikken alle woningen over een voortuin en achtertuin. De 

voortuinen zijn beperkt gehouden. De voortuinen hebben een gemiddelde diepte van ongeveer 3 

meter. De achtertuinen hebben een minimale diepte van 10 meter, oplopend tot 14 meter. Op de 

erfgrenzen van de achtertuinen met het (semi) openbaar binnenterrein worden groene 

erfafscheidingen gerealiseerd, waarmee het groene karakter van het binnengebied wordt versterkt. 

Deze groene erfafscheidingen zullen ook langs de beide toegangswegen tot het binnenterrein 

gerealiseerd worden. 
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2.2.3  Verkeersstructuur

De Hogenkampseweg is een belangrijke verkeersverbinding binnen Renkum. Ondanks deze status 

kent de weg een 30 km/uur regiem. In de nieuwe situatie blijft dit gehandhaafd. De omliggende 

wegen Reijmerweg, Meester van Damweg, Sint Josephweg zijn echte woonstraten waar eveneens een 

30 km/uur regiem geldt. In de huidige situatie kent de entree tot het binnenterrein een informeel 

karakter. In de nieuwe situatie wordt dit formeler vormgegeven door een tweetal toegangswegen met 

een behoorlijke breedte. Het parkeren ten behoeve van de nieuw te realiseren woningen vindt 

grotendeels op het binnenterrein plaats. Hier worden 40 parkeerplaatsen aangelegd. Ondanks dat het 

binnenterrein de uitstraling heeft van openbaar gebied, is het in eigendom van Vivare en kan er niet 

door iedereen geparkeerd worden. Voor bezoekers worden aan de rand van het plangebied 32 

parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit is inclusief 3 parkeerplaatsen voor minder validen. Verder worden 

er ter hoogte van de scholen twee extra parkeerplaatsen gerealiseerd welke ook voor het halen en 

brengen van kinderen gebruikt kunnen worden.

2.3  Functionele structuur

2.3.1  Wonen

De woonfunctie is de belangrijkste functie in de kern Renkum. In de directe omgeving van het 

plangebied wisselen de verschillende woningtypen elkaar af. In de directe omgeving komen 

vrijstaande woningen, dubbele, rijwoningen en hoogbouw (gestapelde woningen)voor. De vrijstaande 

woningen bevinden zich vooral ten noorden van de Hogenkampseweg. In het plangebied zelf komen 

woningen voor uit de jaren 1925 (Hogenkampseweg en Reijmerweg) en uit de jaren 1950 (Sint 

Josephweg). De woningen betreffen allemaal sociale huurwoningen in bezit van Vivare. 

Het bestemmingsplan is erop gericht het sloop-nieuwbouwplan planologisch te faciliteren. Wijziging 

van de woonfunctie in een andere functie is daarom niet toegestaan. Wel mogen bestaande woningen 

worden uitgebreid of veranderd binnen stedenbouwkundig aanvaardbare grenzen. Verder is binnen 

het plangebied onderscheid gemaakt in de bestemmingen Wonen en Tuin, waarbij de bestemming 

Wonen meer toestaat op het gebied van bebouwing en de bestemming Tuin is toegekend aan de 

voor- en zijtuinen van de woningen. 

Aan-huis-verbonden-beroepen

Bij de woonfunctie is er bewust voor gekozen om zogenaamde “aan-huis-verbonden beroepen” 

mogelijk te maken. Dit komt tegemoet aan de wens van vele mensen om op kleine schaal een 

beroep-aan-huis voor zichzelf te beginnen. Dergelijke aan-huis-verbonden beroepen zijn niet 

milieuhinderlijk voor de omgeving. Het enige effect is een bezoeker die naar de bouwkundig adviseur 

gaat (of de notaris, de pedicure, de huisarts). Dit extra verkeer valt weg tegen het overige verkeer 

dat een woonwijk of –buurt kent. Belangrijk is wel dat het ondergeschikt is aan de woonfunctie. Een 

woning is in de eerste plaats een woning. Het is daarom van belang dat het kleinschalig is en blijft. 

Dit houdt in dat de bewoner van de woning de beroepsuitoefenaar is. De mogelijkheid voor aan huis 

verbonden beroepen zorgt ook voor wat levendigheid in de wijk en het straatbeeld, en dat is 

gewenst. Grootse reclameborden of neonreclame en andere opvallende uitingen ten behoeve van het 

beroep dat wordt uitgeoefend zijn uiteraard niet toegestaan

Zorg en wonen  

Er is een duidelijke trend aanwezig om zorgbehoevenden in een gewone woonomgeving te laten 

wonen. De hulpvraag kan voortkomen vanuit fysieke, psychische en/of sociale achtergrond. Hoe de 

zorgbehoefte hierbij binnen de woning ingevuld wordt kan divers zijn. Soms is de hulp tijdelijk 

noodzakelijk en soms permanent, soms intensief en soms extensief. Dit valt allemaal onder 

mantelzorg en onder de bestemming “wonen”. Mantelzorg kan ook verleend worden in een bijgebouw 
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bij de woning. Omdat niet in een bijgebouw gewoond mag worden is een afwijking opgenomen om 

tijdelijk mantelzorgwonen in een bijgebouw toe te staan. De zorgbehoevende of de zorgverlener kan 

dan, op het perceel waar behoefte is aan mantelzorg, tijdelijk in het bijgebouw bij de woning wonen 

zolang de behoefte aan mantelzorg bestaat. Omdat soms discussie kan ontstaan of vormen van 

begeleid / groepswonen en dergelijke nou wel of niet onder de reguliere woonfunctie valt is een 

definitie van 'zorgwonen' opgenomen en is een afwijking opgenomen om zorgwonen toe te kunnen 

staan in een woning. 

2.3.2  Verkeer

De bestaande wegenstructuur is in het bestemmingsplan vastgelegd. Ten aanzien van de inrichting 

van wegen, pleinen, parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden met bijbehorende bermen, 

snippergroen en uitritten biedt het bestemmingsplan een grote mate aan flexibiliteit. Wegen zijn 

inclusief genoemde bijbehorende voorzieningen globaal als Verkeer bestemd. Hiermee is een 

inrichting van het binnenterrein mogelijk met een zekere mate van flexibiliteit. Bewust is ervoor 

gekozen om de verkeerswegen rondom het plangebied niet mee te nemen in voorliggend 

bestemmingsplan. Dit ondanks dat er een herinrichting van het openbare gebied zal plaatsvinden ten 

behoeve van de aanleg van parkeervoorzieningen voor bezoekers. Aangezien in het nu geldende 

bestemmingsplan al een verkeersbestemming aanwezig is, kunnen deze werkzaamheden zonder meer 

plaatsvinden. Op een aantal plaatsen komt deze verkeersbestemming niet helemaal overeen met de 

beoogde nieuwe situatie. Op deze plaatsen is ervoor gekozen een smalle strook met de bestemming 

'Verkeer' op te nemen. Het openbaar gebied wordt uiteindelijk overgedragen aan de gemeente. 

2.3.3  Groen

Binnen de bebouwde kom van Renkum en soms aan de rand van de bebouwde kom bevinden zich 

groengebieden, voornamelijk in de vorm van parken, en bermen en grasland met soms enkele bomen 

en enkele bossen rondom woningen. Het dichtstbijzijnde park komt op enige afstand ten noordoosten 

van het plangebied voor. Het binnenterrein betreft in zowel de huidige als toekomstige situatie een 

groenvoorziening die vooral door de bewoners zelf gebruikt wordt als groen- en speelvoorziening. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een weergave van het relevante beleid op rijks-, provinciaal - , regionaal en 

gemeentelijk niveau gegeven. Aangegeven wordt hoe het plan zich verhoudt tot de diverse 

beleidskaders.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat de verschillende 

beleidsnota's op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door nieuwe politieke accenten en 

veranderende omstandigheden zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende 

regionale verschillen onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Op 13 

maart 2012 is de 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' (SVIR) vastgesteld. Deze structuurvisie 

geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. 

De visie is vernieuwend in die zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan 

voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor de 'Nota Ruimte', de 

'Structuurvisie Randstad 2040', de 'Nota Mobiliteit', de 'MobiliteitsAanpak', de 'Structuurvisie voor de 

Snelwegomgeving' en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB 'Tweede structuurschema 

Militaire terreinen' , de 'Agenda Landschap', de 'Agenda Vitaal Platteland' en 'Pieken in de Delta'. De 

'Structuurvisie Nationaal Waterplan' blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan. 

In de structuurvisie schetst het rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, 

leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opgaven tot 2028 

(middellange termijn). 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange termijn (2028), 

namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar & veilig”. Voor de drie rijksdoelen zijn de 

onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het 

verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De drie hoofddoelstellingen en 13 nationale 

belangen zijn: 

1. Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn de volgende nationale belangen 

benoemd:

Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 

regio's met een concentratie van topsectoren; 

Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie; 

Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen; 

Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

2. Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationale belangen benoemd:

Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen rondom en tussen 

de belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen; 

Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van 

weg, spoor- en vaarweg; 

Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor- en vaarwegen om 
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het functioneren van de netwerken te waarborgen;

3. Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn:

Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming 

tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's;

Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling; 

Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 

Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 

Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zonder 

hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen:

Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen.

Naast de drie hoofddoelen wordt een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte bevorderd. Hiervoor 

wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er 

vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied 

of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd 

zorgen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. 

Conclusie

In de 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' zijn nationale belangen opgenomen die zorgen voor een 

gegarandeerde basiskwaliteit voor alle bewoners van Nederland. De Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte is van beperkte betekenis voor onderhavig bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet 

in de toevoeging van een aantal woningen binnen bestaand stedelijk gebied. Voor dit initiatief is in 

de SVIR geen specifiek ruimtelijk beleid van toepassing. Het bestemmingsplan heeft geen nationaal 

belang. 

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 

onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om 

de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 

Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, 

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 

Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 

Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 

beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten 

aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die 

uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om 

de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet 

normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van 

bestemmingsplannen. 

Het 'Besluit algemene regels ruimtelijke ordening' (Barro) bevestigt in juridische zin die 
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kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 

in werking getreden. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische 

Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van 

uitzonderlijke universele waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. 

Voor één onderwerp geregeld in dit besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. 

Dit betreft de EHS. Ten aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) 

bepalen.

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb's en beleidsnota's die in de SVIR worden 

herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuurvisie de procedure volgen en 

vervolgens in werking treden.

Het betreft de volgende onderdelen:

Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

Kustfundament;

Grote rivieren;

Waddenzee en waddengebied;

Defensie, en

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 

bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering 

van de bestuurlijke drukte.

Conclusie

In het Barro worden geen regels genoemd die direct op deze ontwikkeling van toepassing zijn.

3.2.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Besluit ruimtelijke ordening

Op 1 oktober is het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in verband met de 

toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' (Stb. 2012, nr. 388) in werking 

getreden. Door dit wijzigingsbesluit is ook het Bro aangepast. In artikel 3.1.6 is het tweede lid 

toegevoegd. Dit lid heeft betrekking op de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze ladder stelt 

eisen aan de motivering van onder meer bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwing die 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. De wettelijke regeling gaat vergezeld van een 

handreiking die andere overheden ondersteunt bij de praktische toepassing van de juridische 

verplichting. 

Artikel 1.1.1, lid 1 onder i Bro definieert een 'stedelijke ontwikkeling' als: ruimtelijke ontwikkeling 

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

andere stedelijke voorzieningen'.

Artikel 3.1.6 tweede lid Bro:

De ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning of de toelichting bij een bestemmingsplan 

die/dat een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

a.  er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte;

b.  indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 
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beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

c.  indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan 

plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 

gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld.

regionale Woonagenda

Op 17 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Renkum ingestemd met 

de regionale Woonagenda. Ook andere gemeenten in de stadsregio hebben hiermee ingestemd. 

In de Woonagenda staat onder andere dat:

- afstemming over woningbouwprogramma's binnen de stadregio in drie subregios plaats vindt;

-  bij de programma's gebruik wordt gemaakt van een 'stoplichtmodel'.

In de Woonagenda hebben de gemeenten van de stadsregio dus afgesproken dat zij de gemeentelijke 

woningbouwprogramma's onderling en met de provincie afstemmen op subregio-niveau met behulp 

van het 'stoplichtmodel'. Doel is om tot een meer flexibele vorm van planning te komen die ruimte 

biedt om in te spelen op bijvoorbeeld veranderingen in de markt, bijstellingen van prognoses en 

vrijkomen van potentiële woningbouwlocaties (transformatie). Voor de gemeente Renkum betekent 

dat afspraken maken in de subregio Arnhem en omgeving (bestaande uit de gemeenten Rheden, 

Rozendaal, Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Renkum). Het 'stoplichtmodel' maakt onderscheid in 

plannen waar gemeenten en provincie het over eens zijn dat het goede plannen zijn (groen), plannen 

waar nog aan gesleuteld wordt of die op langere termijn spelen (oranje) en plannen die uit de markt 

genomen moeten worden (rood). 

Ten behoeve van de Woonagenda heeft het bureau ABF-research een woningmarktverkenning 

uitgevoerd met behulp van het Socratesmodel. Het Socratesmodel modelleert de afstemming tussen 

de vraag en aanbod op de woningmarkt nauwkeurig, rekening houdend met de belangrijkste 

elementen van vraag en aanbod, zoals demografie, woonvoorkeuren, verhuisstromen, kwaliteit van 

de bestaande voorraad en nieuwbouw. De uitkomsten van deze woningmarktverkenning zijn ook 

gebruikt als basis voor de gemeentelijke Nota Wonen 2014. Doordat gemeenten, stadsregio 

(Arnhem-Nijmegen) en provincie uitgaan van dezelfde woningmarktverkenning is er een goede 

gezamenlijke basis voor afstemming van de gemeentelijke woningbouwprogramma's.

Alle gemeenten hebben hun woningbouwprogramma getoetst aan de uitkomsten van Socrates. 

Plannen die in lijn zijn met de behoefteraming van Socrates zijn op groen gezet. Daarnaast is er voor 

de gemeenten de mogelijkheid om vanwege andere argumenten plannen op de groene lijst te zetten 

(bijvoorbeeld financiële of ruimtelijke argumenten). 

De stadsregio heeft de woningbehoefte en de woningbouwprogramma's (de groene plannen) van de 

gemeenten in de subregio Arnhem en omgeving met elkaar vergeleken. Het model Socrates voorspelt 

voor de subregio Arnhem en omgeving een toename van circa 8500 huishoudens in de periode 

1.1.2014 tot 1.1.2020. De gemeenten hebben in totaal 6403 woningen in de planning. Het is vooral 

Arnhem waar de voorraad aan goede woningbouwplannen laag is. Bij de omliggende gemeenten, 

waaronder Renkum zijn prognoses en woningbouwprogramma goed in balans. Tot 2020 zijn voor 

Renkum 393 woningen opgenomen in de subregionale planning. De stadsregio trekt ook de conclusie 

(voor zover mogelijk in de huidige onzekere woningmarkt) dat het voorgestelde programma voor wat 

betreft woningbouwsegmenten, prijsklassen en woonmilieus past bij de Socrates prognose.

Na 2020 blijft het aantal huishoudens in de subregio naar verwachting groeien, maar het groeitempo 

neemt wel af. Ook in de periode 2020 tot 2030 blijft er dus ruimte om op beperkte schaal woningen 

18  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Toelichting

toe te voegen. 

Stoplichtmodel

Doel van het stoplichtmodel is dat de lijst van groene projecten de basis is voor toetsing van plannen 

door de provincie. De door gemeenten gezamenlijk voorgestelde lijst wordt door de provincie in één 

samenhangend proces getoetst aan de provinciale kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen en aan de 

ladder voor duurzame verstedelijking. De onderliggende eigen gemeentelijke lijsten worden 

vervolgens bestuurlijk vastgesteld door elke gemeente.

Basis voor het stoplichtmodel zijn de planningslijsten die jaarlijks bij de provincie worden ingediend. 

Deze lijsten worden nu ook al door elke gemeente bestuurlijk geaccordeerd. Het stoplichtmodel wordt 

gekoppeld aan deze lijst. Door jaarlijks subregionaal af te stemmen over de planningslijsten met 

behulp van het stoplichtmodel wordt de lijst jaarlijks geactualiseerd op basis van actuele analyses of 

prognoses. Het ligt voor de hand om af te spreken welke prognoses gezamenlijk gebruikt worden om 

discussie over de uitgangspunten te voorkomen.

Op 16 oktober 2014 hebben de wethouders 'wonen' van de subregiogemeenten afspraken gemaakt 

over de lijst met woningbouwplannen in het 'stoplichtmodel'. Op 2 december 2014 heeft college van 

burgemeester en wethouders van Renkum ingestemd met die afspraken (en dus met de lijst met 

woningbouwplannen in het stoplichtmodel).

Hieronder worden de drie gemaakte afspraken weergegeven met per afspraak een korte toelichting.

Afspraak 1:  Gemeenten stemmen in met het subregionale woningbouwprogramma. Instemming 

van gemeenten is onder voorbehoud van vaststelling van elke gemeentelijk deel van de lijst in het 

eigen college van B en W en toetsing van de provincie aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

In het subregionale programma is het woningbouwprogramma van de gemeente Renkum onverkort 

opgenomen. In de lijsten van andere gemeenten staan geen projecten die nadelige invloed hebben 

voor Renkum. Met deze afspraak wijken we (de stadsregio en de betrokken gemeenten) van 50/50 

beleid af en programmeren we conform de eigen behoefte van de subregio. 

De lijst met projecten voldoet met deze afspraak aan de eerste trede van de ladder voor duurzame 

verstedelijking: elk plan moet voldoen aan de regionale woningbehoefte. In het stoplichtmodel is dit 

de lijst met 'groene' plannen. 

Afspraak 2:  Gemeenten actualiseren jaarlijks hun woningbouwprogrammering in subregionaal 

verband op basis van het stoplichtmodel, gekoppeld aan het proces van de provinciale planningslijst. 

Basis voor de afstemming is de meest actuele PRIMOS prognose (is een landelijke prognose voor 

ontwikkeling van bevolking en huishoudens, die jaarlijks geactualiseerd wordt). Daarnaast kunnen 

gemeenten in onderling overleg andere analyses benutten. De gemeente Arnhem roept gemeenten in 

het eerste kwartaal van het jaar bijeen om elkaar te informeren over aanpassing van de 

woningbouwplannen en de afstemming daarover.

Strekking van deze afspraak is dat Arnhem en de omliggende gemeenten samen blijven afstemmen 

over hun woningbouwprogramma's, los van het wel of niet voortbestaan van de stadsregio. Het is een 

vrijwillige afspraak, niet verplicht op basis van wet- of regelgeving. Afstemmen in (sub)regionale 

verband is van belang voor onderbouwing van woningbouwplannen richting de provincie omdat de 

ladder voor duurzame verstedelijking aangeeft dat plannen moeten passen binnen de regionale 

woningbouwbehoefte.

Afspraak 3:  Gemeenten kunnen tussentijds plannen in procedure brengen die nog niet in het  

bijgevoegd woningbouwprogramma op groen staan. Indien het totaal van deze plannen de omvang 

van de groene plannen voor de betreffende gemeente met meer dan 10% overschrijdt stelt de 

gemeente de andere subregiogemeenten daarvan op de  hoogte. Deze plannen worden separaat 
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voorgelegd aan de provincie in het kader van de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking

Deze afspraak maakt het makkelijker om tussentijds (niet tijdens de jaarlijkse actualisatie van de 

woningbouwlijsten) nieuwe plannen in ontwikkeling te nemen, zonder dat daarvoor subregionaal 

overleg noodzakelijk is. 

Groene projecten in het stoplichtenmodel

Een groen project is een project dat een gemeente op korte termijn wil realiseren en dat draagvlak 

heeft bij de gemeenten in de subregio en de provincie. Dat kan gaan om een (planologisch) harde en 

zachte plannen. Het project moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Een project dat een programma heeft dat de gemeente graag wil realiseren, of waarvoor de 

gemeente de ruimte wil geven (zonder dat ze er grip op hebben).

Het programma is besproken met de gemeenten in de subregio en sluit aan op de subregionale 

behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief (segment en woonmilieu)

De locatie past binnen de ladder voor duurzame verstedelijking:

1. omdat het bestemmingsplan is vastgesteld;

2. of omdat de locatie besproken is met de provincie (en akkoord bevonden is).

Start bouw binnen een termijn van 5 jaar (op dit moment voor 01-01-2020) is realistisch.

Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bouw van nieuwe woningen op bijna dezelfde 

locatie waar nu al woningen staan. Ter plaatse worden 38 woningen in de sociale sector gesloopt en 

worden 45 nieuwe woningen in de sociale sector gebouwd. Per saldo is er dus sprake van 7 extra 

woningen. Tot 2020 zijn voor Renkum 393 woningen opgenomen in de subregionale planning. 

Het plan voor sloop en nieuwbouw van woningen aan de Hogenkampseweg - Reijmerweg is 

opgenomen in de 'groene' plannen van het vastgestelde 'stoplichtmodel'. Daarmee voldoet het 

bouwplan, voor zover er al sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in artikel 

3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, aan de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Daarmee 

voldoet het plan ook tevens aan het provinciale beleid (Gelderse ladder voor duurzame 

verstedelijking) en de gemeentelijke Nota Wonen.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Provinciale Staten hebben in hun vergaderingen van 9 juli 2014 en 24 september 2014 respectievelijk 

de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. Beiden zijn op 17 oktober 2014 in werking 

getreden. De Omgevingsvisie Gelderland vervangt enkele structuurvisies. De verordening wordt 

ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid 

van de Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. 

De visie richt zich formeel op de komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk bieden aan Gelderland 

op een langere termijn. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex dat alleen een 

gezamenlijke inzet succesvol kan zijn. In de omgevingsvisie zijn de opgaven voor Gelderland daarom 

in nauwe samenwerking met partners uitgedacht. Daarbij kijken de provincie en partners vanuit een 

integraal en internationaal perspectief naar Gelderland. Met deze bestuurlijke strategie kunnen voor 

Gelderland toekomstbestendige keuzes gemaakt worden. De provincie heeft in de Omgevingsvisie 

twee doelen gedefinieerd. Het zijn doelen die de rol en kerntaken van de provincie als middenbestuur 

benadrukken. 

1. Een duurzame economische structuurversterking. Een gezonde economie met een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat vraagt om sterke steden en een vitaal landelijk gebied met voldoende 
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werkgelegenheid. Het streven is om de concurrentiekracht van Gelderland te vergroten door het 

duurzaam versterken van de ruimtelijk-economische structuur. De komende jaren zullen minder 

in het teken staan van denken in termen van 'groei' en meer in termen van 'beheer en 

ontwikkeling van het bestaande'.

2. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. Dit doel betekent vooral:

a. ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van de plek; uitgaan van doelen, niet van regels,

b. zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden 

natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap,

c. een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties; bij 

droogte, hitte en waterovervloed,

d. een gezonde en veilige leefomgeving.

Om deze doelen in beleid te vertalen, hanteert de provincie drie aandachtsgebieden: Dynamisch, 

Mooi en Divers Gelderland. Ontwikkelingen in Gelderland wil de provincie benaderen vanuit elk van 

deze drie perspectieven, die elkaar aanvullen:

1. Dynamisch: de (ruimtelijk-economische) ontwikkelingen en de geleiding daarvan op provinciaal 

niveau.

2. Mooi: de Gelderse kwaliteiten die bescherming nodig hebben en ruimte voor behoud door 

ontwikkeling.

3. Divers: het herkennen van de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en opgaven 

en het koesteren van de regionale identiteiten.

De provincie beschikt over verschillende instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De 

verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 

doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is.

De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus 

beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het 

provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van 

algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven 

aan wettelijke verplichtingen.

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving 

in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke 

leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied 

van ruimtelijke ordening, milieu, water, mobiliteit en bodem. De verwachting is dat de 

Omgevingsverordening op termijn alle regels zal gaan bevatten die betrekking hebben op de fysieke 

leefomgeving.

Gelderse Ladder voor duurzame verstedelijking

Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift van nieuwbouw naar het vitaliseren van 

bestaande gebieden en gebouwen. Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe 

gebouwen staat de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. Met deze ladder wordt een 

transparante besluitvorming en een zorgvuldige ruimtelijke afweging nagestreefd. Het gaat om het 

tijdig afwegen van kansen en mogelijkheden om bestaande gebouwen te benutten bij overwegingen 

van nieuwe bebouwing. Een goede afweging volgens de ladder vraagt om kennis van de bestaande 

voorraad. Gekoppeld daaraan zijn er vragen over de opgaven en kwaliteiten in een gebied:

Past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland? Zo ja:

Hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied?

Als juridische basis gebruikt de provincie de Ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk heeft 

vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In elk bestemmingsplan dat voorziet in een 
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nieuwe stedelijke ontwikkeling dienen gemeenten volgens de Rijksladder aan de hand van drie 

stappen de locatiekeuze te motiveren. Deze Rijksladder is van provinciaal belang. Aangezien de 

juridische borging van de ladder al geregeld is in het Bro, heeft de provincie de ladder niet nogmaals 

opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. 

Conclusie 

Een van de doelstellingen uit de Omgevingsvisie betreft het borgen van de kwaliteit en veiligheid van 

onze leefomgeving. Daarbij wordt gericht op het ontwikkelen met kwaliteit, waarbij recht wordt 

gedaan aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van een plek. In het plangebied vindt sloop 

en nieuwbouw plaats van woningen. Het plan sluit daarmee goed aan bij de doelstellingen van de 

Omgevingsvisie. 

Het plan is in paragraaf 3.2.3 reeds getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. Daaruit 

blijkt dat hieraan wordt voldaan.

3.3.2  Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3)

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 12 januari 2010 het nieuwe 'Kwalitatief 

Woonprogramma 2010-2019' (KWP3) vastgesteld. De provincie, de woningcorporaties, de gemeenten 

en de regio's in Gelderland hebben met elkaar afspraken gemaakt over de woningvoorraad voor de 

komende tien jaar. De partijen willen er voor zorgen dat het woningaanbod in iedere regio van 

Gelderland ook in de toekomst goed aansluit bij de behoefte van de inwoners. In het programma 

zijn de afspraken vastgelegd. Deze afspraken zijn tot stand gekomen door een goede en intensieve 

samenwerking met de regio's, de gemeenten en de woningcorporaties. 

Om het woningaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag is in het KWP3 rekening 

gehouden met de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw en in de woningmarkt. In de praktijk 

betekent dit dat voornamelijk goedkopere woningen moeten worden gebouwd, bij voorkeur op 

binnenstedelijke locaties. Bouwen op grote nieuwbouwlocaties buiten de stad of het dorp (zoals 

Vinexlocaties) is steeds minder nodig. In het Kwalitatief Woonprogramma gaat het nadrukkelijk niet 

alleen om de aantallen te bouwen woningen. Er is bij de inwoners een grote behoefte aan goedkopere 

woningen. Daarom zijn ook afspraken gemaakt over de aantallen betaalbare woningen. Er wordt 

bovendien rekening gehouden met een steeds groter wordende groep ouderen die het liefst 

zelfstandig wil blijven wonen. Verder zijn afspraken over de verhouding koop-huur. Voor het eerst 

zijn in het KWP3 afspraken gemaakt over de aantallen te bouwen woningen voor de komende drie 

jaar. 

Dit heeft te maken met de grote problemen waar de bouw op dit moment mee kampt. De 

provincie biedt de gemeenten ondersteuning in het maken van die keuzes, om met het oog op 

morgen te kunnen blijven bouwen. In deze tijd van recessie moeten gemeenten immers 

keuzes maken en prioriteiten stellen. Het is een onmogelijke opgave om alle bouwplannen uit te 

kunnen voeren. 

De gemeente Renkum valt onder de regio Arnhem-Nijmegen. Woningbouwplannen dienen zich te 

conformeren aan het opgestelde afsprakenkader. De provincie, de gemeenten en de 

woningcorporaties hebben de afspraak gemaakt dat in de periode 2010 - 2019 in de regio 36.600 

woningen netto worden toegevoegd. 

In de op 17 oktober 2014 in werking getreden Omgevingsverordening is in artikel 2.1.1 sub 17 en 

artikel 2.2.1.1 verwezen naar het Kwalitatief Woonprogramma. Daarmee heeft het Kwalitatief 

Woonprogramma zijn werking behouden.

22  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Toelichting

Conclusie

De voorgestelde ontwikkeling voorziet in de sloop van 38 woningen en daarvoor in de plaats worden 

45 woningen teruggebouwd. Per saldo neemt de woningvoorraad met 7 woningen toe. Tot 2020 zijn 

voor Renkum 393 woningen opgenomen in de subregionale planning. Dit aantal is ook gebruikt als 

basis voor de gemeentelijke Nota Wonen 2014. Het plan voor sloop en nieuwbouw van woningen aan 

de Hogenkampseweg - Reijmerweg is opgenomen in de 'groene' plannen van het vastgestelde 

'stoplichtmodel'. Het plan is daarmee in overeenstemming met het KWP3.

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen legt in dit plan de gemeenschappelijke beleidsambities vast voor de 

ontwikkeling van de regio. De Stadsregio zet met dit plan in op het verbeteren van de bestaande 

kwaliteiten in stad en land boven nieuw ruimtebeslag. Er worden vier doelstellingen onderscheiden:

versterken van het economisch vestigingsklimaat;

verbetering van de bereikbaarheid;

vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor de natuur 

en voor de recreatie;

verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied, waarbij de relatie 

met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren zijn.

De Stadsregio zet met dit plan in op het verbeteren van de bestaande kwaliteiten in stad en land 

boven nieuw ruimtebeslag. 

Doelstelling van de regiovisie voor wonen is het voor iedere (toekomstige) inwoner van de stadsregio 

een juiste woning beschikbaar hebben met betrekking tot prijs, eigendomssituatie, aard & type en 

locatie. Voor de periode 2010 - 2015 is vooralsnog een opgave van circa 15.500 woningen 

opgenomen. Binnen de 'Contour woningbouw' bepalen de gemeenten zelf de te ontwikkelen locaties en 

de aantallen nieuw te bouwen woningen. De programmering van de woningbouw dient plaats te 

vinden met in achtneming van de in de per gemeenten vastgestelde kwalitatieve afspraken en 

inspanningsverplichtingen in de Concessies Wonen.

Groene Akkoord

Vanuit de Stadsregio is een akkoord gesloten tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en diverse 

bouwende partijen ten behoeve van het duurzaam bouwen. Het Groene Akkoord is de vervanger van 

het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. In het akkoord is afgesproken dat de partijen (gemeenten, 

corporaties, bouwende partijen) op hoofdlijnen gaan sturen en de komende twee jaar één 

gezamenlijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR 

Stedenbouw. Duurzaam bouwen houdt in dat op zodanige wijze wordt gebouwd en het beheren van 

gebouwen en gebouwde omgeving dat de schade aan het milieu in alle fasen, schaalniveaus en 

sectoren van het bouwproces zoveel mogelijk beperkt wordt. De fasen van het bouwproces omvatten 

de levensloop: van ontwerp tot en met sloop van het gebouwde. Het voorliggende bestemmingsplan 

sluit aan bij de randvoorwaarden zoals gesteld in het Groene Akkoord.

Conclusie

Het bestemmingsplan past binnen het regionaal beleid van het Regionaal Plan 2005-2020. De 

gemeente Renkum zorgt gemeentebreed voor het behalen van bovengenoemde normen. Daarnaast 

wordt aangesloten op de eisen die volgen uit het Groene Akkoord. 
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3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Nota Wonen 2014

In de 'Nota Wonen 2014' verwoordt de gemeente Renkum haar doelen en ambities op gebied van 

wonen. De 'Nota Wonen 2014' is een actualisatie van de 'Woonvisie 2010-2014'. Voordat het beleid is 

opgesteld is er een analyse van de woningmarkt in de gemeente Renkum uitgevoerd. Daarvoor zijn 

verschillende onderzoeken gebruikt, zoals 'WoOn 2012', 'evaluatie Woonvisie 2010-2014' en de 

'Ruimtelijke Visie Renkum (ver)bindt 2025 '.

Voor de hoofdlijnen van de 'Nota Wonen 2014' zijn de vijf politieke pijlers uit de vorige Woonvisie 

aangehouden. De volgende thema’s zijn uitgewerkt:

kwaliteitsscenario en herstructurering bestaande woonvoorraad;

evenwichtige bevolkingsopbouw;

duurzaam en levensloopgeschikt;

wonen met zorg;

regie van de gemeente.

Thema 1: Kwaliteitsscenario en herstructurering bestaande voorraad

Tot 2019 neemt het aantal huishoudens nog licht toe en daarna daalt het aantal licht. De gemeente 

wil op deze ontwikkeling zo goed mogelijk inspelen. In de Nota Wonen 2014 wordt voornamelijk de 

aandacht gericht op de woonkwaliteit in de dorpen, wat ook ten goede moet komen aan de vitaliteit 

in de dorpen. Vanuit deze visie wil de gemeente inzetten op:

herstructurering bestaande woningvoorraad;

behoud van voldoende sociale huurwoningen;

woningaanpassingen ten behoeve van senioren, chronisch zieken en mensen met een beperking;

aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Thema 2: Evenwichtige bevolkingsopbouw

Voor vitaliteit in de dorpen vindt de gemeente de aanwezigheid van verschillende leeftijdsgroepen en 

generaties in de dorpen van belang. Sturing op een evenwichtige bevolkingssamenstelling is slechts 

beperkt mogelijk. De gemeente wil echter de mogelijkheden die zij heeft volop benutten. Hierbij 

werkt ze de volgende beleidsambities uit:

prioriteit voor het verbreden van het aanbod voor (jonge) huishoudens en huishoudens met 

middeninkomen;

zorgvuldig benutten nieuwbouwmogelijkheden;

erken de samenhang tussen steden en ommeland (kans).

Thema 3: Duurzaam en levensloopgeschikt

De gemeente hecht veel waarde aan een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en een 

goede toekomstkwaliteit van het woningaanbod. Woningen moeten enerzijds passend zijn voor hun 

eigen levensloop (duurzaam), anderzijds geschikt zijn voor veranderingen in de levensloop van 

mensen (aanpasbaar). Bij deze toekomstkwaliteit besteedt de gemeente aan drie aspecten in het 

bijzonder aandacht:

duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling;

aanpasbaar en levensloopgeschikt woningaanbod;

stimuleren duurzaamheid en toekomstkwaliteit in bestaande bouw en bij nieuwbouw.

Thema 4: Wonen met zorg

De gemeente wil mensen met een zorgvraag mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk in de eigen 

sociale omgeving te blijven wonen. Ook de kabinetsplannen dragen hieraan bij en zorgen ervoor dat 

mensen langer thuis moeten blijven wonen. Deze mensen zullen steeds vaker een beroep op de 
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gemeente doen. De gemeente wil voor wonen en zorg de volgende stappen zetten:

uitwerken flexibel woningaanbod binnen de zorgsector;

herijking van de rol en positie van woonzorgcentra binnen het gebiedsgericht werken;

wonen en zorg: versterken van burgerkracht bij wonen.

Thema 5: Regie van de gemeente

De sturingsmogelijkheden van de gemeente zijn beperkt. Samenwerking vormt daarom de spil van de 

uitvoering van de Nota Wonen 2014. De gemeente gaat actief de samenwerking aan met 

woonpartners en inwoners. Op een aantal gebieden neemt de gemeente heel bewust de regierol. 

Zoals bij de opgave voor het zorgvastgoed. De gemeente heeft ook een stimulerende rol op het 

gebied van wonen. Deze rol zal in de toekomst toenemen en heeft bijvoorbeeld te maken met het 

uitlokken van kansrijke initiatieven en het aftasten van mogelijkheden om meer beweging in de 

woningmarkt te krijgen.

Het uitgangspunt van de gemeente Renkum is dat woningbouwprojecten passen binnen de 'Nota 

Wonen 2014'. Er zijn geen grote nieuwbouwlocaties. Datgene dat nieuw wordt gebouwd moet binnen 

de bestaande contouren van de bebouwing passen.

Conclusie

In paragraaf 3.2.3 is reeds getoetst aan de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Daarin is 

aangegeven dat het plan past binnen de ladder, zie de afspraken in de regionale Woonagenda, en de 

'Nota Wonen'. In het subregionale programma van de regionale Woonagenda is namelijk het 

woningbouwprogramma van de gemeente Renkum (zoals grotendeels genoemd in de Nota Wonen') 

onverkort opgenomen. Het plan voor de sloop van 38 woningen en herbouw van 45 woningen, met dus 

een toename van 7 woningen, voldoet daarmee aan de Nota Wonen.

3.5.2  Ruimtelijke Visie 2025

Op 22 september 2011 heeft het College van Burgemeester en wethouders de 'Ruimtelijke Visie 

Renkum (ver)bindt 2025' vastgesteld. De visie geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gehele 

grondgebied van de gemeente (fysiek-ruimtelijk) in de komende 15 jaar. Ten behoeve van 

onderhavig plangebied zijn in de visie geen concrete ontwikkelingen aangegeven. Wel geldt een 

aantal algemene aspecten zoals het verhogen van de kwaliteit van dorpsentrees en toegangswegen, 

het vergroten van de toegankelijkheid van het bosgebied en het streven naar een sterkere visuele 

relatie met het buitengebied. 

Wel is voor de Hogenkampseweg opgenomen dat de herkenbaarheid van de droogdalen moet worden 

vergroot. Verder is ook aangegeven dat gestreefd wordt naar een groene en veilige verbinding tussen 

voorzieningen. Onderstaand is voor de kern Renkum de visiekaart opgenomen. De beschreven doelen 

zijn beiden gericht op de openbare ruimte. Voorliggende ontwikkeling is voorzien op de gronden in 

eigendom van Vivare. Bewust is ervoor gekozen de openbare ruimte buiten het bestemmingsplan te 

laten. 
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Figuur: Visiekaart Renkum - Heelsum (Bron: Ruimtelijke Visie 2025, gemeente Renkum)

Conclusie

De Ruimtelijke Visie 2025 geeft geen concrete aandachtspunten voor voorliggende ontwikkeling. De 

doelen die zijn opgenomen projecteren zich op de openbare ruimte, die geen onderdeel uitmaakt van 

de ontwikkeling. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de Ruimtelijke Visie 2025.
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid

4.1  Inleiding

In het kader van het bestemmingsplan dient de uitvoerbaarheid van het plan te worden aangetoond 

ten aanzien van verschillende sectorale aspecten, zoals bodem, lucht, geluid, water en archeologie en 

cultuurhistorie.

Ten behoeve van de bestemmingsplanherziening moet de uitvoerbaarheid van het plan worden 

aangetoond. Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is 

bepalend voor de vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet 

worden gedacht aan aspecten zoals bodem, lucht, geluid, hinder van bedrijven, water, externe 

veiligheid, archeologie en economische haalbaarheid. De beoogde ontwikkeling is op deze aspecten 

getoetst. In dit hoofdstuk is aangegeven wat hiervan de resultaten zijn.

4.2  Bodem

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) dient bij elke ruimtelijke 

ontwikkeling aangetoond te worden dat de bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde 

gebruik. Hiertoe is het uitvoeren van een verkennend milieukundig bodem- en grondwateronderzoek 

noodzakelijk. Dit onderzoek moet uitwijzen of de locatie mag worden aangewend voor de gewenste 

ontwikkeling. 

Toetsing

Ten behoeve van de ontwikkeling is door Buro Omgeving een verkennend en aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport is als bijlage 2 bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een 

onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740) alhoewel er sprake kan zijn van enig puin/baksteen in 

de bodem.

Gezien de diepte waarop de grondwaterspiegel zich bevindt (> 10 m –mv) is het grondwater conform 

het gestelde in de NEN5740 niet onderzocht. 

In de bodem zijn tot een diepte van circa 1,2 m –mv resten van bodemvreemde materialen 

aangetroffen in de vorm van resten baksteen, kolengruis en puin. Asbestverdacht materiaal is op en 

onder maaiveld niet geconstateerd. Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ op 

basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek verworpen dient te worden.

In de bovengrond (tot maximaal 1 m –mv) wordt voor diverse parameters een overschrijding van de 

achtergrondwaarde gemeten. In één van de onderzochte grondmengmonsters wordt daarnaast voor 

PAK (10) een overschrijding van de tussenwaarde gemeten. Uit aanvullende analyses blijkt dat bij 

boring 3 de interventiewaarde voor PAK (10) wordt overschreden en bij boring 6 de tussenwaarde. Bij 

de drie overige onderzochte grondmonsters is sprake van overschrijdingen van de 

achtergrondwaarde. De matig (> tussenwaarde) tot sterk verhoogde gehaltes (> Interventiewaarde) 

kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van resten kolengruis en/of baksteen. In de 

ondergrond zijn geen verhoogde gehaltes gemeten. 

Op basis van het verrichte verkennend – en aanvullend bodemonderzoek vormt de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit vooralsnog een belemmering voor het voorgenomen gebruik van de 
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onderzoekslocatie. Om die reden is aanbevolen om een nader onderzoek uit te voeren naar de mate 

en omvang van de geconstateerde verontreinigen met PAK (10) op basis waarvan kan worden 

vastgesteld in hoeverre er al dan niet sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

Verwacht wordt dat er sprake is van incidentele spots in het plangebied en dat er geen sprake is van 

ernstige bodemverontreiniging.

Nader bodemonderzoek

Gezien de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek, heeft nader onderzoek 

plaatsgevonden naar de mate en omvang van de geconstateerde verontreinigen met PAK (10). Dit 

nader onderzoek is als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan gevoegd.

De omvang van de geconstateerde verontreinigingen met PAK is voor wat betreft de 

interventiewaarde contour vastgesteld. Afperking tot de achtergrondwaarde heeft niet 

plaatsgevonden. De PAK verontreiniging bij boring 3 (ter hoogte Sint Josephweg 22) is van beperkte 

omvang. De horizontale omvang van de sterke PAK verontreiniging is geschat op circa 8 m2. 

Uitgaande van een dikte van de sterk verontreinigde laag (0,0 -0,5 m –mv) van circa 0,5 m is circa 4 

m3 grond sterk verontreinigd met PAK.

De PAK verontreiniging bij boring 6 (ter hoogte Reijmerweg 101) is eveneens van beperkte omvang. 

De horizontale omvang van de sterke PAK verontreiniging is geschat op circa 16 m2. Uitgaande van 

een dikte van de sterk verontreinigde laag (0,5 -0,8 m –mv) van circa 0,3 m is circa 5 m3 grond sterk 

verontreinigd met PAK.

Beide verontreinigingen met PAK zijn vóór 1987 ontstaan. Waarschijnlijk is in het verleden door 

huurders van de woningen kolengruis afkomstig van kolenkachels in de voortuinen verwerkt. Er is 

voor beide verontreinigingen geen sprake van een ernstig geval van 

bodemverontreiniging met PAK.

Aangezien voor de nieuwbouw graafwerkzaamheden nodig zijn in de sterk verontreinigde grond, 

wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt ingegaan op saneringswijze en randvoorwaarden. 

Dit plan wordt aan de gemeente Renkum ter goedkeuring voorgelegd.

Uitgangspunt is dat de beide spots bij de uitvoering van de plannen afgegraven worden conform het 

daartoe opgestelde en goedgekeurde plan van aanpak. Ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan zijn er daarmee geen belemmeringen voor wat betreft het aspect bodem.

Conclusie

Het milieuaspect bodem vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 

4.3  Lucht

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie 

van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor 

vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In 

Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende 

stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de 

grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. 

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan de 

luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) 

verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een 

gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere 
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lucht waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. 

Projecten die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL 

in de provincies c.q. regio's waar overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het NSL is 

hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de 

grenswaarden ligt. Projecten die 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan 

luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden 

aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in 

de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat 

aannemelijk moeten worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ug/m³ verslechtering leidt. 

Voor een aantal functies (onder andere woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit 

gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het plan 

op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen, ook 

als het project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een 

significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is 

significant is ten opzichte van een etmaal. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling 

luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein. 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op 

grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming: substantiële uitbreiding of nieuwvestiging 

binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de 

concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen 

onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

Toetsing

Door Buro Omgeving is een toets NIBM uitgevoerd. Om te bepalen of een project in betekenende 

mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging wordt een vergelijking gemaakt van de nieuwe situatie 

met de bestaande situatie. Op de betreffende locatie is in de huidige situatie ook reeds sprake van 

woningen die invloed hebben op de luchtkwaliteit. Het aantal woningen wordt uitsluitend met 7 

woningen uitgebreid. 

Voor het bepalen van de aanvullende verkeersgeneratie in de nieuwe situatie, toename van 7 sociale 

huurwoningen, is aangesloten bij de CROW publicatie 137. Uitgegaan is van de typering: huurhuis 

sociale huur, rest bebouwd gebied en matig stedelijk. De verkeergeneratie betreft volgens de 

publicatie tussen de 4,5 en 5,3 voertuigbewegingen per woning per etmaal. Voor de nieuwe situatie is 

een maximaal aantal verkeersbewegingen van 7 maal 5,3 verkeersbewegingen per etmaal mogelijk. 

In totaal betreft het hier 37,1 voertuigbewegingen per etmaal. Voor de berekening is er vanuit 

gegaan dat er geen sprake zal zijn van vrachtverkeer.
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Uit de berekeningen volgt dat de bijdrage in luchtverontreinigende stoffen ten gevolge van 

uitbreiding maximaal 0,03 ug/m3 bedraagt voor NO2 en 0,01 ug/m3 voor PM10. Deze bijdragen zijn 

lager dan 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de 

uitbreiding niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Conclusie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied 

aanvaardbaar. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 

van het project

4.4  Geluid

4.4.1  Wegverkeerslawaai

In het projectgebied worden nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk gemaakt in de vorm van een 

nieuwe woningen. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen schrijft de Wet geluidhinder 

voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden met het aspect 

wegverkeerslawaai. 

De maximumsnelheid op de omliggende wegen Hogenkampseweg, Reijmerweg en de Sint 

Josephstraat is 30-km/uur. Deze wegen hebben dan ook geen zone in de zin van de Wet geluidhinder 

(Wgh). Wel volgt uit vaste jurisprudentie dat ook het geluidsniveau bij 30 km wegen onderzocht 

moet worden. Verwacht mag worden dat het geluidsniveau op de nieuwe woningen niet meer dan 48 

dB(A) bedraagt. In de huidige situatie staan hier al woningen welke gesloopt worden en vervangen 

worden door nieuwe woningen. Bij de bouw zal voldaan worden aan de geluidswaarden voor het 

binnenniveau. Een akoestisch onderzoek kan om die reden achterwege blijven.

4.4.2  Railverkeerslawaai

Het projectgebied valt niet binnen de geluidszone van een spoorweg. Om die reden kan onderzoek 

achterwege blijven.
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4.4.3  Industrielawaai

Het projectgebied valt niet binnen de geluidszone van bedrijvigheid. Zie hiervoor ook paragraaf 4.5 

Milieuzonering. Om die reden kan onderzoek achterwege blijven.

4.4.4  Conclusie

Het milieuaspect geluid vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 

4.5  Milieuzonering

4.5.1  Algemeen

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 

dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende 

bedrijven. Anderzijds mogen milieuhinder-gevoelige functies in de directe omgeving van het 

projectgebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk 

worden gemaakt. Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, 

zoals wonen, is de brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten geraadpleegd. Hierin worden richtafstanden voor het omgevingstype 'gemengd gebied' als 

'rustige woonwijk' en 'rustig buitengebied' aanbevolen. 

4.5.2  Toetsing

Door Buro Omgeving is een quickscan bedrijven en milieuzonering uitgevoerd. De resultaten hiervan 

zijn als bijlage 4 bij dit bestemmingsplan gevoegd. Rondom het plangebied zijn diverse bedrijven, 

zoals een garagebedrijf en een tweetal scholen. Verder zijn even ten noordoosten van het plangebied 

enkele sportvoorzieningen aanwezig. Hierdoor is sprake van een menging van bedrijven en wonen in 

de omgeving van het plangebied. Door deze functiemenging kan het plangebied getypeerd worden als 

een gemengd gebied.

Bij het type gemengd gebied kunnen de voorgeschreven richtafstanden, zonder dat dit ten koste gaat 

van het woon en leefklimaat met één afstandstap worden verlaagd (dus van bijvoorbeeld 50 naar 30 

meter voor milieucategorie 3.1). De hindercontouren van het garagebedrijf en de beide scholen 

werpen geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied.

4.5.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering vormt voor de 

voorgenomen planontwikkeling. 
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4.6  Externe veiligheid

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig 

is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen 

(chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijk slachtoffers. Er wordt bij 

externe veiligheid onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden 

risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke 

stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt een 

grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is 

de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek 

bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze 

kans mag niet groter zijn dan eens in de miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst 

aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van 

een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie 

tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet 

een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen 

de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is 

afhankelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, 

leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 

doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met 10 

doden. In het Bevi, Bevb en Bevt wordt verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het 

groepsrisico rond inrichtingen en mobiele bronnen wettelijk geregeld. De verantwoording houdt in dat 

wordt aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te 

verkleinen. 

Plangebied

Volgens de Risicokaart Nederland is in de huidige situatie nabij het plangebied één inrichting 

gevestigd waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, namelijk de opslagtank voor chloorbleekloog 

bij het zwembad aan de Hogenkampseweg, met een inhoud van 1000 liter. De grens van het 

plaatsgebonden risico van 10-6 ligt op 0 meter. Deze opslag is momenteel niet meer aanwezig, omdat 

in het zwembad zoutelektrolyse wordt toegepast. In dit kader vormt het aspect externe veiligheid 

geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. Daarbij is het plangebied gelegen op een 

afstand van circa 225 meter tot aan de inrichting. 
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Figuur: Fragment risicokaart Gelderland (Bron: www.risicokaart.nl)

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de 

voorgenomen planontwikkeling. 

4.7  Water

In het kader van het 'Nationaal Bestuursakkoord Water' moet bij ruimtelijke ontwikkelingen worden 

aangetoond, middels een hydrologisch onderzoek, dat de waterhuishouding niet negatief wordt 

beïnvloed door de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Dit is vastgelegd in het procesinstrument 'de 

Watertoets'. 

4.7.1  Provinciaal beleid

Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan van Gelderland. Het 

derde Waterhuishoudingsplan (WHP3) had een planperiode van 2005 t/m 2008. Medio 2008 is de 

herzieningstermijn verlengd tot eind 2009. WHP3 is gebaseerd op de Wet op Waterhuishouding, het 

Waterplan valt onder het regime van de nieuwe Waterwet. Het Waterplan Gelderland is opgesteld 

voor de periode 2010 tot en met 2015.

In het Waterplan is het waterbeleid beschreven aan de hand van een aantal thema’s, zoals landbouw, 

wateroverlast, watertekort, natte natuur, grondwaterbescherming en hoogwaterbescherming. Voor 

deze thema’s is beschreven welke doelstellingen voor 2027 en 2015 er liggen.
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Figuur: Uitsnede Functiekaart Waterplan Gelderland

Het plangebied is op de functiekaart aangeduid als stedelijk gebied. De functie ‘stedelijk gebied’ 

geldt voor alle bebouwde kommen in Gelderland. De inrichting en het beheer van het 

waterhuishoudkundige systeem zijn in stedelijk gebied gericht op:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van wateroverlast;

de ontwikkeling en het behoud van de natuur in het stedelijk gebied;

het voorkomen van zettingen;

het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en industriewatervoorziening of voor

herstel van verdroogde natuur;

het weren van de riolering van (diepe) drainage en instromend grond- en oppervlaktewater;

het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten en hemelwateruitlaten;

het beperken van de invloed van bronbemaling;

het realiseren van de basiskwaliteit voor oppervlaktewater.

4.7.2  Beleid waterschap

Per 1 januari 2013 zijn Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem samen gegaan als 

waterschap Vallei en Veluwe. Omdat dit Waterschap nog geen eigen beleid heeft geformuleerd wordt, 

bij de toetsing van dit plan, getoetst aan het beleid van het voormalige waterschap Vallei en Eem. 

Het plangebied lag binnen het werkveld van dit waterschap.

In het "Waterbeheersplan 2010 - 2015'' heeft Waterschap Vallei & Eem zijn ambities en 

uitvoeringsprogramma vastgelegd voor de periode 2010 tot en met 2015. Het plan bepaalt in grote 

lijnen de agenda van Waterschap Vallei & Eem voor deze periode. De plannen zijn gebundeld in de 

drie programma's Veilige dijken, Voldoende en schoon water en Zuivering afvalwater. Het programma 

Veilige dijken richt zich op de bescherming van het beheersgebied tegen overstroming en daardoor 

op veiligheid voor de bewoners en gebruikers van het gebied. Het programma Voldoende en schoon 

water gaat over de waterhuishouding. De inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater 

noemen we de afvalwaterketen. Deze keten bestaat uit: rioolstelsels met huisaansluitingen, 

leidingen, putten, pompen, riooloverstorten, meet- en regeltechnieken; transportsystemen met 

gemalen en persleidingen; een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een effluentlozing op 

oppervlaktewater. 

Een belangrijk onderwerp in alle programma's is de klimaatverandering. Het Waterschap zal de 

ontwikkelingen op dit gebied de komende jaren intensief blijven volgen en maatregelen nemen om 

ook op de lange termijn het gebied te beschermen tegen hoog water, wateroverlast en droogte, en 
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om de capaciteit van de zuiveringen op peil te houden. Het vaststellen van ruimtelijke plannen, 

vooral voor stedelijke ontwikkelingen, vraagt een pro-actieve rol van het waterschap. Door in de 

planontwikkelingsfase al om tafel te zitten met gemeenten, projectontwikkelaars en bouwpartijen is 

er voor het watersysteem veel te bereiken, zowel in nieuw stedelijk gebied als in bestaand stedelijk 

gebied. Daarnaast adviseert het waterschap gemeenten via de watertoets.

4.7.3  Gemeentelijk beleid

De gemeente Renkum is voortvarend aan de slag gegaan met het afkoppelen van verhard oppervlak, 

één van de doelstellingen van het beleid van de hogere overheid. Sinds 2000 is in totaal ruim 50 

hectare verhard oppervlak (wegen, parkeerplaatsen, daken) afgekoppeld van de riolering. Dit is ruim 

20% van het totale aantal wegen in de gemeente. De gemeente voldoet hiermee ruimschoots aan de 

wettelijke verplichting om voor 2010 49 hectare verhard wegoppervlak af te koppelen van het riool.

4.7.4  Situatie plangebied

Door Buro Ontwerp & Omgeving is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 

plangebied. Het rapport is als bijlage 5 bij dit bestemmingsplan gevoegd. Met de ontwikkeling 

worden 38 woningen gesloopt, waarvoor in de plaats 45 nieuwe woningen worden gerealiseerd. 

Daarbij wordt het zogeheten binnenterrein voor een deel verhard voor parkeren. Gesteld kan worden 

dat het verhard oppervlak niet substantieel toeneemt, aangezien de nieuwe woningen nagenoeg 

binnen de huidige bebouwingscontouren blijven. Desondanks is ervoor gekozen om in lijn met het 

gemeentelijke beleid, het verhard oppervlak af te koppelen. 

De gemeente Renkum geeft de voorkeur aan ondergrondse infiltratievoorzieningen (putten) zo 

mogelijk per woning. De putten zullen op eigen terrein worden geplaatst. Uit de  geohydrologische 

studie blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor slecht doorlatende lagen in de bovenste 10 meter van 

het bodemprofiel die van invloed  kunnen zijn op de infiltratiecapaciteit van de bodem. 

Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in zuidelijke richting. De 

grondwaterstandspiegel bevindt zich globaal op 12 á 13 m -mv.

Ter plaatse van het plangebied zijn op een vijftal locaties doorlatendheidsmetingen verricht in het 

traject van 2-3 m -mv.  De vijf locaties zijn gesitueerd ter hoogte van de voortuinen van de nieuwe 

woningen. De doorlatendheid in het onderzochte traject is bij alle boringen hoog en ligt tussen de 29 

en 70 meter per dag.  Globaal komt de bodemopbouw in deze laag bij alle vijf de boringen met elkaar 

overeen (zwak siltig, zwak grindig, matig fijn  tot matig grof zand).  Er is echter altijd sprake van 

een zekere heterogeniteit, waardoor de doorlatendheid varieert.

De planlocatie is op basis van de verzamelde gegevens geschikt voor ondergrondse 

infiltratievoorzieningen. Alle daken van de nieuwe woningen worden afgekoppeld en worden er 

infiltratieputten aangelegd. Hiermee verbeterd de waterhuishoudkundige situatie ten opzichte van de 

huidige situatie. 

Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend 

bestemmingsplan. 
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4.8  Archeologie en cultuurhistorie

4.8.1  Archeologie

Verdrag van Valletta

Het Verdrag van Valletta is het Europees Verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed. 

Het verdrag is in 1992 door twintig Europese staten, waaronder Nederland, getekend en werd in 1998 

met een goedkeuringswet bekrachtigd. Het Verdrag van Valletta gaat uit van het in de bodem 

bewaren van archeologische waarden op de locatie zelf, ook wel behoud 'in situ' genoemd. 

Opgravingen moeten zo veel mogelijk worden vermeden, omdat daarbij het risico bestaat dat 

historische informatie voor altijd verloren gaat. Malta wil verder bevorderen, dat in een zo vroeg 

mogelijk stadium van ruimtelijke ordening al rekening wordt gehouden met archeologische waarden. 

Het verdrag gaat ervan uit dat degene die de bodem wil verstoren het archeologisch (voor)onderzoek 

en eventuele opgravingen zelf moet betalen. Door het verdrag is tevens geld vrijgemaakt voor 

wetenschappelijk onderzoek.

Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Nationaal beleid op het gebied van archeologie is vastgelegd in de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg (WAMZ, 2007), die een Nederlandse uitwerking is van het Europese Verdrag van 

Valletta. De wet regelt hoe het rijk, de provincies en de gemeenten bij hun ruimtelijke plannen 

rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De nieuwe wet beoogt het culturele erfgoed 

(en vooral het archeologische erfgoed) te beschermen. Onder archeologisch erfgoed worden alle 

fysieke overblijfselen, zowel in als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in 

menselijke samenlevingen uit het verleden, verstaan.

Toetsing

Op basis van de gemeentelijke Archeologische beleidsadvieskaart heeft het plangebied een lage 

archeologische verwachting (groen). In het vigerende bestemmingsplan Renkum - Heelsum 2013 is 

voor het plangebied dan ook geen dubbelbestemming ter bescherming van archeologische waarden 

opgenomen. Gezien de lage archeologische verwachting, is in het kader van dit bestemmingsplan dan 

ook geen archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd.
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Figuur: Uitsnede Archeologische Beleidsadvieskaart gemeente Renkum, met globale aanduiding 

plangebied (Bron: Gemeente Renkum)

4.8.2  Cultuurhistorie

Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische 

waarden te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Om die reden is een 

korte analyse verricht van de cultuurhistorische waarden in het projectgebied.

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven is Renkum opgebouwd langs een aantal historische linten, 

waaronder ook de Hogenkampseweg. Uit onderstaande kaart uit 1932 is de kenmerkende driehoek 

van Hogenkampseweg en Reijmerweg al goed zichtbaar. De woningen in het plangebied aan deze 

Reijmerweg en de Hogenkampseweg dateren uit de periode 1925 en zijn eveneens zichtbaar op de 

kaart. Duidelijk is te zien dat de woningen langs de Sint Josephweg uit een latere periode (jaren 50) 

dateren en ontbreken op het kaartbeeld. In het nieuwbouwplan blijft de oorspronkelijke 

bebouwingstructuur, die gedomineerd wordt door de driehoek Reijmerweg en Hogenkampseweg, in 

tact. Verder is de kenmerkende architectuur van de woningen aan de Hogekampseweg en de 

Reijmerweg vertaald naar eigentijdse beeldkwaliteitseisen voor de nieuwe woningen. Door 

kenmerken van deze architectuur te vertalen in de nieuwe woningen wordt rekening gehouden met de 

kenmerkende architectuur en daarmee het aspect cultuurhistorie.  
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Figuur: Kaart Renkum 1932 (Bron: www.watwaswaar.nl) 

Verder grenst het plangebied direct aan de molenbiotoop van de molen aan de Molenweg 53 te 

Renkum. De molen is zichtbaar op het bijgevoegde kaartbeeld uit 1932. Het betreft hier de 

voormalige (koren)molen. De molen is een monument en bestond tot medio 2013 nu uit niet meer 

dan een molenstomp. Eind januari 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van 

de molen met wieken. Door de ontwikkeling in het plangebied wordt de molenbiotoop niet verder 

verstoord. 

Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend 

bestemmingsplan. Ten aanzien van het aspect cultuurhistorie zijn er eveneens geen belemmering 

voor de voorgenomen ontwikkeling.
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4.9  Natuurwaarden

4.9.1  Algemeen

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de haalbaarheid in relatie tot actuele 

natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Deze wetten 

vormen tevens de implementatie van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn op nationaal niveau. Er 

mogen geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, waarvan op voorhand duidelijk is dat deze op 

bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden of op streng beschermde planten of 

dieren.

Vivare is voornemen 38 woningen te amoveren binnen de bebouwde kom van Renkum. Door het 

verwijderen van de woningen, opstallen en aanwezige tuinen ontstaat de mogelijkheid voor 

inbreiding door de bouw van 45 nieuwe woningen. Voor de voorgenomen ruimtelijke ingrepen is een 

toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet noodzakelijk. Hiertoe is door 

Ecoshore een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het rapport is als bijlage 6 bij dit 

bestemmingsplan gevoegd

4.9.2  Gebiedsbescherming

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde 'Natuurbeschermingswet 1998' in werking getreden. Hiermee 

wordt de gebiedsbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederlandse wetgeving 

geïmplementeerd. De wet biedt een beschermingskader voor natuurwaarden (leefgebieden en 

soorten) in Natura 2000-gebieden en bepaalt dat projecten en andere handelingen in en nabij 

beschermde gebieden dienen te worden getoetst op (mogelijke) negatieve effecten op deze waarden.

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn De Veluwe en de Uiterwaarden van de Neder-Rijn. De 

bebouwde kom van Renkum wordt grotendeels ingesloten door de begrensde delen van de Veluwe. 

Ten noorden van de bebouwde kom zijn enkele landbouwgebieden die buiten het Natura 2000-gebied 

vallen. Ten zuiden van de bebouwde kom liggen de uiterwaarden van de Neder-Rijn die eveneens zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde begrenzingen van de Veluwe en uiterwaarden 

van de Neder-Rijn liggen op respectievelijk 300 en 1600 meter afstand. 

De geplande werkzaamheden zullen geen toename van verstorende invloeden hebben op Natura 

2000-gebieden aangezien het plangebied niet ligt binnen de grenzen van voornoemde gebieden 

(Natura 2000) of invloedssfeer (Natura 2000). Zowel de werkzaamheden als de toekomstige inrichting 

zullen geen negatieve gevolgen hebben op de beschreven gebieden, aanwezige habitats of 

kwalificerende soorten. Verdere toetsing aan deze gebieden is hierdoor niet noodzakelijk.

4.9.3  Beschermde soorten

Voor beheergerichte (onderdelen van) bestemmingsplannen, met geen of slechts geringe 

ontwikkelingsmogelijkheden, kan in het algemeen gesteld worden dat de uitvoerbaarheid niet ter 

discussie zal staan. Zelfs indien beschermde soorten aanwezig zijn, zoals vogels en vleermuizen, mag 

worden aangenomen dat deze bij een voortzetting van het bestaande grondgebruik niet in hun 

voortbestaan zullen worden bedreigd. Anders ligt het voor (onderdelen van) bestemmingsplannen die 

een wijziging van het grondgebruik inhouden of bijvoorbeeld het slopen dan wel oprichten van nieuwe 

bebouwing en/of infrastructuur. Hiervoor dient een toets flora en fauna te worden uitgevoerd.

Uit de uitgevoerde quickscan komt het volgende naar voren. 

Huismus en gierzwaluw
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Voordat er kan worden gesloopt dient inzichtelijk gemaakt te worden of en hoeveel huismus- en 

gierzwaluwterritoria op de planlocatie aanwezig zijn die worden verwijderd door de voorgenomen 

sloop. Hierdoor is voor deze soorten nader onderzoek noodzakelijk. 

Vleermuizen

Het slopen van de bebouwing kan resulteren in het verwijderen van vaste verblijfplaatsen 

van vleermuizen. De aanwezigheid van deze soorten is alleen aan te tonen of uit te sluiten middels 

gericht onderzoek op daarvoor geschikte momenten in het jaar. Hierdoor is nader onderzoek door 

een vleermuisdeskundige in het zomerhalfjaar noodzakelijk om inzichtelijk te maken of en welke 

soorten aanwezig zijn en, indien dit het geval is, op welke wijze schade aan de lokale populaties kan 

worden voorkomen. 

Steenmarter

Het slopen van de woningen en het verwijderen van de tuinen en schuren kan resulteren in het 

verwijderen van vaste rust- en verblijfslocaties. Hierdoor is het noodzakelijk inzichtelijk te krijgen 

of de soort vaste rust- en verblijfslocaties binnen het plangebied bezet. Hierdoor is nader onderzoek 

naar de aanwezigheid van deze soort noodzakelijk.

4.9.4  Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone

Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. 

Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de 

voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe 

natuur. De GNN is sterk ruimtelijk structurerend en bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit op 

provinciaal niveau. Ze maakt daarom onderdeel uit van het groenblauwe raamwerk. Binnen de GNN 

geldt tevens de "nee, tenzij"-benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als 

daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er 

geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. In het 

plangebied zijn geen gebieden aanwezig die behoren tot de GNN. Verder toetsing is dan ook niet 

noodzakelijk.

4.9.5  Nader onderzoek

Door Ecoshore is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het rapport is als bijlage 7 bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Tijdens het aanvullende onderzoek is onderzoek verricht naar het 

voorkomen van huismus, gierzwaluw, steenmarter en vleermuizen op de planlocatie. Hieruit komt het 

volgende naar voren.

Huismus

Tijdens het onderzoek zijn diverse territoria vastgesteld. Door de voorgenomen sloop zullen deze 

locaties verdwijnen waardoor mitigatie noodzakelijk is voordat de sloop kan worden uitgevoerd.

Gierzwaluw

Van deze soort zijn geen waarneming binnen het plangebied verricht. Hierdoor zijn voor deze soort 

geen nadere maatregelen noodzakelijk.

Steenmarter

Van deze soort zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen. Door het ontbreken van vaste 

verblijfplaatsen van deze soort zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk.
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Vleermuizen

In de te slopen woningen zijn minimaal 5 verblijfplaatsen (waarvan 3 paarlocaties) van mannetjes 

van gewone dwergvleermuis en (mogelijke) overwinteringslocaties aanwezig. Doordat deze locaties 

verdwijnen is het aanvragen van een ontheffing en het treffen van mitigerende maatregelen 

noodzakelijk. Deze maatregelen dienen te worden gerealiseerd voordat met de sloop kan worden 

begonnen.

Mitigerende maatregelen

De mitigerende maatregelen bestaan uit het geschikt maken van de omgeving voor vleermuizen en 

huismussen. Hiertoe is door Ecoshore een maatregelenplan opgesteld, dat als bijlage 8 bij dit 

bestemmingsplan is gevoegd. Onderstaand figuur geeft aan waar maatregelen worden getroffen, 

waarbij in groen de maatregelen voor vleermuizen zijn weergegeven en in oranje voor huismussen. 

De maatregelen bestaande uit het opvangen van kasten, zijn in maart 2015 uitgevoerd. Op dat 

moment is ook de aanvraag ontheffing verzonden aan het ministerie.

Figuur: Mitigerende maatregelen in en nabij het plangebied (Bron: Ecoshore)
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4.9.6  Conclusie

Het plangebied is niet gelegen binnen een beschermd Natura 2000-gebied, dan wel het Gelders 

Natuurnetwerk en of Groene Ontwikkelingszone. Voor aantal voorkomende soorten zijn mitigerende 

maatregelen getroffen en er is een ontheffing aangevraagd. Voor het overige vormt het aspect flora 

en fauna geen belemmering voor de uitvoering van het project.

4.10  Verkeer en parkeren

Verkeer 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in de ontwikkeling van 45 nieuwe woningen in de 

kern Renkum. Deze 45 nieuwe woningen worden gerealiseerd ter vervanging van de nu reeds 

bestaande 38 woningen. Voor wat betreft het te verwachten aantal verkeersbewegingen per woning is 

uitgegaan van de kengetallen van het CROW, publicatie 182. Uitgaande een sociale huurwoning, met 

een verstedelijkingsgraad 'weinig stedelijk' en het gebiedstype 'rest bebouwde kom' is het aantal 

verkeersbewegingen per woning minimaal 5,2 en maximaal 6 verkeersbewegingen per woning per 

dag. Voor wat betreft de extra verkeersgeneratie moet uitgegaan worden van 7 nieuwe woningen 

maal 5,2 / 6 verkeersbewegingen is 36,4 tot 42 verkeersbewegingen per dag.

De realisatie van 7 extra woningen zal dan ook niet leiden tot een substantiële toename van het 

aantal verkeersbewegingen. De bestaande ontsluitingsstructuur heeft voldoende capaciteit om een 

toename van ongeveer 40 verkeersbewegingen per dag te verwerken.

Parkeren 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en omvang van de activiteit waarin 

het project voorziet. Om de parkeerbehoefte te bepalen, is gebruik gemaakt van de kengetallen van 

het CROW, publicatie 182. Uitgaande een sociale huurwoning, met de verstedelijkingsgraad 'weinig 

stedelijk' en het gebiedstype 'rest bebouwde kom' is het aantal parkeerplaatsen per woning minimaal 

1,2 en maximaal 2,0 per woning. 

Voor voorliggende ontwikkeling is uitgegaan van een gemiddelde parkeernorm van 1,6 

parkeerplaatsen per woning. Bij de realisatie van 45 woningen zijn 72 parkeerplaatsen noodzakelijk. 

Deze parkeerplaatsen zijn enerzijds voorzien op een centrale parkeerplaats in het binnengebied. Deze 

kennen een semi openbaar karakter en zijn bedoeld voor bewoners van de woningen. De overige 32 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de openbare ruimte van de aanliggende woonstraten. Dit 

betreft inclusief 3 parkeerplaatsen voor minder validen.

Conclusie 

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoering van het project.

4.11  Kabels en leidingen

Door Buro Ontwerp & Omgeving is een klic-melding gedaan om inzicht te verkrijgen in de loop van 

eventuele kabels en leidingen. Onderstaand kaartbeeld geeft inzicht in het verloop van kabels en 

leidingen in en nabij het plangebied. Binnen het plangebied komen uitsluitend leidingen voor ten 

behoeve van gas, water en elektra. Onder de Hogenkampseweg en de Reijmerweg komt een 

rioolleiding voor. Ten behoeve van de sloop en realisatie van de nieuwbouw wordt overleg gevoerd 

met de desbetreffende leidingbeheerders.
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Figuur: Overzichtskaart klic-melding kabels en leidingen plangebied

4.12  Economische uitvoerbaarheid

Exploitatieplan

Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 

eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid 

van het plan. In artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wro is bepaald dat de gemeente bij een besluit tot 

vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een 

bouwplan is voorgenomen als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro. Onderhavig bouwplan valt onder de 

opsomming van artikel 6.2.1 Bro. Indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 

verzekerd, dan kan de gemeenteraad besluiten om géén exploitatieplan vast te stellen.

De raad kan bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen, wanneer:

het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 

verzekerd is (artikel 6.12 Wro);

het totaal der exploitatiebijdragen dat met toepassing van kan worden verhaald, minder 

bedraagt dan €10.000,-;

er geen verhaalbare kosten zijn;

Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015  43



Toelichting 

de verhaalbare kosten uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte of 

de aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen. 

De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden naar aanleiding 

van een bouwplan. Indien er geen kosten gemaakt worden, hoeven deze ook niet verhaald te worden. 

In onderhavig plan zijn de kosten anderszins verzekerd (artikel 6.12 Wro) door middel van een 

privaatrechtelijke overeenkomst (ontwikkelingsovereenkomst), derhalve behoeft geen 

exploitatieplan te worden vastgesteld.

Planschade

Ingevolge artikel 6.1 Wro kent de gemeente planschade toe aan degene die schade leidt in de vorm 

van inkomensderving of daling van een onroerende zaak als gevolg van een planologische maatregel.

Over eventuele planschade door voornoemde planologische maatregel worden afspraken gemaakt in 

een nader op te stellen overeenkomst met de ontwikkelaar.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Algemeen

5.1.1  Wat is een bestemmingsplan?

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. 

Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening volgt 

een belangrijk principe: het gaat om toelatingsplanologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, 

huurder etc.) toegestaan om de functie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in 

dat:

1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen 

bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en

2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming 

(het overgangsrecht is hierbij mede van belang). 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing (voorheen: 

bouwvergunning) en regels voor het verrichten van 'werken' (voorheen: aanlegvergunning).

Een bestemmingsplan regelt derhalve:

3. het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen);

4. en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor:

5. het bebouwen van de gronden;

6. het verrichten van werken (aanleggen).

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is 

zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels zoals bijvoorbeeld de 

Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet Milieubeheer, 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor het 

uitoefenen van het ruimtelijke beleid. Een bestemmingsplan kan echter niet alles regelen. Via het 

Besluit omgevingsrecht is het bijvoorbeeld mogelijk om in bepaalde situaties vergunningvrij te 

bouwen ondanks dat het bestemmingsplan die bebouwing niet toestaat. In die gevallen gaat hetgeen 

bij wet vergunningvrij gebouwd kan worden voor op de bepalingen van het bestemmingsplan. 

5.1.2  Verbeelding, regels en toelichting

Een bestemmingsplan moet worden opgezet volgens de eisen die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

in samenhang met het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) daaraan stelt en de wettelijk 

voorgeschreven opzet en vormgeving van de 'RO standaarden 2012'.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten een 'toelichting', de 'regels' en een 

'verbeelding'. De verbeelding (voorheen bekend als 'plankaart') en de regels (voorheen bekend als 

'voorschriften') vormen samen het juridische deel van het bestemmingsplan. Alleen deze twee zijn 

bindend voor de burger en de overheid. Beide onderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 

bezien en toegepast.

Op de verbeelding is aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via een 

bestemming met een bestemmingsvlak en soms via aanduidingen. De planregels van het 

bestemmingsplan bevatten de juridische verklaring, middels maximale bouw- en 

gebruiksmogelijkheden, van de op de verbeelding weergegeven bestemmingen en aanduidingen.

Die toegekende gebruiks- en bouwmogelijkheden aan gronden kunnen, naast de rechtstreekse 

bestemming, op de verbeelding op twee manieren nader worden ingevuld: 

1. Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een bestemming 

die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus meerdere bestemmingen 
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gelden. Er geldt altijd één 'enkelbestemming' (dat is dé bestemming) en soms geldt er een 

dubbelbestemming (soms zelfs meerdere). In de regel van de dubbelbestemming wordt 

omschreven wat er voor de onderliggende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of 

ter beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen.

2. Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding dat betrekking heeft op een 

vlak op die kaart. Via een aanduiding wordt in de regels 'iets' geregeld. Dat 'iets' kan betrekking 

hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of 

het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in 

meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel hebben. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. 

De toelichting van een bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de 

onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. 

Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het 

bestemmingsplan, alleen indien de regels en de verbeelding nog onduidelijkheden bevatten. 

5.1.3  Hoofdstukopbouw van de regels

De regels zijn, zoals voorgeschreven in de 'RO standaarden 2012', verdeeld over 4 hoofdstukken: 

1. Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt 

(artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook 

is bepaald de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2). Zo 

moet onder 'bouwperceel' verstaan worden: 'een aaneengsloten stuk grond, waarop ingevolge de 

regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten'. Het moet dus gaan om 

gronden met dezelfde bestemming die ook in eigendom zijn van dezelfde persoon, dan wel 

gronden die gehuurd worden door die persoon.

2. Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen 

opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegestane gebruik 

geregeld en zijn bouw- en gebruiksregels en, eventueel, ook een regels voor het 'uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' opgenomen. Als er 

dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in 

alfabetische volgorde, achter de bestemmingsbepalingen. 

Ieder artikel van de hoofdbestemmingen kent, eveneens conform de 'RO standaarden 2012', een 

vaste opzet. Per hoofdbestemming is een bestemmingsregeling, opgenomen, voor zover van 

toepassing bestaande uit: 

a. bestemmingsomschrijving: waarvoor mogen de gebouwen en gronden gebruikt worden in die 

bestemming; 

b. bouwregels: een beschrijving van de toelaatbare bouwwerken; 

c. nadere eisen; 

d. afwijken van de bouwregels; 

e. specifieke gebruiksregels; 

f. afwijken van de gebruiksregels; 

g. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

h. wijzigingsbevoegdheid. 

De situering van de toegelaten gebouwen is bepaald door bouwvlakken op de verbeelding en door 

de bepalingen (soms in combinatie met aanduidingen) in de planregels. 

Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere artikelen 

relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo is een 

volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld. 

3. Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen karakter. Ze 

gelden dus voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens:

a. antidubbeltelregel: Deze bepaling regelt dat grond die reeds eerder bij een verleende bouw- 
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of omgevingsvergunning is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van een nieuwe 

omgevingsvergunning mag worden meegenomen. Deze regel is wettelijk verplicht om op te 

nemen in een bestemmingsplan en is rechtstreeks overgenomen uit het Bro;

b. algemene bouwregels: Hierin worden algemene bouwregels opgenomen die gelden voor alle 

bestemmingen in het bestemmingsplan. Zo wordt hierin het ondergronds bouwen geregeld en 

worden bouwwerken die afwijken van de regeling in het bestemmingsplan, maar wel met een 

vergunning zijn gebouwd, 'positief' bestemd;

c. algemene gebruiksregels: In dit artikel wordt een algemeen gebruiksverbod gegeven, wat 

geldt voor alle bestemmingen in het bestemmingsplan, voor gebruik in strijd met de 

bestemming;

d. algemene afwijkingsregels: In dit artikel wordt aangegeven in hoeverre met een 

omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor algemene en geringe 

afwijkingen van de bouwregels (maatvoering) voor zover al elders in de planregels in 

afwijkingen is voorzien. Hiermee kan in specifieke situaties maatwerk worden geboden en 

biedt het bestemmingsplan voldoende flexibiliteit.

4. Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een 

slotregel opgenomen.

a. overgangsregels: Deze regel is wettelijk verplicht om op te nemen in een bestemmingsplan 

en is rechtstreeks overgenomen uit het Bro. Dit artikel bevat regels die als doel hebben 

bestaande situaties (gebruik of bouwwerken), welke niet in overeenstemming zijn met het 

bestemmingsplan, te regelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik en bouwen. 

Het overgangsrecht met betrekking tot bouwen en bouwwerken regelt dat bouwwerken die 

aanwezig waren ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, maar in 

strijd zijn met het bestemmingsplan, onder overgangsrechtelijke bescherming vallen. Dat wil 

zeggen dat deze bouwwerken mogen blijven bestaan. Deze bescherming geldt ook voor 

bouwwerken die op deze peildatum legaal kunnen worden gebouwd, maar nog niet zijn 

gebouwd. 

De regeling bevat voorts een bevoegdheid voor burgemeester en wethouders om bij een 

omgevingsvergunning af te wijken ten behoeve van een beperkte uitbreiding (maximaal 10%) 

van het niet in het nieuwe bestemmingsplan passende bouwwerk. 

Bouwwerken die wel bestonden op de genoemde peildatum, maar zijn gebouwd zonder 

(omgevings)vergunning, zijn expliciet uitgesloten van de beschermende werking van het 

overgangsrecht. 

Het overgangsrecht voor met het nieuwe bestemmingsplan strijdig gebruik regelt dat het 

gebruik van gronden dat bestaat op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan van kracht 

wordt, mag worden voortgezet. Het bestaande gebruik dat (ook) in strijd was met het 

voorgaande bestemmingsplan, is echter van deze beschermende werking van het 

overgangsrecht uitgesloten, indien het op grond van het recht nog mogelijk is om hiertegen 

op te treden.

b. slotregel: Dit artikel bevat de titel (naam) van het vast te stellen bestemmingsplan.

5.2  Planregels

5.2.1  Bestemmingen in dit bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan kent de volgende eindbestemmingen: Groen, Tuin, Verkeer en Wonen.

5.2.2  Bestemmingen

Groen

De bestemming 'Groen' is toegekend aan de binnen het plangebied voorkomende grotere en 

groenvoorzieningen (in het binnenterrein tussen de woningen). Deze gronden zijn bestemd voor 
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groenvoorzieningen, parken en plantsoenen, (wandel)paden, speelvoorzieningen en 

watervoorzieningen. (Kleinere) groenstroken langs wegen hebben meestal de bestemming 'Verkeer' 

gekregen. Binnen de bestemming 'Groen' mogen geen gebouwen worden opgericht.

Tuin

De bestemming 'Tuin' is toegekend aan percelen gelegen bij de bestemming Wonen. De bestemming 

'Tuin' is opgenomen ter plaatse van met name de voortuinen van de woningen. In de bestemming 

'Tuin' zijn qua gebouwen alleen erkers toegestaan, die aan de voorgeschreven maatvoeringseisen 

moeten voldoen. Op percelen met de bestemming 'Tuin' zijn verder alleen bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en uitbouwen, die aan de voorgeschreven maatvoeringseisen voldoen, toegestaan

Verkeer

De bestemming 'Verkeer' is voornamelijk toegekend aan wegen, fiets- en wandelpaden en de 

daarnaast gelegen (kleine) groenstroken binnen het plangebied. Ook zijn diverse achterpaden en 

brandgangen achter woningen opgenomen in deze bestemming. Daarnaast zijn in deze bestemming 

ook andere functies toegestaan zoals waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen. 

Op de percelen met deze bestemming zijn alleen kleine gebouwen ten behoeve van het openbaar 

vervoer, wegverkeer of nutsvoorzieningen toegestaan. 

Binnen de bestemming verkeer is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' opgenomen. Ter 

plaatse van deze aanduiding mogen de aangrenzende bouwvlakken inclusief de bestemmingen 

'Wonen' en 'Tuin', met maximaal 1 meter overschreden worden. Dit in verband met de gewenste 

flexibiliteit in het bestemmingsplan.

Wonen 

De bestemming 'Wonen' is toegekend aan de woningen in het plangebied. Het maximaal aantal 

woningen in een bouwvlak is aangeduid op de verbeelding. 

Hoofdgebouwen zijn alleen toegestaan binnen het bouwvlak. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij 

hoofdgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. Een bouwvlak mag 

geheel worden volgebouwd. Binnen het bouwvlak gelden de op de verbeelding opgenomen maximale 

goot- en bouwhoogten. Buiten het bouwvlak geldt een in de regels opgenomen maximale oppervlakte 

en maximale goot- en bouwhoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 

In deze bestemming zijn onder bepaalde voorwaarden, conform het gemeentelijke beleid en het 

voorheen geldende bestemmingsplan, aan-huis-verbonden beroepen (alleen door de bewoners van de 

woning) toegestaan. 
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Hoofdstuk 6  Procedure

6.1  Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het wettelijk verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan 'Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015' 

verzonden aan de gebruikelijke partners, waaronder de provincie. Er zijn twee inspraakreacties 

ontvangen. 

Provincie Gelderland

Inspraak:

Op 11 maart 2015 heeft de provincie het voorontwerpbestemmingsplan 'Hogenkampseweg -  

Reijmerweg 2015' ontvangen in het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten (PS) de Omgevingsvisie vastgesteld. 

Deze is in de plaats getreden van de Structuurvisie (Streekplan 22005). Op 24 september 2014 

hebben PS de Omgevingsverordening vastgesteld. Beide stukken zijn op 17 oktober 2014 in werking 

getreden. 

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in vervangende nieuwbouw van woningen binnen de kern 

Renkum. Er worden 38 woningen gesloopt en hiervoor in de plaats worden 45 nieuwe grondgebonden 

woningen teruggebouwd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hogenkampseweg, de 

Reijmerweg en de Sint Josephweg. 

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft de provinciale afdelingen aanleiding om te adviseren ten 

aanzien van het onderstaande provinciale belang.

Stedelijke ontwikkeling

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) herzien. Met die herziening is de Ladder 

voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid. Dit artikellid bevat een 

motiveringseis. Het doel van deze motiveringseis is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 

een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die 

achtereenvolgens moeten worden doorlopen, aangaande de actuele regionale behoefte, de 

ontwikkelmogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied en de ontsluiting van het gebied. 

De afdelingen hebben geconstateerd dat de Ladder voor duurzame verstedelijking op een goede 

manier toegepast. Het plan ligt binnen het bebouwd gebied en is (sub)regionaal afgestemd. De 

afdelingen hebben geconstateerd dat vorengenoemd beleid goed is verwerkt in het bestemmingsplan. 

De afdelingen adviseren u het plan verder in procedure te brengen.

Reactie:

De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Waterschap Vallei en Veluwe

Inspraak:
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Het waterschap heeft geen opmerkingen over het conceptbestemmingsplan.

Reactie:

De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015' heeft vanaf 27 mei 2015 

gedurende zes weken, dus tot en met 7 juli 2015 ter inzage gelegen. In de genoemde periode zijn 

geen zienswijzen ingediend. In de Staatscourant van woensdag 27 mei 2015 en in het 

huis-aan-huis-blad Hoog en Laag van woensdag 27 mei 2015 is de ter inzage legging bekend 

gemaakt. Ook op de gemeentelijke website is deze bekendmaking gepubliceerd. Het 

bestemmingsplan heeft in deze periode analoog ter inzage gelegen in de bibliotheek te Oosterbeek en 

in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan was digitaal ook in te zien op de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.renkum.nl. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is op 4 februari 2015 de 

kennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gepubliceerd in de 

Staatscourant en in de Hoog en Laag en op de gemeentelijke website. 

6.3  Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

Ambtshalve zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Enkele tik- en taalfouten zijn weggehaald;

In hoofdstuk 5.1.1 van de toelichting is de laatste zin van de laatste alinea verduidelijkt en 

aangepast naar de nieuwste tekst die in elk bestemmingsplan van de gemeente wordt 

opgenomen.

in de regels van het ontwerpbestemmingsplan stond bij de artikelen 4.4.1 onder a en b: 'Deze 

afwijking is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding 

uitgesloten - vergroten aanbouwen'. Deze bepaling is weggehaald want niet van toepassing voor 

dit bestemmingsplan. Per abuis was deze bepaling hier opgenomen.

in de regels van artikel 4 'Tuin' is, vanwege de veel voorkomende feitelijke situatie en vanwege 

enkele aanvragen hiervoor, toegevoegd dat naast aan- en uitbouwen (lees: erkers) aan de 

voorgevel uiteraard ook aangebouwde overkappingen toegestaan zijn. Het maakt namelijk niet 

uit of de erker gesloten (aanbouw) of open (overkapping) gebouwd wordt aan de voorgevel. 

Hierdoor is dit toegevoegd aan de artikelen 4.4.1. onder a en b en bij 4.2.1. Daarnaast is 

toegevoegd dat, zoals in de praktijk vaak aanwezig is, boven de erker of overkapping een balkon 

toegestaan kan worden met een afwijking. Hiervoor is een nieuw artikel 4.4.1. onder c 

toegevoegd, te weten dat afgeweken kan worden van: 'het bepaalde in lid 4.2.1 en lid 4.2.2 en 

worden toegestaan dat bovenop een aan- of uitbouw en/of aangebouwde overkapping een balkon 

of (dak)terras wordt gerealiseerd met een hekwerk van maximaal 1,5 meter hoogte (te meten 

vanaf het dak waarop gebouwd wordt)'. Deze bepalingen zijn de meest recente gemeentelijke 

standaardregels die in de nieuwste bestemmingsplannen worden opgenomen.

In de regels is bij de gebruiksregels een nieuw artikel (nieuw artikel 9.2) opgenomen over 

parkeernormen. Hierdoor het bestaande artikel 9.2 (strijdig gebruik) omgenummerd naar artikel 

9.3. Tegelijkertijd is aan de regels een bijlage toegevoegd met daarin de gemeentelijke 

'Parkeernota 2014-2020'. Sinds 29 november 2014 is een wetswijziging in werking getreden die 
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aangeeft dat per 1 januari 2018 de Bouwverordening vervalt. Dit houdt in dat ook de daarin 

opgenomen parkeerregeling (d.w.z. het voorzien in voldoende parkeerplaatsen bij bouwplannen) 

zal vervallen. Om toch parkeernormen op te kunnen leggen dient een parkeerregeling nu 

opgenomen te worden in bestemmingsplannen. De wetswijziging geeft namelijk ook aan dat 

wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld na 29 november 2014, dat dan direct 

voor het plangebied van dat nieuwe bestemmingsplan de Bouwverordening vervalt. Het nieuwe 

artikel luidt als volgt:

Artikel 9.2 Parkeernormen

1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en wijzigen van de functie van een 

gebouw of van gronden wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat 

wordt voldaan aan de in bijlage 1 opgenomen 'Parkeernota 2014-2020' (vastgesteld 26 

februari 2014) van de gemeente Renkum dan wel de herziening of opvolger van die 

parkeernota.

2. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het onder a bepaalde, indien:

het voldoen aan deze bepaling door bijzondere omstandigheden op zwaarwegende 

bezwaren stuit, of;

op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien. Hierbij geldt dat dit binnen 200 meter moet geschieden.

Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de grenzen van de bestemmingen 'Wonen' en 

'Tuin' en het bouwvlak aangepast voor het bouwvlak voor 4 woningen aan de Meester van 

Damweg (gelegen in het noorden van het bestemmingsplan). Dit om de volgende redenen. Het 

was de bedoeling om hier 4 rijwoningen te bouwen (binnen het bouwvlak van de bestemming 

'Wonen') met op beide hoeken een iets naar achter gelegen grote aanbouw (1 bouwlaag). Deze 

aanbouwen lagen in het ontwerpbestemmingsplan grotendeels niet in het bouwvlak van de 

bestemming 'Wonen', maar vielen onder de regeling voor aan- en uitbouwen. Vervolgens is het 

traject voor de keuze van een architect gestart. Op 30 juni 2015 is de keuze bekend gemaakt. De 

architect heeft voor die aanbouwen gekozen om, binnen de bepalingen van het 

'beeldkwaliteitsplan' en net als in de bestaande situatie van de aanbouwen van de te slopen 

woningen, het dak van de woning door te laten lopen naar de aanbouwen. Hierdoor hebben de 

iets terugliggende aanbouwen een te hoge bouwhoogte gekregen om deze nog onder de aan- en 

uitbouwen-regeling van de bestemming te laten vallen. Daarom is het bouwvlak van de 

bestemming 'Wonen' nu om de aanbouwen gelegd. Ter plaatse van die aanbouwen is een 

aangepaste maximale goot- en bouwhoogte opgenomen van 3,5 meter en 8 meter (dat is lager 

dan die van de hoofdwoning). Doordat nu bekend is waar die aanbouwen precies komen te liggen 

is ter plaatse ook de grens tussen de bestemming 'Tuin' en 'Wonen' iets aangepast. Ruimtelijke 

zijn er geen bezwaren tegen deze aanpassing van het bestemmingsplan. Op de navolgende 

afbeeldingen staan achtereenvolgens: het verkavelingsplan met de aanbouwen, de gekozen 

architectonische vormgeving van de aanbouwen en de verschillen in de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan en die van het vast te stellen bestemmingsplan. 
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Verkavelingsplan

 

gekozen vormgeving aanbouw
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Verbeelding vast te stellen bestemmingsplan

Verbeelding ontwerpbestemmingsplan
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Bijlagen
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Bijlage 1  Verkavelingsplan en Beeldkwaliteitsplan
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Bijlage 2  Verkennend en Aanvullend bodemonderzoek
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Stichting Vivare is door Buro Ontwerp & Omgeving in januari en februari 
2015 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Hogenkampseweg e.o. te Renkum. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het  bodemonderzoek is de bestemmingsplan-
wijziging ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw van 45 woningen op de 
onderzoekslocatie. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is conform de NEN 5740 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgave januari 2009). 
Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725 (Bodem – Landbodem – Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek, 
uitgave januari 2009) maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek is in een grondmengmonster een gehalte PAK 
(10) boven de tussenwaarde gemeten. Aanvullend zijn de  grondmonsters waaruit het 
betreffende mengmonster is samengesteld separaat onderzocht op deze parameter. 
 
Op de planlocatie is in januari/februari 2015 door Buro Ontwerp & Omgeving  tevens een 
geohydrologisch onderzoek verricht( Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg e.o. 
te Renkum,  projectnummer P2232.01, d.d. 20 februari 2015).  
 
Opgemerkt wordt dat het veldwerk voor het geohydrologisch onderzoek tegelijkertijd 
met het veldwerk voor her verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. 
 
In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het 
vooronderzoek en de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de 
uitvoering en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de 
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4) beschreven. 
 
Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het 
resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
2.1 Algemeen 
 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd 
conform de norm NEN 5725. Op basis van beschikbare basisinformatie over de 
onderzoekslocatie is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. In het kader van het 
vooronderzoek is vanuit diverse bronnen, waaronder de gemeente Renkum, informatie 
verzameld over de volgende onderzoeksaspecten: 
- Voormalig bodemgebruik; 
- Huidig bodemgebruik; 
- Toekomstig bodemgebruik; 
- Bodem(opbouw) en geohydrologie; 
- (financieel-)juridische situatie. 
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
Locatiebeschrijving en inspectie 
De onderzoekslocatie is gelegen in de driehoek Hogenkampseweg, Meester van 
Damweg, Sint Josephweg en Reijmerweg te Renkum. De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlak van circa 1,06 hectare en is kadastraal bekend als gemeente Renkum, sectie 
C , perceel 6335. Op de locatie staat 38 woningen die worden gesloopt. 
 
Ten aanzien van dit perceel zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten 
aanzien van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het 
Kadaster geen geval van ernstige bodemverontreiniging is geregistreerd. 
 
De woningen op de locatie zijn in diverse perioden gebouwd (de eerste rond 1920). 
Aan de voor- en achterzijdes van de woningen liggen  tuintjes die gedeeltelijk zijn verhard 
met tegels/grind. In de achtertuinen staan vaak schuurtjes en andere kleine gebouwtjes. 
Het middenterrein wordt gebruikt als groenvoorziening.  Over de onderzoekslocatie 
lopen diverse toegangspaden, onder andere naar het middenterrein, die grotendeels 
verhard zijn met tegels. 
 
Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 5.1 
en voor een situatietekening naar bijlage 5.2. 

 
Voormalig gebruik 
Voor de bouw van de woningen had de locatie een agrarisch gebruik. 
 
Toekomstige bestemming 
Op de onderzoekslocatie zullen de 38 aanwezige woningen worden gesloopt. Daarvoor 
in  de plaats komen 45 sociale huurwoningen. Het middenterrein zal worden gebruikt 
als  groenvoorziening en voor parkeren. 
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Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Het maaiveld ligt globaal tussen de 22 en 23 m +NAP. 
 
Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de 
volgende geohydrologische gegevens afkomstig: 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 25 m –mv uit zand 
(eerste watervoerend pakket). Daaronder komt een slecht waterdoorlatende laag voor 
met een  dikte van enkele tientallen meters  die overwegend bestaat uit klei, zandige 
klei en/of kleiig zand. 
 
Het grondwater in het bovenste watervoerend pakket stroomt volgens Atlas Gelderland 
regionaal gezien in  zuidelijke richting en staat  ter plaatse van de onderzoekslocatie op 
een diepte van 9 á 10 m +NAP. 
 
Resultaten eerder uitgevoerde bodemonderzoek onderzoekslocatie 
Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie eerder geen bodemonderzoek 
verricht. 
 
Brandstoftanks 
Bij de gemeente Renkum zijn geen gegevens bekend van de (voormalige) aanwezigheid 
van boven- of ondergrondse brandstoftanks (o.a. dieselolie, huisbrandolie).  
 
Resultaten uitgevoerde bodemonderzoek omgeving onderzoekslocatie 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige 
bodemverontreiniging. 
 

Asbest  
Op de locatie staan schuurtjes/gebouwtjes voorzien van asbestverdacht materiaal 
(golfplaten). Er zijn geen aanwijzingen dat er asbesthoudend materiaal op of in de bodem 
terecht is gekomen.  
 

Achtergrondgehalten 
Op de “Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Milieusamenwerking regio 
Arnhem” valt de locatie voor de bovengrond in Overige bebouwing landelijke gemeente 
(B8) en voor de ondergrond in Ondergrond zand (O24). De gebiedseigen kwaliteit (P80-
percentiel) voldoet voor de bovengrond aan de bodemfunctieklasse Wonen en voor de 
ondergrond aan de “Achtergrondwaarde”. 
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2.3 Onderzoeksopzet 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde 
strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740) alhoewel er sprake 
kan zijn van enig puin/baksteen in de bodem gezien de ouderdom van de woningen. 
 
Bij het aantreffen van zintuiglijk afwijkende kan het aantal te onderzoeken 
grond(meng)monsters worden uitgebreid. 
 
Gezien de diepte waarop de grondwaterspiegel zich bevindt (> 10 m –mv) word het 
grondwater conform het gestelde in de NEN5740 niet onderzocht. 
 
Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 
2000 Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch 
Bodemonderzoek en de bijbehorende Protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen, 
maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters). 
 
De grondmonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een 
NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van 
AS3000 en AP04. 
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 
3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn 
uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer D. van de Giessen van Van de Giessen 
Milieupartner te Sint Oedenrode. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 28 januari 2015. Tijdens de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen 
beschreven in de BRL SIKB 2000. 
 
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 
zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Er zijn in totaal 22 boringen verricht 
waarvan een vijftal (boringen 1 tot en met 5)  tevens voor het geohydrologisch onderzoek 
is gebruikt dat tegelijkertijd met het verkennend bodemonderzoek is verricht.   
 
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 
opgenomen als bijlage 1. De situering van de boringen is aangegeven op tekening 1 in 
bijlage 5.2.  
 
De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Eurofins Analytico te Barneveld. De grond(meng)monsters zijn onderzocht op de in tabel 
1 weergegeven parameters. 
 
Daarbij de opmerking dat op basis van de resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek de grondmonsters waaruit grondmengmonster MM4 is samengesteld 
separaat zijn onderzocht op PAK (10). 
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Tabel 1  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject  
(m-mv) 

Analysepakket 

Grond 

MM1 5 en 7 t/m 10 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM2 2, 12, 13, 16 
en 17 

0,0 – 0,7 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM3 4, 19, 20 en 22 0,0 – 0,6 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM4 1, 3 en 6 0,0 – 1,0 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM5 11, 14, 15, 18 
en 21 

0,0 – 0,53 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM6 1, 3 en 17 0,5 – 2,0 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM7 2 en 11 1,0 – 2,0 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM8 7, 11 en 17 0,5 – 1,2 Standaardpakket grond  inclusief lutum (lu) en 
organische stof (os) 

M9  1 0,05 – 0,5 PAK (10) 

M10  1 0,5 – 1,0 PAK (10) 
M11  3 0,0 – 0,5 PAK (10) 
M12  3 0,5 – 1,0 PAK (10) 
M13  6 0,0 – 0,5 PAK (10) 

  
M = grondmonster 
MM = grondmengmonster 

 
 
3.2 Onderzoeksresultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen.  
 
Tot de onderzochte diepte ( 3 m –mv) bestaat de bodem voornamelijk uit matig fijn tot 
matig grof zand dat  zwak tot matig grindig en  zwak siltig is. De bovenste meter is 
daarbij zwak tot matig humeus. 
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Zintuiglijke waarnemingen 
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de tabel 2. 
 
Tabel 2  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring 
 

Diepte in m-mv Zintuiglijke waarneming 

 1 0,05 -1,2 Resten baksteen en resten kolengruis 

 3 0,0 – 1,0 Resten baksteen en resten kolengruis 

 6 0,0 – 0,5 Resten kolengruis 

11 0,0 – 0,5 Resten baksteen 

14 0,03 – 0,53 Sporen baksteen 

15 0,0 – 0,5 Resten baksteen 

18 0,0 – 0,5 Resten puin 

21 0,0 – 0,5 Resten baksteen 

 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Analyseresultaten en toetsing 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 
de grond zijn getoetst aan de AW-2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit 
Bodemkwaliteit en de interventiewaarde uit de Circulaire Bodemsanering 2009.  
 
Uitleg over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 4. Het resultaat van de toetsing 
is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In tabel 3 zijn de analyseresultaten voor grond, 
evenals de toetsingsresultaten weergegeven. 
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Tabel 3  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s. 

Monstercode Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

MM1 0,0 – 0,5 Cadmium (0,4) 
Lood (77) 
Zink (130) 

Minerale olie 
(110) 

PAK  (9,9) 

  

MM2 0,0 – 0,7 Kwik (0,11) 
Lood (53) 
Zink (66) 
PAK (4,6) 

  

MM3 0,0 – 0,6 Lood (60) 
Zink (77) 
PAK  (11) 

  

MM4 0,0 – 1,0 Lood (71) 
Zink (83) 

PAK  (21)  

MM5 0,0 – 0,53 Kwik (0,16) 
Lood (59) 
Zink (90) 
PAK  (4,8) 

  

MM6 0,5 – 2,0 -   

MM7 1,0 – 2,0 -   

MM8 0,5 – 1,2 -   

M9 (boring 1) 0,05 – 0,5 PAK  (3,9)   

M10 (boring 1) 0,5 – 1,0 PAK  (4,3)   

M11 (boring 3) 0,0 – 0,5 PAK  (8,1)   

M12 (boring 3) 0,5 – 1,0   PAK  (58) 

M13 (boring 6) 0,0 – 0,5  PAK  (28)  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
Grond 
In de grondmengmonsters MM1 tot en met MM5 die zijn samengesteld van 
grondmonsters van de bovengrond (tot maximaal 1 m –mv)  wordt voor diverse 
parameters een overschrijding van de achtergrondwaarde gemeten.  
 
In grondmengmonster MM4 wordt daarnaast voor PAK (10) een overschrijding van de 
tussenwaarde gemeten. Het betreffende mengmonster is samengesteld van 
grondmonsters waarin  zintuiglijk resten kolengruis en/of baksteen zijn aangetroffen.  
 
In de drie mengmonsters van de ondergrond (MM6, MM7 en MM8) zijn geen verhoogde 
gehaltes gemeten. 
 
 
 
 



Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Hogenkampseweg e.o. te Renkum 12 P2232.01 

Aanvullend onderzoek  
Naar aanleiding van het verhoogde PAK (10) gehalte in mengmonster MM4 zijn de vijf  
grondmonsters waaruit dat mengmonster is samengesteld separaat onderzocht op deze 
parameter. 
 
Uit de aanvullende analyses blijkt dat in grondmonster M12 (boring 3; 0,5-1,0 m -mv)  de 
interventiewaarde wordt overschreden en in M13 (boring 6; 0,0-0,5 m -mv) de 
tussenwaarde wordt overschreden. In de drie overige onderzochte grondmonsters is 
sprake van overschrijdingen van de achtergrondwaarde. 
 
De matig (> tussenwaarde) tot sterk verhoogde gehaltes (> Interventiewaarde) kunnen 
worden toegeschreven aan de aanwezigheid van resten kolengruis en/of baksteen.  
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
4.1 Conclusies 
 
In opdracht van Stichting Vivare is door Buro Ontwerp & Omgeving in januari en februari 
2015 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Hogenkampseweg e.o. te Renkum.  
 
De aanleiding tot de uitvoering van het  bodemonderzoek is de bestemmingsplan-
wijziging ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw van 45 woningen op de 
onderzoekslocatie. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde 
strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740) alhoewel er sprake 
kan zijn van enig puin/baksteen in de bodem. 
 
Gezien de diepte waarop de grondwaterspiegel zich bevindt (> 10 m –mv) is het 
grondwater conform het gestelde in de NEN5740 niet onderzocht. 
 
In de bodem zijn tot een diepte van circa 1,2 m –mv resten van bodemvreemde 
materialen aangetroffen in de vorm van resten baksteen, kolengruis en puin. 
 
Asbestverdacht materiaal is op en onder maaiveld niet geconstateerd. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van de resultaten 
van het verkennend bodemonderzoek verworpen dient te worden.  
 
In de bovengrond (tot maximaal 1 m –mv)  wordt voor diverse parameters een 
overschrijding van de achtergrondwaarde gemeten. In één van de onderzochte 
grondmengmonsters wordt daarnaast voor PAK (10) een overschrijding van de 
tussenwaarde gemeten. 
 
Uit aanvullende analyses blijkt dat  bij boring 3  de interventiewaarde voor PAK (10) wordt 
overschreden en bij boring 6 de tussenwaarde. Bij  de drie overige onderzochte 
grondmonsters is sprake van overschrijdingen van de achtergrondwaarde.  
 
De matig (> tussenwaarde) tot sterk verhoogde gehaltes (> Interventiewaarde) kunnen 
worden toegeschreven aan de aanwezigheid van resten kolengruis en/of baksteen.  
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In de ondergrond zijn geen verhoogde gehaltes gemeten. 
 
Op basis van het verrichte verkennend – en aanvullend bodemonderzoek vormt de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit een belemmering voor het voorgenomen gebruik van 
de onderzoekslocatie. 
 
 
4.2 Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt een nader onderzoek uit te voeren naar de mate en omvang van de 
geconstateerde verontreinigen met PAK (10) op basis waarvan kan worden vastgesteld 
in hoeverre er al dan niet sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
 
4.3 Opmerkingen 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat 
een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering 
aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat 
op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.  
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 
5740 niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor 
afvoer van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie 
kunt inwinnen bij Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 
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Bijlage 1
Boorprofielen en legenda



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

grind

Graven

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, resten 
kolengruis, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 02

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 03

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten kolengruis, 
resten baksteen, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Boring: 04

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor
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Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 05

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 06

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten kolengruis, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 07

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal oranjegeel, River

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, River

Boring: 08

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor
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Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 09

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 10

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 11

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0
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100

150

200

1

2

3

4

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten baksteen, 
donker beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal oranjegeel, River

Boring: 12

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor
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Boring: 13

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

2

klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 14

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, sporen baksteen, licht 
geelbruin, Edelmanboor

Boring: 15

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten baksteen, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 16

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht geelbruin, Edelmanboor
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'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 17

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, River

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
oranjegeel, Edelmanboor

Boring: 18

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten puin, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 19

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

split

Graven, worteldoek eronder

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 20

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

grind

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor
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'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 21

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
matig grindig, resten baksteen, licht 
geelbruin, Edelmanboor

Boring: 22

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor
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Kopie analysecertificaten 



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 06-02-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-01-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.01
2015010216/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

06-02-2015/08:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-01-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015010216/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.7% (m/m) 86.7 86.7 88.3 88.4Droge stof

S 4.1% (m/m) ds 3.3 3.6 3.1 2.5Organische stof

Q 95.7% (m/m) ds 96.5 96.2 96.7 97.3Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 3.4 3.1 2.7 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 64mg/kg ds 38 44 41 48Barium (Ba)

S 0.40mg/kg ds 0.22 0.27 0.28 0.29Cadmium (Cd)

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

S 19mg/kg ds 15 13 12 17Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.10 0.10 0.16Kwik (Hg)

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

S 7.1mg/kg ds 7.2 4.6 6.1 7.2Nikkel (Ni)

S 77mg/kg ds 53 60 71 59Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 66 77 83 90Zink (Zn)

Minerale olie

4.9mg/kg ds <3.0 3.3 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 6.3 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

12mg/kg ds 7.1 12 16 6.3Minerale olie (C16-C21)

48mg/kg ds 15 24 29 16Minerale olie (C21-C30)

32mg/kg ds 9.7 12 9.9 10Minerale olie (C30-C35)

8.8mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 110mg/kg ds 41 56 58 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 8443178

8443177

8443176

8443175

8443174
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Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015
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Analysecertificaat

06-02-2015/08:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-01-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015010216/1Certificaatnummer/Versie

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

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0015 0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0014 0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0068 0.0055 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.65mg/kg ds 0.44 0.87 1.5 0.38Fenanthreen

S 0.53mg/kg ds 0.18 0.50 0.84 0.19Anthraceen

S 2.3mg/kg ds 1.1 2.7 5.8 1.1Fluorantheen

S 1.3mg/kg ds 0.59 1.5 2.6 0.57Benzo(a)anthraceen

S 1.5mg/kg ds 0.70 1.6 2.8 0.68Chryseen

S 0.75mg/kg ds 0.31 0.68 1.3 0.34Benzo(k)fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 0.48 1.3 2.5 0.60Benzo(a)pyreen

S 0.85mg/kg ds 0.33 0.87 1.7 0.44Benzo(ghi)peryleen

S 0.97mg/kg ds 0.43 0.98 2.0 0.48Indeno(123-cd)pyreen

S 9.9mg/kg ds 4.6 11 21 4.8PAK VROM (10) (factor 0,7)
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3

4
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MM3

MM4
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-01-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015010216/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.6% (m/m) 94.8 88.0Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 2.7Organische stof

Q 99.5% (m/m) ds 99.4 97.2Gloeirest

S 4.2% (m/m) ds 3.3 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 23Barium (Ba)

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

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

S <5.0mg/kg ds <5.0 6.5Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.085Kwik (Hg)

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

S 4.4mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 33Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 37Zink (Zn)

Minerale olie

4.3mg/kg ds 4.0 4.8Minerale 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 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <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)

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
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RvA L010
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-01-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015010216/1Certificaatnummer/Versie

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 0.10mg/kg ds <0.050 0.13Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.074Benzo(a)anthraceen

S 0.056mg/kg ds <0.050 0.096Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.051Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.065Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.056Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.061Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.44mg/kg ds 0.35 0.64PAK VROM (10) (factor 0,7)
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AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
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Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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28-Jan-2015
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015010216/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 8443174 5  0  50 05321128895.1

 8443174 7  0  50 05321125657.1

 8443174 8  0  50 05321126858.1

 8443174 9  0  50 05321125229.1

 8443174 10  0  50 053211268310.1

MM2 8443175 2  0  50 05321125452.1

 8443175 2  50  70 05321125502.2

 8443175 12  0  50 053211268712.1

 8443175 13  20  50 053211268613.2

 8443175 16  0  50 053211272616.1

 8443175 17  0  50 053211272917.1

MM3 8443176 4  0  50 05321128904.1

 8443176 19  10  60 053211273319.1

 8443176 20  2  50 053211289820.1

 8443176 0532112731

MM4 8443177 1  0  50 05321124921.1

 8443177 1  50  100 05321124811.2

 8443177 3  0  50 05321125473.1

 8443177 3  50  100 05321125783.2

 8443177 6  0  50 05321125646.1

MM5 8443178 11  0  50 053211268411.1

 8443178 14  3  53 053211272314.1

 8443178 15  0  50 053211256715.1

 8443178 18  0  50 053211273218.1

 8443178 21  0  50 053211272821.1

MM6 8443179 1  120  150 05321125461.4

 8443179 1  150  200 05321125411.5

 8443179 3  100  150 05321125823.3

 8443179 3  150  200 05321125743.4

 8443179 17  50  75 053211273017.2

 8443179 17  120  170 053211272417.4

 8443179 17  170  200 053211272517.5

MM7 8443180 2  70  100 05321125832.3

 8443180 2  100  150 05321125792.4

 8443180 11  150  200 053211267811.4

 8443180 7  110  160 05321126897.3

 8443180 7  160  200 05321126907.4
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015010216/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM7 8443180 11  100  150 053211268111.3

 8443180 0532112584

MM8 8443181 7  50  100 05321126797.2

 8443181 11  50  100 053211268011.2

 8443181 17  75  120 053211272717.3
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015010216/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015010216/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8443174

Certificate no.: 2015010216

Sample description.: MM1                                               
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8443175  
Certificate no.: 2015010216
Sample description.:       MM2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8443176  
Certificate no.: 2015010216
Sample description.:       MM3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8443177
Certificate no.: 2015010216
Sample description.: MM4
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T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 12-02-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-01-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.01
2015014128/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Hogenkampseweg e.o. te Renkum

1 2 3 4 5

1/1

P2232.01

Analysecertificaat

12-02-2015/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

10-02-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015014128/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.6% (m/m) 89.6 86.9 88.9 85.6Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.24mg/kg ds 0.30 0.85 3.8 3.4Fenanthreen

S 0.23mg/kg ds 0.24 0.41 1.6 1.2Anthraceen

S 0.88mg/kg ds 0.99 2.1 17 7.5Fluorantheen

S 0.45mg/kg ds 0.51 1.0 7.9 3.0Benzo(a)anthraceen

S 0.57mg/kg ds 0.59 1.1 7.3 3.7Chryseen

S 0.27mg/kg ds 0.30 0.49 3.5 1.7Benzo(k)fluorantheen

S 0.44mg/kg ds 0.47 0.80 6.8 2.6Benzo(a)pyreen

S 0.34mg/kg ds 0.36 0.56 4.5 2.0Benzo(ghi)peryleen

S 0.42mg/kg ds 0.46 0.72 5.4 2.5Indeno(123-cd)pyreen

S 3.9mg/kg ds 4.3 8.1 58 28PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M9

M10

M11

M12

M13 8454553

8454552

8454551

8454550

8454549

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015

28-Jan-2015

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015014128/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M9 8454549 1  5  50 05321124921.1

M10 8454550 1  50  100 05321124811.2

M11 8454551 3  0  50 05321125473.1

M12 8454552 3  50  100 05321125783.2

M13 8454553 6  0  50 05321125646.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015014128/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage 3 
Toetsing van de analyseresultaten 



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 4,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,7

Organische stof % (m/m) ds 4,1 4,1

Gloeirest % (m/m) ds 95,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,1 3,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 64 218 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,4 0,6184 * 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,59 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 19 35,4 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0486 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,1 18,97 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 77 114,4 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 278,1 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,9

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 12

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 48

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 32

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 8,8

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 110 268,3 * 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0017

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0119 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,65 0,65

Anthraceen mg/kg ds 0,53 0,53

Fluorantheen mg/kg ds 2,3 2,3

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,3 1,3

Chryseen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,75 0,75

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 1,1

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,85 0,85

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,97 0,97

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 9,9 9,985 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 8443174

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,7

Organische stof % (m/m) ds 3,3 3,3

Gloeirest % (m/m) ds 96,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,4 3,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 38 125,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,3502 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 15 28,39 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,11 0,153 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,2 18,81 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 53 79,45 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 66 141,8 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 6,3

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 7,1

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,7

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 41 124,2 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,44 0,44

Anthraceen mg/kg ds 0,18 0,18

Fluorantheen mg/kg ds 1,1 1,1

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,59 0,59

Chryseen mg/kg ds 0,7 0,7

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,31 0,31

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,48 0,48

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,33 0,33

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,43 0,43

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,6 4,595 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 8443175

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,7

Organische stof % (m/m) ds 3,6 3,6

Gloeirest % (m/m) ds 96,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,1 3,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 44 149,9 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 0,4262 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,59 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 13 24,61 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,1 0,1394 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,6 12,29 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 60 89,95 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 77 166,6 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,3

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 12

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 24

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

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 56 155,6 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0019

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0019

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0019

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0019

PCB 138 mg/kg ds 0,0015 0,0041

PCB 153 mg/kg ds 0,0014 0,0038

PCB 180 mg/kg ds 0,0011 0,003

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0068 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,87 0,87

Anthraceen mg/kg ds 0,5 0,5

Fluorantheen mg/kg ds 2,7 2,7

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,5 1,5

Chryseen mg/kg ds 1,6 1,6

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,68 0,68

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,3 1,3

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,87 0,87

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,98 0,98

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 11 11,04 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 8443176

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,3

Organische stof % (m/m) ds 3,1 3,1

Gloeirest % (m/m) ds 96,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,7 2,7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 41 146,1 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28 0,4541 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,858 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 12 23,38 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,1 0,1408 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,1 16,81 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 71 108,2 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 83 185,2 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 16

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 29

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,9

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 58 187,1 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 138 mg/kg ds 0,001 0,0032

PCB 153 mg/kg ds 0,001 0,0032

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0055 0,0177 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 1,5 1,5

Anthraceen mg/kg ds 0,84 0,84

Fluorantheen mg/kg ds 5,8 5,8

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2,6 2,6

Chryseen mg/kg ds 2,8 2,8

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,3 1,3

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,5 2,5

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,7 1,7

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2 2

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 21 21,07 ** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM4 8443177

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,4

Organische stof % (m/m) ds 2,5 2,5

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 48 169,1 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,4822 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 33,66 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,16 0,226 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,2 19,69 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 59 90,69 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 90 202,7 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 6,3

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 16

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 10

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0028

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0196 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,38 0,38

Anthraceen mg/kg ds 0,19 0,19

Fluorantheen mg/kg ds 1,1 1,1

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,57 0,57

Chryseen mg/kg ds 0,68 0,68

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,34 0,34

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,6 0,6

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44 0,44

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,48 0,48

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,8 4,815 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM5 8443178

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 6 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94,6

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4,2 4,2

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,3

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,1

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds 0,056 0,056

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,44 0,436 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

6 MM6 8443179

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 7 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94,8

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,3 3,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 46,67 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2363 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6,931 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,368 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,76 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,16 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

7 MM7 8443180

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015010216

Startdatum 30-01-2015

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 8 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88

Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,7

Gloeirest % (m/m) ds 97,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,5 2,5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,8

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,13 0,13

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,074 0,074

Chryseen mg/kg ds 0,096 0,096

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,051 0,051

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,065 0,065

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,056 0,056

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,061 0,061

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,64 0,638 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

8 MM8 8443181

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015014128

Startdatum 10-02-2015

Rapportagedatum 12-02-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,6

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,24 0,24

Anthraceen mg/kg ds 0,23 0,23

Fluorantheen mg/kg ds 0,88 0,88

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,45 0,45

Chryseen mg/kg ds 0,57 0,57

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,27 0,27

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,44 0,44

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,34 0,34

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,42 0,42

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,9 3,875 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M9 8454549

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015014128

Startdatum 10-02-2015

Rapportagedatum 12-02-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,6

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,3 0,3

Anthraceen mg/kg ds 0,24 0,24

Fluorantheen mg/kg ds 0,99 0,99

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,51 0,51

Chryseen mg/kg ds 0,59 0,59

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,3

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,47 0,47

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,36 0,36

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,46 0,46

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,3 4,255 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M10 8454550

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015014128

Startdatum 10-02-2015

Rapportagedatum 12-02-2015

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,85 0,85

Anthraceen mg/kg ds 0,41 0,41

Fluorantheen mg/kg ds 2,1 2,1

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1 1

Chryseen mg/kg ds 1,1 1,1

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,49 0,49

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,8 0,8

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,56 0,56

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,72 0,72

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 8,1 8,065 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M11 8454551

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015014128

Startdatum 10-02-2015

Rapportagedatum 12-02-2015

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 3,8 3,8

Anthraceen mg/kg ds 1,6 1,6

Fluorantheen mg/kg ds 17 17

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 7,9 7,9

Chryseen mg/kg ds 7,3 7,3

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 3,5 3,5

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 6,8 6,8

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 4,5 4,5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 5,4 5,4

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 58 57,84 *** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 M12 8454552

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer P2232.01

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 28-01-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015014128

Startdatum 10-02-2015

Rapportagedatum 12-02-2015

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,6

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 3,4 3,4

Anthraceen mg/kg ds 1,2 1,2

Fluorantheen mg/kg ds 7,5 7,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3 3

Chryseen mg/kg ds 3,7 3,7

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,7 1,7

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,6 2,6

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2 2

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2,5 2,5

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 28 27,64 ** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 M13 8454553

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 5 
Situatietekeningen 



Bijlage 5.1 
Kadastrale kaart en topografisch overzicht 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P2232.01
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Omgevingskaart Klantreferentie: P2232.01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object RENKUM C 6335
Hogenkampseweg 9, 6871 JJ RENKUM
CC-BY Kadaster.
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Situatietekening met boorpunten 
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Stichting Vivare is door Buro Ontwerp & Omgeving in april/mei 2015 een 
nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Hogenkampseweg e.o. te Renkum.  
 
De aanleiding tot het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van een verkennend- 
en aanvullend bodemonderzoek, waarbij in de grond een matige tot sterke 
verontreiniging is geconstateerd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). De ernst en omvang van de geconstateerde bodemverontreiniging met PAK is 
echter onbekend. 
 
Als basis voor het nader bodemonderzoek is de NTA 5755 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van een nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 
omvang van bodemverontreiniging, uitgave juli 2010) gehanteerd. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is de afperking van de aangetroffen matige tot 
sterke verontreiniging met PAK. 
 
In het voorliggende rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
verontreinigingssituatie en de opzet van het nader onderzoek, (hoofdstuk 2), de 
uitvoering en resultaten van het uitgevoerde nader bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en 
de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 
 
Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij 
het resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
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2 VERONTREINIGINGSSITUATIE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
2.1 Verontreinigingssituatie 
 
Op de locatie heeft in januari/februari 2015 het volgende onderzoek plaatsgevonden: 

 Verkennend- en aanvullend bodemonderzoek Hogenkampseweg e.o. te Renkum, 
projectnummer P2232.01, Buro Ontwerp & Omgeving, d.d. 20 februari 2015. 

 
Uit dat onderzoek blijkt het volgende: 
 
In de bodem zijn tot een diepte van circa 1,2 m –mv resten van bodemvreemde 
materialen aangetroffen in de vorm van resten baksteen, kolengruis en puin. 
 
Er is sprake van een matig verhoogd gehalte (> tussenwaarde) aan PAK in een onderzocht 
grondmengmonster. Verder worden er licht verhoogde gehaltes cadmium, kwik, lood 
zink en minerale olie gemeten. Het grondwater is gezien de diepte waarop het voorkomt 
niet onderzocht. 
 
Uit aanvullende analyses (uitsplitsing grondmengmonster) blijkt dat bij boring 3 de 
interventiewaarde voor PAK (10) wordt overschreden en bij boring 6 de tussenwaarde. 
Bij de drie overige onderzochte grondmonsters is sprake van overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde.  
 
Boring 3 is geplaatst in de voortuin van de Sint Josephweg 22 en boring 6 in de voortuin 
van Reijmerweg 10. 
 
De matig (> tussenwaarde) tot sterk verhoogde gehaltes (> interventiewaarde) kunnen 
worden toegeschreven aan de aanwezigheid van resten kolengruis en/of baksteen. 
 
Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten kan nog niet worden geconcludeerd 
in hoeverre er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging 
 
Voor de genoemde boorpunten wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 5.2 en voor 
de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 5.1. 
 
2.2 Onderzoeksopzet 
 
Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek (zie bovengenoemd 
rapport) en het verkennend en aanvullend bodemonderzoek, is een conceptueel model 
opgesteld, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de ernst en omvang van de 
verontreiniging. Op dit conceptueel model wordt de onderzoeksopzet gebaseerd. 
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Tabel 1  Conceptueel model in tabelvorm 

Omvang van de verontreiniging - Omvang van de verontreinigingen  met PAK zijn nog niet 
bekend. 

Ernst van de verontreiniging - Er is sprake van een matige tot sterke verontreiniging met 
PAK. Onbekend is of er sprake van ernstig gevallen van 
bodemverontreiniging  met PAK.   

- Het betreft geen ernstig geval van bodemverontreiniging 
met overige  parameters. 

- Gezien de diepte waarop het grondwater voorkomt 
- ( dieper dan 5 m –mv) kan worden aangenomen dat de 

verontreiniging zich niet verspreid heeft tot in het 
grondwater. 

Oorzaak van de verontreiniging -  De verontreiniging, is waarschijnlijk  gerelateerd aan de 
aanwezigheid van bijmengingen (kolengruis en  baksteen) 
en komt waarschijnlijk voor in de bovenste meter van de 
bodem.  

-  Er is sprake van historische verontreinigingen (ontstaan 
vóór 1 januari 1987).  

Spoed van sanering - In de huidige situatie  is er geen sprake van 
spoedeisendheid t.a.v. eventuele sanering.  Eventuele 
sanering van de aangetroffen verontreiniging kan op een 
natuurlijk moment geschieden (nieuwbouw). 

 
Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig 
om aan de informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken: 
- Wat is de omvang (onder andere I-contour) van de aangetroffen verontreinigingen 

met de verontreinigende parameter PAK (horizontaal en verticaal)? 
- Bestaat er een verband tussen de aangetroffen bijmengingen in de grond en de 

aangetroffen matige tot sterke verontreinigingen met PAK? 
- Is er mogelijk ook sprake van een geval of gevallen van ernstige bodemverontreiniging 

met PAK in de zin van de Wet bodembescherming?1 
 
Onderzoeksopzet 
Om te komen tot een antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen, zullen veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het nader 
bodemonderzoek.  
 
Bij boring 3 komt de verontreiniging voor in de laag van 0,5-1,0 m –mv en bij boring 6 in 
de laag van 0,0 -0,5 mv.  Uitgaande van een laagdikte van de matige tot sterke 
verontreiniging van circa 0,5 m worden voor het afperkend onderzoek bij boring 3 vier 
boringen tot 1,0 m –mv verricht en bij boring 6 vijf boringen tot 1,0 m –mv. Eén van de 
boring wordt naast boring 6 verricht om de onderzijde af te perken. Bij boring 3 is dat 
niet meer nodig.  
 

                                                 
1  Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als tenminste één stof gemiddeld de 

interventiewaarde in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater 

overschrijdt. 
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De afperkende boringen worden voor zover mogelijk op een afstand van circa 7 m van 
de boringen 3 en 6 verricht.  
Vooralsnog is aangenomen dat er  in totaal 14 grondmonsters worden geanalyseerd op 
PAK’s. De analyses worden fasegewijs ingezet. 
 
Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 
2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij 
Milieuhygiënisch Bodemonderzoek) en bijbehorend Protocollen 2001 (Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 
en waterpassen). 
 
De grondmonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een 
NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van 
AS3000 en AP04.    
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3 RESULTATEN NADER BODEMONDERZOEK 

 
3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn 
uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer D. van de Giessen van Van de Giessen 
Milieupartner te Sint Oedenrode. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 april 2015. Tijdens de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen 
beschreven in de BRL SIKB 2000. 
 
Er zijn in totaal 13 boringen verricht tot een maximale diepte van 1,3 m –mv. Het betreft 
de boringen 101 tot en met 106 bij boring 3 en de boringen 201 tot en met 207 bij  
boring 6. Er zijn ten opzichte van de onderzoeksopzet enkele extra boringen verricht om 
beide verontreinigingen beter af te perken. 
 
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 
zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.  
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 
opgenomen als bijlage 1. De situering van de boringen is aangegeven op tekening 1 in 
bijlage 5.2.  
 
De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Eurofins Analytico te Barneveld. 
 
In totaal zijn er 13 grond(meng)monsters onderzocht op PAK (10). In tabel 2 zijn de 
onderzochte monsters aangegeven. 
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Tabel 2  Monsteromschrijvingen  

Monstercode Boringen Traject  
(m-mv) 

MM100 101.2 0,3 – 0,7 

 101.3 0,7 – 1,0 

 102.2 0,4 – 0,6 

 102.3 0,6 – 1,0 
M101 103.1 0,03 – 0,5 
M102 103.2 0,5 – 1,0 
MM103 104.2 0,5 – 0,7 
 105.2 0,5 – 0,7 
 105.3 0,7 – 1,0 
MM104 106.1 0,0 – 0,5 
 106.2 0,5 – 1,0 
M200 202.1 0,0 – 0,5 
MM201  203.1 0,0 – 0,5 
 203.2 0,5 – 1,0 
MM202 204.1 0,03 – 0,5 

 204.2 0,5 – 0,7 

M203 205.2 0,5 – 0,8 

MM204 206.1 0,0 – 0,5 

 206.2 0,5 – 0,8 

MM205 201.1 0,1 – 0,5 

 201.2 0,5 – 1,0 

M206 205.3 0,8 – 1,3 

M207 202.2 0,5 – 1,0 
  
M = grondmonster 
MM = grondmengmonster 

 
 
3.2 Onderzoeksresultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen.  
 
Tot de onderzochte diepte ( 1,3 m –mv) bestaat de bodem voornamelijk uit zwak tot 
matig humeus, matig fijn zand dat zwak grindig en zwak siltig is.  
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Zintuiglijke waarnemingen 
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring 
 

Diepte in m-mv Zintuiglijke waarneming 

103 0,03 - 1,0 Zwak baksteenhoudend en resten kolengruis 

104 0,7 -> Gestaakt op leiding 

202 0,0 – 0,5 Resten kolengruis 

 0,5 – 1,0 Resten baksteen 

203 0,0 – 1,0 Resten baksteen 

205 0,0 – 0,8 Resten kolengruis 

206 0,0 – 0,8 Resten kolengruis 

 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Analyseresultaten en toetsing 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 
de grond zijn getoetst aan de AW-2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit 
Bodemkwaliteit en de interventiewaarde uit de Circulaire Bodemsanering 2009.  
 
Uitleg over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 4. Het resultaat van de toetsing 
is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In tabel 4 zijn de analyseresultaten voor grond, 
evenals de toetsingsresultaten weergegeven. In de tabel zijn tevens de relevante 
gegevens van het verkennend- en aanvullend bodemonderzoek weergegeven. 
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Tabel 4  Analyse- en toetsingsresultaten PAK (10) grond in mg/kg d.s. 

Monstercode en boring Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

M11        (boring 3)* 0,0 – 0,5  8,1   

M12        (boring 3)* 0,5 -1,0   58  

MM6      (boringen 1, 3 en 17)* 0,5 – 2,0 -   

MM100  (boringen 101 en 102) 0,3 – 1,0 -   

M101     (boring 103) 0,03 – 0,5 2,3   

M102      (boring 103) 0,5 – 1,0 -   

MM103  (boringen 104 en 105) 0,5 – 1,0 -   

MM104   (boring 106) 0,0 – 1,0 4,4   

M13         (boring 6)* 0,0 – 0,5  28  

M200       (boring 202) 0,0 – 0,5 19   

MM201    (boring 203) 0,0 – 1,0 4,9   

MM202    (boring 204) 0,03 – 0,7 -   

M203       (boring 205) 0,5 – 0,8   61 

MM204    (boring 206) 0,0 – 0,8 7,8   

MM205    (boring 201) 0,1 – 1,0 12   

M206        (boring 205) 0,8 – 1,3 5,9   

M207        (boring 202) 0,5 – 1,0 6,2   

*  : monsters verkennend- en aanvullend bodemonderzoek 
-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan Interventiewaarde 

 
 
3.3 Interpretatie  
 
Afperking bij boring 3 
Bij boring 103 is de laag van 0,03 tot 1,0 m –mv zwak baksteenhoudend en komen er 
resten kolengruis in voor. 
 
In de voor het nader onderzoek onderzochte grond(meng)monsters zijn ten hoogste PAK 
gehaltes gemeten die de achtergrondwaarde overschrijden. Bij het verkennend en 
aanvullend onderzoek is in een mengmonster van de ondergrond (MM6) geen verhoogd 
PAK gehalte gemeten. In het betreffende grondmengmonster waren ook grondmonsters 
opgenomen van de ondergrond van boring 3 (1,0 – 2,0 m –mv). 
Hiermee is de verontreiniging bij boring 3 afgeperkt. 
 
Afperking bij boring 6 
Bij het nader onderzoek zijn vier van de zeven verrichte boringen tot 1,0 m –mv zwak 
baksteenhoudend en/of komen er resten kolengruis in voor. Daarbij de opmerking dat 
boring 205 is verricht nabij boring 6 om de onderzijde af te perken. 
 
Alleen in M203 (boring 205; 0,5 -0,8 m –mv) is voor PAK een gehalte boven de 
interventiewaarde gemeten. In de overige onderzochte grond(meng)monsters zijn ten 
hoogste PAK gehaltes gemeten die de achtergrondwaarde overschrijden. Dat geldt ook 
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voor M206 (boring 205; 0,8 -1,3 m –mv) waarmee de onderzijde van de verontreiniging 
is afgeperkt. 
De verontreiniging bij boring 6 is hiermee afgeperkt, 
 
 
Omvang PAK verontreinigingen 
De bespreking van de omvang van de geconstateerde verontreinigingen met PAK is 
gebaseerd op de resultaten van onderhavig onderzoek en de resultaten van het 
verkennend- en aanvullend bodemonderzoeken op de locatie.   
 
De PAK verontreiniging bij boring 3 is van beperkte omvang. Gezien het boorprofiel van 
boring 104, licht bruingeel zand en zintuiglijk schoon, lijkt de sterke verontreiniging zich 
te beperken tot de voortuin van de Sint Josephweg 22. Het sterk verhoogde PAK gehalte 
bevindt zich bij boring 3 in de laag van 0,5 - 1,0 m –mv. De horizontale omvang van de 
sterke PAK verontreiniging is geschat op circa 8 m2. Uitgaande van een dikte van de sterk 
verontreinigde laag van circa 0,5 m is circa 4 m3 grond sterk verontreinigd met PAK. 
 
De PAK verontreiniging bij boring 6 is van beperkte omvang. Gezien het boorprofiel van 
de boringen 204 en 207, licht bruingeel tot beigebruin zand en zintuiglijk schoon, lijkt de 
verontreiniging zich te beperken tot de voortuin van Reijmerweg 10. Het sterk verhoogde 
PAK gehalte bevindt zich in de laag van 0,5 – 0,8 m –mv bij boring 205 die op korte afstand 
van boring 6 is geplaatst waar in de laag van 0,0 -0,5 m –mv een PAK-gehalte boven de 
tussenwaarde is gemeten. De horizontale omvang van de sterke PAK verontreiniging is 
geschat op circa 16 m2. Uitgaande van een dikte van de sterk verontreinigde laag van 
circa 0,3 m is circa 5 m3 grond sterk verontreinigd met PAK. 
 
In tekening 5.2 zijn de globale verontreinigingscontouren (interventiewaarde-contour) 
aangegeven voor de beide PAKverontreinigingen. 
 
Een achtergrondwaardecontour is op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens niet 
aan te geven. 
 
Herkomst en ernstig geval  
De verontreinigingen met PAK zijn vóór 1987 ontstaan. Waarschijnlijk is in het verleden 
door huurders van de woningen kolengruis afkomstig van kolenkachels in de voortuinen 
verwerkt. 
 
Gezien de resultaten van de verrichte bodemonderzoeken is voor beide 
verontreinigingen geen sprake van een ernstige geval van bodemverontreiniging met 
PAK. 
  



Nader bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Hogenkampseweg e.o. te Renkum 13 P2232.02 

4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
4.1 Conclusies 
 
In opdracht van Stichting Vivare is door Buro Ontwerp & Omgeving in april/mei 2015 een 
nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Hogenkampseweg e.o. te Renkum.  
 
De aanleiding tot het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van een verkennend- 
en aanvullend bodemonderzoek, waarbij in de grond een matige tot sterke 
verontreiniging is geconstateerd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). De ernst en omvang van de geconstateerde bodemverontreiniging met PAK is 
echter onbekend. 
 
Als basis voor het nader bodemonderzoek is de NTA 5755 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van een nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 
omvang van bodemverontreiniging, uitgave juli 2010) gehanteerd. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is de afperking van de aangetroffen matige tot 
sterke verontreiniging met PAK. 
 
Omvang 
De omvang van de geconstateerde verontreinigingen met PAK is voor wat betreft de 
interventiewaarde contour vastgesteld. Afperking tot de achtergrondwaarde heeft niet 
plaatsgevonden. 
 
De PAK verontreiniging bij boring 3 (ter hoogte Sint Josephweg 22) is van beperkte 
omvang. De horizontale omvang van de sterke PAK verontreiniging is geschat op circa 8 
m2. Uitgaande van een dikte van de sterk verontreinigde laag (0,0 -0,5 m –mv) van circa 
0,5 m is circa 4 m3 grond sterk verontreinigd met PAK. 
 
De PAK verontreiniging bij boring 6 (ter hoogte Reijmerweg 101) is eveneens van 
beperkte omvang. De horizontale omvang van de sterke PAK verontreiniging is geschat 
op circa 16 m2. Uitgaande van een dikte van de sterk verontreinigde laag (0,5 -0,8 m –
mv) van circa 0,3 m is circa 5 m3 grond sterk verontreinigd met PAK. 
 
In tekening 5.2 zijn de globale verontreinigingscontouren (interventiewaarde-contour) 
aangegeven voor de beide PAKverontreinigingen. 
 
 
Herkomst en ernstig geval  
Beide verontreinigingen met PAK zijn vóór 1987 ontstaan. Waarschijnlijk is in het 
verleden door huurders van de woningen kolengruis afkomstig van kolenkachels in de 
voortuinen verwerkt. 
Er is voor beide verontreinigingen geen sprake van een ernstig gevallen van 
bodemverontreiniging met PAK. 



Nader bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 
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4.2 Aanbevelingen 
 
Aangezien het twee niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging betreft is de 
gemeente het bevoegd gezag.  
 
Aangezien voor de nieuwbouw graafwerkzaamheden nodig zijn in de sterk 
verontreinigde grond wordt aanbevolen een Plan van aanpak op te stellen waarin wordt 
ingegaan op saneringswijze en randvoorwaarden. Het Plan dient aan de gemeente ter 
goedkeuring te worden voorgelegd. 
 
 
4.3 Opmerkingen 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat 
een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering 
aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat 
op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.  
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 
5740 niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor 
afvoer van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie 
kunt inwinnen bij Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 
 
 



Bijlagen



Bijlage 1
Boorprofielen en legenda



Projectcode: P2232.02

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 101

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 102

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

tuin

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, zwak wortelhoudend, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal bruingeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 103

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, resten kolengruis, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, resten kolengruis, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 104

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

1

2

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruingeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruingeel, Edelmanboor, gestaakt op 
leiding



Projectcode: P2232.02

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 105

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 106

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor



Projectcode: P2232.02

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 201

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 202

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten kolengruis, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 203

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 204

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruingeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor



Projectcode: P2232.02

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 205

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten kolengruis, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 206

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten kolengruis, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 207

Datum: 20-04-2015

GWS:

Boormeester: D. van de Giessen

0

50

100

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruingeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor





Bijlage 2 
Kopie analysecertificaten 



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-04-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-04-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.02
2015043176/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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P2232.02

Analysecertificaat

28-04-2015/12:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-04-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015043176/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.8% (m/m) 90.0 92.7 92.7 91.3Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.057 <0.050 0.50Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.093 <0.050 <0.050 0.15Anthraceen

S 0.10mg/kg ds 0.46 0.17 <0.050 1.1Fluorantheen

S 0.056mg/kg ds 0.29 0.099 <0.050 0.55Benzo(a)anthraceen

S 0.071mg/kg ds 0.35 0.13 <0.050 0.67Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.17 0.055 <0.050 0.30Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.25 0.082 <0.050 0.43Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.21 0.069 <0.050 0.31Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.27 0.072 <0.050 0.39Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.47mg/kg ds 2.3 0.80 0.35 4.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM100

M101

M102

MM103

MM104 8542920

8542919

8542918

8542917

8542916

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015043176/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM100 8542916 101  30  70 0532112406101.2

 8542916 101  70  100 0532112409101.3

 8542916 102  40  60 0532112436102.2

 8542916 102  60  100 0532112441102.3

M101 8542917 103  3  50 0532112410103.1

M102 8542918 103  50  100 0532112407103.2

MM103 8542919 104  50  70 0532112440104.2

 8542919 105  50  70 0532112414105.2

 8542919 105  70  100 0531076943105.3

MM104 8542920 106  0  50 0532112451106.1

 8542920 106  50  100 0532112452106.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015043176/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-04-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-04-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.02
2015043185/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Hogenkampseweg e.o. te Renkum

1 2 3 4 5

1/1

P2232.02

Analysecertificaat

28-04-2015/16:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-04-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015043185/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.9% (m/m) 89.1 89.4 86.1 88.2Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

0.56mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.25 <0.050Naftaleen

S 2.8mg/kg ds 0.37 <0.050 6.1 0.75Fenanthreen

S 0.83mg/kg ds 0.31 <0.050 4.5 0.42Anthraceen

S 4.6mg/kg ds 1.2 0.086 16 2.0Fluorantheen

S 2.2mg/kg ds 0.52 <0.050 5.5 0.85Benzo(a)anthraceen

S 2.3mg/kg ds 0.70 <0.050 8.4 1.1Chryseen

S 0.90mg/kg ds 0.35 <0.050 4.3 0.52Benzo(k)fluorantheen

S 1.8mg/kg ds 0.53 <0.050 6.5 0.80Benzo(a)pyreen

S 1.3mg/kg ds 0.41 <0.050 3.8 0.54Benzo(ghi)peryleen

S 1.4mg/kg ds 0.52 <0.050 5.3 0.75Indeno(123-cd)pyreen

S 19mg/kg ds 4.9 0.40 61 7.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M200

MM201

MM202

M203

MM204 8542943

8542942

8542941

8542940

8542939

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015043185/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M200 8542939 AM690191

MM201 8542940 203  50  100 0532112365203.2

 8542940 AM690161

MM202 8542941 204  3  50 0532112375204.1

 8542941 204  50  70 0532112367204.2

M203 8542942 205  50  80 0532112396205.2

MM204 8542943 206  0  50 0532112398206.1

 8542943 206  50  80 0532112395206.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015043185/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015043185/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 01-05-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-04-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.02
2015046878/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Hogenkampseweg e.o. te Renkum

1 2

1/1

P2232.02

Analysecertificaat

01-05-2015/21:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

29-04-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015046878/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.3% (m/m) 88.2Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 1.5mg/kg ds 0.43Fenanthreen

S 0.60mg/kg ds 0.36Anthraceen

S 3.3mg/kg ds 1.5Fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 0.61Benzo(a)anthraceen

S 1.3mg/kg ds 0.81Chryseen

S 0.61mg/kg ds 0.41Benzo(k)fluorantheen

S 1.2mg/kg ds 0.60Benzo(a)pyreen

S 0.77mg/kg ds 0.50Benzo(ghi)peryleen

S 0.97mg/kg ds 0.63Indeno(123-cd)pyreen

S 12mg/kg ds 5.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM205

M206 8553925

8553924

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015046878/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM205 8553924 201  10  50 AM690173F201.1

 8553924 201  50  100 AM690193H201.2

M206 8553925 205  80  130 0532112402205.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015046878/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 07-05-2015

Kobessen Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-04-2015

Hogenkampseweg e.o. te Renkum

P2232.02
2015049327/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Hogenkampseweg e.o. te Renkum

1

1/1

P2232.02

Analysecertificaat

07-05-2015/06:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

06-05-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015049327/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.4% (m/m)Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.091mg/kg dsNaftaleen

S 0.70mg/kg dsFenanthreen

S 0.20mg/kg dsAnthraceen

S 1.6mg/kg dsFluorantheen

S 0.72mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.80mg/kg dsChryseen

S 0.36mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.66mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.50mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.59mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 6.2mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 M207 8561306

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015049327/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M207 8561306 202  50  100 AM690170C202.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015049327/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015049327/1

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.

Extractie PCB/PAK 8561306

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage 3 
Toetsing van de analyseresultaten 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043176

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92,8

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,056 0,0560

Chryseen mg/kg ds 0,071 0,0710

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,47 0,4720 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM100 8542916

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043176

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,1200

Anthraceen mg/kg ds 0,093 0,0930

Fluorantheen mg/kg ds 0,46 0,4600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,29 0,2900

Chryseen mg/kg ds 0,35 0,3500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,1700

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,25 0,25

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,21 0,2100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,27 0,2700

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,3 2,248 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M101 8542917

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043176

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92,7

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,057 0,0570

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,1700

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,099 0,0990

Chryseen mg/kg ds 0,13 0,1300

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,055 0,0550

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,082 0,0820

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,069 0,0690

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,072 0,0720

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,8 0,8040 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 M102 8542918

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043176

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 92,7

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM103 8542919

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043176

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,5 0,5

Anthraceen mg/kg ds 0,15 0,1500

Fluorantheen mg/kg ds 1,1 1,100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,55 0,5500

Chryseen mg/kg ds 0,67 0,6700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,3000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,43 0,4300

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31 0,3100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,39 0,3900

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,4 4,435 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM104 8542920

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043185

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,56 0,5600

Fenanthreen mg/kg ds 2,8 2,800

Anthraceen mg/kg ds 0,83 0,8300

Fluorantheen mg/kg ds 4,6 4,600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2,2 2,200

Chryseen mg/kg ds 2,3 2,300

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,9 0,9000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8 1,800

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3 1,300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,4 1,400

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 19 18,69 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M200 8542939

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043185

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,37 0,3700

Anthraceen mg/kg ds 0,31 0,3100

Fluorantheen mg/kg ds 1,2 1,200

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,52 0,5200

Chryseen mg/kg ds 0,7 0,7000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,35 0,3500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,53 0,5300

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,41 0,4100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,52 0,5200

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,9 4,945 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM201 8542940

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043185

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,086 0,0860

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,4 0,4010 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM202 8542941

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043185

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,25 0,1750

Fenanthreen mg/kg ds 6,1 6,100

Anthraceen mg/kg ds 4,5 4,5

Fluorantheen mg/kg ds 16 16

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 5,5 5,5

Chryseen mg/kg ds 8,4 8,400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 4,3 4,300

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 6,5 6,5

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 3,8 3,800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 5,3 5,300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 61 60,58 *** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 M203 8542942

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015043185

Startdatum 21-04-2015

Rapportagedatum 28-04-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,75 0,75

Anthraceen mg/kg ds 0,42 0,4200

Fluorantheen mg/kg ds 2 2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,85 0,8500

Chryseen mg/kg ds 1,1 1,100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,52 0,5200

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,8 0,8000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,54 0,5400

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,75 0,75

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 7,8 7,765 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM204 8542943

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015046878

Startdatum 29-04-2015

Rapportagedatum 01-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 1,5 1,5

Anthraceen mg/kg ds 0,6 0,6000

Fluorantheen mg/kg ds 3,3 3,300

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,4 1,400

Chryseen mg/kg ds 1,3 1,300

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,61 0,6100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,2 1,200

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,77 0,7700

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,97 0,9700

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 12 11,69 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM205 8553924

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015046878

Startdatum 29-04-2015

Rapportagedatum 01-05-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,43 0,4300

Anthraceen mg/kg ds 0,36 0,3600

Fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,61 0,6100

Chryseen mg/kg ds 0,81 0,8100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,41 0,4100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,6 0,6000

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,5 0,5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,63 0,6300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,9 5,885 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 M206 8553925

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer P2232.02

Projectnaam Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Ordernummer

Datum monstername 20-04-2015

Monsternemer

Certificaatnummer 2015049327

Startdatum 06-05-2015

Rapportagedatum 07-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,091 0,0910

Fenanthreen mg/kg ds 0,7 0,7000

Anthraceen mg/kg ds 0,2 0,2000

Fluorantheen mg/kg ds 1,6 1,600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,72 0,7200

Chryseen mg/kg ds 0,8 0,8000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,36 0,3600

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,66 0,6600

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,5 0,5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,59 0,5900

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 6,2 6,221 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 M207 8561306

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 5.1 
Kadastrale kaart en topografisch overzicht 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P2232.01

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 februari 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: P2232.01

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object RENKUM C 6335
Hogenkampseweg 9, 6871 JJ RENKUM
CC-BY Kadaster.



Bijlage 5.2 
Situatietekening met boorpunten en verontreinigingscontouren 
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Notitie Milieuzonering  
 

Locatie Hogenkampseweg - Reijmerweg  

26 januari 2015 
 

 

 

Algemeen 

In de driehoek Hogenkampseweg, Sint Josephweg en Reijmerweg staan momenteel 50 sociale huurwoningen. 

Een twaalftal woningen aan de Sint Josephweg en de Reijmerweg zijn reeds in 2010 gerenoveerd. Woonstichting 

Vivare is voornemens 38 bestaande woningen te amoveren en hiervoor 45 sociale huurwoningen terug te 

bouwen. De nieuwe woningen komen grotendeels in de rooili jnen van de huidige woningen te staan. 

 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te 

worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. 

Anderzijds mogen milieuhinder-gevoelige functies in de directe omgeving van het projectgebied niet negatief 

worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt. Wat betreft de 

aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals wonen, is de brochure ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geraadpleegd. Hierin worden 

richtafstanden voor het omgevingstype ‘gemengd gebied’ als ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’ 

aanbevolen.  

 

Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur l iggen en/of gebieden met matige tot 

sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en het buitengebied komen vrijwel geen andere functies voor. 

De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van het gebiedstype ‘rusti g woongebied’. 

Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het 

op de verbeelding aangeduide deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van de woningen gelegen 

buiten het betreffende perceel . 

 

Typering Omgeving 

Rondom het plangebied staan diverse bedrijven, zoals een garagebedrijf en een tweetal scholen. Verder zijn even 

ten noordoosten van het plangebied enkele sportvoorzieningen aanwezig. Hierdoor is sprake van een menging 

van bedrijven en wonen in de omgeving van het plangebied. Door deze functiemenging kan het plangebied 

getypeerd worden als een gemengd gebied.  



 

Notitie Milieuzonering  
 

Locatie Hogenkampseweg - Reijmerweg  

26 januari 2015 
 

 

 

Bij het bepalen van de aanbevolen richtafstanden zijn in de VNG brochure de volgende uitgangpunten 

gehanteerd: 

 het betreft ‘gemiddeld’ moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen en 

voorzieningen; 

 de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’. 

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ kan worden uitgegaan van kortere afstanden (verlaging met 

één afstandsstap); 

 de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 

 bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten (zoals productie, opslag, 

kantoren, parkeerterreinen) kunnen deze deelactiviteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren 

activiteiten worden beschouwd, bijvoorbeeld bij l igging van de activiteit binnen zones met een 

verschillende milieucategorie. 

 

De richtafstanden lopen op naar mate sprake is van een bedrijf in een hogere milieucategorie. Zoals bij de 

uitgangspunten voor de richtafstanden is gesteld, kan bij het type gemengd gebied de richtafstand zonder dat 

dit ten koste gaat van het woon en leefklimaat met één afstandsstap worden verlaagd (dus van bijvoorbeeld 50 

naar 30 meter voor milieucategorie 3.1). Verdere reducties zijn volgens de toelichting in de VNG-brochure niet 

te verantwoorden, omdat in algemene zin niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het woon en leefklimaat 

niet wordt aangetast en het functioneren van bedrijven niet in gevaar wordt gebracht. De richtafstand wordt 

gemeten vanaf de grens van het bedrijfsperceel tot de gevel van het gevoelige object. In de directe nabijheid van 

het plangebied liggen autobedrijf Kieft en Klok Parts BV (Reijmersweg 78a), de Prinses Beatrixschool 

(Reijmersweg 92) en de Dr. A. Schweitzerschool (Goudsbloemstraat 2). 

 

Autogaragebedrijf Kieft en Klok Parts BV (Reijmersweg 78a) 

Het autobedrijf valt onder “Handel in auto’s en motorfietsen, reparatie en servicebedrijven” (SBI 2008: 451) uit 

de VNG publicatie: ‘Bedrijven en milieuzonering, editie 2009’. En heeft de volgende hindercontouren.  

 

Bovenstaand zijn de aanbevolen hindercontouren voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar weergegeven 

voor wat betreft hun afstand tot een rustige woonwijk. Voor wa t betreft het aspect geluid wordt niet voldaan 

aan de aanbevolen afstand. Zoals gesteld kan bij het type omgeving ‘gemengd gebied’ de afstand met één stap 

worden verkleind. De hindercontour betreft dan 15 meter voor het aspect geluid, waarmee niet geheel wordt 

voldaan aan de aanbevolen afstand. Opgemerkt moet worden dat de afstand van 13 meter gemeten is van de 

entree van het bedrijf, daar waar de bedrijfsbestemming ligt. Echter indien bezien wordt waar de daadwerkelijk 

bedrijfsactiviteit plaatsvindt (achter de voorgevelrooili jn van de woningen), l igt deze op 19,5 meter afstand van 

de woningen. Nog van groter belang is dat de nieuw te realiseren woningen niet de maatgevende woningen zijn. 

Immers aan de Reijmersweg zijn in de huidige situatie, woningen op 0 meter van het garagebedrijf gelegen. 

Verwacht mag dan ook worden dat het aspect geluid geen nadelige invloed heeft op de te realiseren woningen. 

Het een en ander is schematisch weergeven in de figuren op de volgende pagina. 

Functie Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 

afstand 

Werkelijke 

afstand 

SBI-2008 451 Handel in auto’s en 

motorfietsen, reparatie en 

servicebedrijven 

10 0 30 10 30 13 
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Naast het nu gevestigde autogaragebedrijf, is het mogelijk dat na vertrek van dit bedrijf er een ander bedrijf 

gevestigd zou kunnen worden. Op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Renkum – Heelsum 2013’ zijn er 

naast een autogaragebedrijf, uitsluitend bedrijven in de milieucategorie 1 toegestaan. De richtafstand voor een 

categorie 1 bedrijf bedraagt 10 meter tot een rustige woonwijk en 0 meter tot een gemengd gebied. Gezien de 

afstand, wordt ook hier aan de aanbevolen afstand voldaan. 

 

Prinses Beatrixschool (Reijmersweg 92) 

De Prinses Beatrixschool  valt onder “Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs” (SBI-2008: 852, 

8531) uit de VNG publicatie: ‘Bedrijven en milieuzonering, editie 2009’. En heeft de volgende hindercontouren. 

 

Bovenstaand zijn de aanbevolen hindercontouren voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar weergegeven 

voor wat betreft hun afstand tot een rustige woonwijk. Voor wa t betreft het aspect geluid wordt niet voldaan 

aan de aanbevolen afstand. Zoals gesteld kan bij het type omgeving ‘gemengd gebied’ de afstand met één stap 

worden verkleind. De hindercontour betreft dan 15 meter voor het aspect geluid, waarmee wordt voldaan aan 

de aanbevolen afstand. 

 

Dr. A. Schweitzerschool (Goudsbloemstraat 2) 

De Dr. A. Schweitzerschool  valt eveneens onder “Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs” (SBI-

2008: 852, 8531) uit de VNG publicatie: ‘Bedrijven en milieuzonering, editie 2009’. En heeft de volgende 

hindercontouren. 

 

 

Functie Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 

afstand 

Werkelijke 

afstand 

SBI-2008 852, 8531 Scholen voor basis- 

en algemeen voortgezet onderwijs  

0 0 30 0 30 18 

Functie Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 

afstand 

Werkelijke 

afstand 

SBI-2008 852, 8531 Scholen voor basis- 

en algemeen voortgezet onderwijs  

0 0 30 0 30 30 

13,5 meter 19,5 meter 
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Bovenstaand zijn de aanbevolen hindercontouren voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar weergegeven 

voor wat betreft hun afstand tot een rustige woonwijk. Voor scholen is uitsluitend het aspect geluid van belang. 

Voor wat betreft het aspect geluid wordt voldaan aan de aanbevolen afstand tot een rustige woonwijk.  

 

Overige zoneringen 

In de directe nabijheid van het plangebied ligt de gebiedsaanduiding 

‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ (groene li jn in figuur). Deze 

vrijwaringszone (de molenbiotoop) dient ter bescherming van de 

windvang en de cultuurhistorische waarde van de aan de Molenweg 

aanwezige (koren)molen. De hoogte van bebouwing en bomen wordt 

binnen de biotoop vastgelegd. De molen betreft een monument en 

bestaat nu uit niet meer dan een molenstomp. Eind januari 2013, is 

een omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de molen.  

 

Het plangebied is gelegen buiten de molenbiotoop. Er zijn dus geen aanvullende hoogtebeperkingen voor 

bebouwing van toepassing, anders dan de hoogtebeperkingen die in overleg met de gemeente zijn vastgelegd. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering vormt voor de 

voorgenomen planontwikkeling.  
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Stichting Vivare is door Buro Ontwerp & Omgeving in januari/februari 
2015 een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie  Hogenkampsweg e.o. te 
Renkum.  
 
De aanleiding tot de uitvoering van het  bodemonderzoek is de bestemmingsplan-
wijziging ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw van 45 woningen op de 
onderzoekslocatie. 
 
Het doel van het onderzoek is een indicatie te krijgen van de bodemopbouw, de bodem-
samenstelling en de doorlatendheid alsmede inzicht in de grondwaterstanden ter 
plaatse van de locatie. De resultaten vormen onder andere de basis voor een afweging 
met betrekking tot de mogelijkheden van afkoppeling van het hemelwater.  
 
Op de planlocatie is in januari/februari 2015 door Buro Ontwerp & Omgeving een 
verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie(Verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek Hogenkampseweg e.o. te Renkum,  projectnummer 
P2232.01, d.d. 20 februari 2015).  
 
Opgemerkt wordt dat het veldwerk voor het geohydrologisch onderzoek tegelijkertijd 
met het veldwerk voor her verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. 
 
Indeling rapport 
Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de volgende onderdelen: 

 beschrijving onderzoeksgebied  (hoofdstuk 2); 

 bodemopbouw en geohydrologie (hoofdstuk 3); 

 conclusies (hoofdstuk 4). 
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2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

 
2.1 Huidige situatie 
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten het noordoosten van het centrum van Renkum en 
bestaat uit een gebied met een oppervlakte van ongeveer 1,06  hectare. Hierop zijn 38 
woningen van Vivare aanwezig. De 12 woningen gelegen aan De Sint Josephweg zijn in 
2010 gerenoveerd maken geen deel uit van de onderzoekslocatie maar wel van  het  
plangebied.  Het plangebied wordt omsloten door de Hogenkampseweg aan de noord- 
en westzijde, de Meester van Damweg en de Sint Josephweg aan de oostzijde en de 
Reijmerweg aan de zuidzijde.  
 
De ligging locatie (X= 178,850; Y = 443,400) is weergegeven in figuur 1. 
 
Figuur 1: Ligging  locatie 

 
 

 

De woningen op de locatie zijn in diverse perioden gebouwd (de eerste rond 1920). 
Aan de voor- en achterzijdes van de woningen liggen  tuintjes die gedeeltelijk zijn verhard 
met tegels/grind. In de achtertuinen staan vaak schuurtjes en andere kleine gebouwtjes. 
Het middenterrein wordt gebruikt als groenvoorziening.  Over de onderzoekslocatie 
lopen diverse toegangspaden, onder andere naar het middenterrein, die grotendeels 
verhard zijn met tegels. 
 

 
2.2 Toekomstig situatie  
 
Het woningbouwprogramma bestaat uit 45 grondgebonden woningen met 
bijbehorende bergingen. Daartoe worden 38 bestaande woningen gesloopt. Op het 
binnenterrein worden naast een groenvoorziening parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor 
het inrichtingsplan wordt verwezen naar figuur 2. 
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Figuur 2: Inrichtingsplan 

 
 

 

Men is voornemens het hemelwater te infiltreren in de bodem. De gemeente Renkum 
geeft de voorkeur aan ondergrondse infiltratievoorzieningen (putten) zo mogelijk per 
woning. De putten zullen naar verwachting aan de voorzijde van de woningen worden 
geplaatst. In overleg met de opdrachtgever is voor het geohydrologisch onderzoek 
uitgegaan van infiltratieputten waarvan de onderzijde globaal komt te liggen op 2  m –
mv. 
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3 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 
3.1 Hoogteligging en bodemopbouw  
 
Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat de hoogte van het maaiveld 
varieert tussen circa 22  en 23 m +NAP. De hoogte neemt globaal in zuidelijke richting af.  
 
Uit de Bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 Oost, uitgave 1966 (1:50.000),  blijkt dat 
de planlocatie in niet gekarteerd gebied ligt. Uit een globale extrapolatie van de 
omliggende  kaarteenheid zou ter plaatse van de planlocatie sprake zijn van  gzEZ30 (een 
hoge zwarte enkeerdgrond bestaande uit grof zand, met grind ondieper dan 40 cm 
beginnend en GT VII). Voor grondwatertrap VII  ligt de GHG (gemiddeld hoogste 
grondwaterstand) dieper dan 0,8 m –mv en de GLG (gemiddeld laagste grondwater-
stand) dieper dan 1,2 m–mv. 
 
Renkum ligt op de overgang van het gestuwde gebied van de Veluwe naar het lager 
gelegen rivierengebied.  
 

In tabel 1 is de regionale bodemopbouw gegeven. 
 
Tabel 1  Globale Regionale bodemopbouw 
 

Diepte  
(in m – maaiveld) 

Geohydrologische 
schematisatie 

Formatie Samenstelling 

0 –  27 Watervoerend pakket,  
 

Drente 
 

zand, grind en/of 
schelpen 

27 - 49 Scheidende laag 
 

Waalre Afwisseling van klei, 
zandige klei en/of  kleiig 
zand 

48 – 105 Watervoerend pakket Peize-Waalre zand, grind en/of 
schelpen  

105 – 110 Scheidende laag Waalre Kleiige afzettingen 

 
 

De gegevens zijn ontleend aan  REGIS II  geohydrologisch model (TNO, 2008).  
 

In bijlage 4 is een indruk gegeven van de hydrogeologische situatie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en in bijlage 5 een  doorsnede van de ondergrond (van noordwest naar 
zuidoost) met daarbij een indeling van de Formaties/geohydrologische schematisering. 
 
Opgemerkt wordt dat het een schematisatie betreft onder andere gebaseerd op een 
beperkt aantal boringen in de omgeving van de onderzoekslocatie. 
Dat is mede van belang omdat de locatie ligt op de rand van het gebied waar sprake is 
van gestuwde afzettingen (zie bijlage 5). 
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3.2 Grondwaterstanden en grondwaterstroming 
 
Gegevens landelijk grondwatermeetnet 
Voor de omgeving van de planlocatie zijn gegevens opgevraagd bij het DINOloket (NITG-
TNO).   
 
Er is gebruik gemaakt van gegevens van de gegevens van twee meetpunten. 
Meetpunt F0580 is gesitueerd  aan de rand van het Renkums beekdal op een afstand van 
circa 500 m ten westen van de onderzoekslocatie.  Meetpunt F3010 is gesitueerd op 
circa 500 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Gegevens over het 
grondwaterstandsverloop in de tijd zijn bijgevoegd in bijlage 7.  De periodes waarin de 
grondwaterstanden zijn gemeten verschillen wel  van elkaar.  
 
Uit een analyse van de gegevens blijkt dat bij F0580 de grondwaterstand fluctueert 
tussen globaal 9 m +NAP en 11,3 m +NAP.  Bij F3010 fluctueert de grondwaterstand 
globaal tussen de 7,5 m en 10 m +NAP. F0310 is gelegen op relatief korte afstand van de 
Rijn en zal worden beïnvloed door de waterstanden in de Rijn.  
 
Voor de onderzoekslocatie zal de grondwaterstand circa 1,5 m fluctueren. Gezien de 
diepte waarop het grondwater staat (zie hierna)  is dat voor inzicht in de 
infiltratiecapaciteit ten behoeve van de aanleg van infiltratievoorzieningen minder 
relevant. 
 
Regionale grondwaterstroming 
Het grondwater in het bovenste watervoerend pakket stroomt volgens Atlas Gelderland 
regionaal gezien in  zuidelijke richting en staat  ter plaatse van de onderzoekslocatie op 
een diepte van circa  9 á 10 m +NAP (zie bijlage 6). 
 
Grondwaterbeschermingsgebied 
De planlocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 
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3.3 Veldonderzoek 
 
Er zijn ten behoeve van het geohydrologisch onderzoek op 28 januari 2015 boringen en 
metingen verricht door de heer D. van de Giessen van Van de Giessen Milieupartner te St. 
Oedenrode. 
 
Het veldwerk voor het geohydrologisch onderzoek is gecombineerd met het veldwerk voor 
het verkennend bodemonderzoek.  
 
Bij de boringen 1 tot met 5 zijn metingen verricht om de doorlatendheid van de bodem te 
kunnen bepalen. De metingen zijn verricht in het traject van 2 tot 3 m –mv (gedeelte waar 
onderzijde infiltratieputten komt). De metingen zijn gebaseerd op de zogenaamde 
omgekeerde boorgatmethode. Per meetpunt zijn 2 metingen verricht. Alvorens de 
metingen te starten is voor zover mogelijk de te onderzoeken laag verzadigd met water. 
Gezien de zeer goede doorlatendheid van de bodem was dat beperkt mogelijk. 
 
De locaties van de voor het verkennend bodemonderzoek en het geohydrologisch 
onderzoek verrichte boringen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 1. De 
boorbeschrijvingen die zijn gemaakt (conform NEN 5104) zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
 
3.4 Bodemopbouw 
 

Op basis van het verrichte veldwerk is in tabel 2 de globale bodemopbouw aangegeven. 
 
Tabel 2  Globale bodemopbouw van de onderzoekslocatie 
 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

0,0 – 1,0 Zand, matig fijn,  zwak grindig, zwak siltig, zwak tot matig humeus 

1,0 – 3,0 Zand, matig fijn tot matig grof,  zwak tot matig grindig, zwak siltig, zwak humeus  
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3.5 Doorlatendheid bodem 
 

De doorlatendheid van de bodem (boven de grondwaterspiegel) is berekend met de 
volgende formule (omgekeerde boorgatmethode): 

t

r
h

r
h

xrxk
t 




















2

log
2

log

15,1

0

 

waarin: 
k  = doorlatendheid                     (cm/s) 
r  = straal van het boorgat                      (cm) 
h0 = afstand tussen onderzijde boorgat en waterstand in boorgat bij start meting  (cm) 
ht = afstand tussen onderzijde boorgat en waterstand in boorgat bij eind meting  (cm) 
t = tijdsduur meting                (s) 
 
De berekende doorlatendheid is vermenigvuldigd met 864 om de doorlatendheid in 
meters/dag te verkrijgen. De omrekenfactor 864 wordt bereikt door het aantal seconden 
in één dag (86.400) te delen door 100 (100 centimeter in één meter). 
 
Voor de meetgegevens en de uitwerking daarvan wordt verwezen naar bijlage 3. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3  Berekende doorlatendheden (m/dag) in traject 2-3 m -mv 

Boring Doorlatendheid 
(m/dag) 

Meting 1/2 

 

1 55/58 

2 36/36 

3 29/32  

4 70/63 

5 44/48 

 
 
De doorlatendheid in het onderzochte traject is bij alle boringen hoog en ligt tussen de 29 
en 70 m/dag.  Globaal komt de bodemopbouw in deze laag bij alle vijf de boringen met 
elkaar overeen.  Er is echter altijd sprake van een zekere heterogeniteit, waardoor de 
doorlatendheid kan variëren. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

4.1 Conclusies 
 

Op basis van het verrichte geohydrologisch onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 

Er zijn op basis  van de beknopte geohydrologische studie geen aanwijzingen voor slecht 
doorlatende lagen in de bovenste 10 m van het bodemprofiel die van invloed  kunnen 
zijn op de infiltratiecapaciteit van de bodem. 
 

Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in zuidelijke richting. De 
grondwaterstandspiegel ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich globaal op 12 
á 13 m –mv. 
 
Aangezien de gemeente Renkum voorkeur heeft voor ondergrondse infiltratie-
voorzieningen (putten) zijn op een vijftal locaties doorlatendheidsmetingen verricht in 
het traject van 2-3 m –mv (onderzijde  putten op circa 2 m –mv) .   
 
De vijf locaties zijn gesitueerd ter hoogte van de voortuinen van de nieuwe woningen.   
De doorlatendheid in het onderzochte traject is bij alle boringen hoog en ligt tussen de 
29 en 70 m/dag.  Globaal komt de bodemopbouw in deze laag op alle vijf de locaties met 
elkaar overeen (zwak siltig, zwak tot matig grindig, matig fijn  tot matig grof zand).  Er is 
echter altijd sprake van een zekere heterogeniteit, waardoor de doorlatendheid varieert. 
 
De planlocatie is op basis van de verzamelde gegevens geschikt voor ondergrondse 
infiltratievoorzieningen.    
 
 

4.2 Opmerkingen 
 

Opgemerkt wordt dat gegevens ten aanzien van de geohydrologie situatie, met 
uitzondering van de metingen ter plaatse van de onderzoekslocatie, gegevens op 
regionale schaal zijn die met enige voorzichtigheid dienen te worden gebruikt.  
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Bijlage 1
Boorprofielen en legenda



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

grind

Graven

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, resten 
kolengruis, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 02

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 03

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten kolengruis, 
resten baksteen, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Boring: 04

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 05

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Boring: 06

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten kolengruis, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 07

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
neutraal oranjegeel, River

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, River

Boring: 08

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 09

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 10

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 11

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten baksteen, 
donker beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal oranjegeel, River

Boring: 12

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 13

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

2

klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Boring: 14

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, sporen baksteen, licht 
geelbruin, Edelmanboor

Boring: 15

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten baksteen, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 16

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak grindig, licht geelbruin, Edelmanboor



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 17

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, River

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
oranjegeel, Edelmanboor

Boring: 18

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, resten puin, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: 19

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

split

Graven, worteldoek eronder

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

Boring: 20

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

grind

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor



Projectcode: P2232.01

Projectnaam: Hogenkampseweg e.o. te Renkum

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 21

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
matig grindig, resten baksteen, licht 
geelbruin, Edelmanboor

Boring: 22

Datum: 28-01-2015

GWS:

Boormeester: DKJvdGiessen

0

50

1

tuin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker beigebruin, 
Edelmanboor





Bijlage 3 
Resultaten doorlatendheidsmetingen



Berekening doorlatendheid (K-waarde)

Projectnaam:

Projectnummer: P2232.01

Datum metingen: 28-jan-15

Veldwerker Vd Giessen

boring 1

diameter boorgat 5 cm

diepte boorgat 300 cm

pb boven maaiveld 0 cm

Meting

tijd in sec waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

0 250 50 250 50

5 260 40 260 40

10 270 30 279 21

15 279 21 283 17

20 281 19 286 14

25 287 13 288 12
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85

90
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100

105

110

115

120

berekening meting 1 meting 2

h0 (cm) 50 50

h1(cm) 13 12

t(sec) 25 25

k (cm/sec) 0,063926 0,06756

k (m/dag) 55 58
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Berekening doorlatendheid (K-waarde)

Projectnaam:

Projectnummer: P2232.01

Datum metingen: 28-jan-15

Veldwerker Vd Giessen

boring 2

diameter boorgat 5 cm

diepte boorgat 300 cm

pb boven maaiveld 0 cm

Meting

tijd in sec waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

0 220 80 220 80

5 260 40 252 48

10 269 31 261 39

15 275 25 267 33

20 279 21 273 27

25 283 17 277 23

30 285 15 281 19

35 286 14 284 16

40 286 14

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

berekening meting 1 meting 2

h0 (cm) 40 48

h1(cm) 14 14

t(sec) 30 35

k (cm/sec) 0,041415 0,041822

k (m/dag) 36 36
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Berekening doorlatendheid (K-waarde)

Projectnaam:

Projectnummer: P2232.01

Datum metingen: 28-jan-15

Veldwerker Vd Giessen

boring 3

diameter boorgat 5 cm

diepte boorgat 300 cm

pb boven maaiveld 0 cm

Meting

tijd in sec waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

0 220 80 238 62

5 246 54 246 54

10 252 48 252 48

15 258 42 257 43

20 262 38 260 40

25 267 33 264 36

30 272 28 270 30

35 277 23 273 27

40 280 20 275 25

45 282 18 278 22

50 285 15 280 20

55 287 13 281 19

60 283 17

65 285 15

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

berekening meting 1 meting 2

h0 (cm) 54 54

h1(cm) 13 15

t(sec) 50 60

k (cm/sec) 0,03384 0,025467

k (m/dag) 29 22
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Berekening doorlatendheid (K-waarde)

Projectnaam:

Projectnummer: P2232.01

Datum metingen: 28-jan-15

Veldwerker Vd Giessen

boring 4

diameter boorgat 5 cm

diepte boorgat 300 cm

pb boven maaiveld 0 cm

Meting

tijd in sec waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

waterstand 

tov boven-

kant pb

waterstand 

tov onder-

kant boorgat

0 220 80 220 80

5 253 47 259 41

10 271 29 269 31

15 280 20 280 20

20 285 15 285 15

25 288 12 288 12
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45

50

55

60

65

70
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80

85

90

95

100

105

110

115

120

berekening meting 1 meting 2
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Bijlage 4 
Boorprofiel REGIS II 



Appelboor REGIS II v2.1

Coördinaten: 178845, 443386
Maaiveld: 23,22 m
Diepte t.o.v. maaiveld: 0,00 m - 127,00 m





Bijlage 5 
Doorsnede ondergrond REGIS II 



Gestuwde afzettingen, complexe eenheid (REGIS II v2.1)



Bijlage 6 
Isohypsen 1e watervoerend pakket



Isohypsen 1e watervoerend pakket

07-02-2015 11:17 Atlas Gelderland

Ter hoogte onderzoekslocatie
grondwaterstand tussen de 9,5 en 10 m
+NAP

200m

Isohypsen GVG 1e WVP
TNO mnap



Bijlage 7 
Gegevens peilbuizen NITG-TNO



Put

Identificatie: B39F0580
Coördinaten: 178280, 443440



Put

Identificatie: B39F3010
Coördinaten: 179233, 442942
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1. AANLEIDING EN DOEL 
 

Vivare Projecten BV is voornemen 38 woningen te amoveren binnen de bebouwde kom van 
Renkum. De woningen staan langs de Hogenkampseweg / Reijmersweg / St. Josephweg / 
Mr. Van Damweg. Door het verwijderen van de woningen, opstallen en aanwezige tuinen 
ontstaat de mogelijkheid voor inbreiding door de bouw van 44 nieuwe woningen. Voor de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen is een toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk. 
 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ff-wet) van kracht. Middels deze wet wordt 
een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. 
Als er plannen zijn om bepaalde handelingen uit te voeren of wijzigingen aan te brengen 
in het bestemmingsplan, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of 
onderdelen hiervan, nadelige effecten kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk 
aanwezige, beschermde flora en fauna. Middels een natuurtoets kan worden bepaald of 
dier- en plantsoorten negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de werkzaamheden dan 
wel dat er gezocht moet worden naar mitigerende en/of compenserende maatregelen. 
Hiervoor zullen eventueel ontheffingen moeten worden aangevraagd bij Dienst Regeling 
van het ministerie van Economische Zaken. 
 
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, die gesteld wordt in de Flora- en faunawet, is 
aan Ecochore Natuurtechniek opdracht gegeven voor de uitvoering van een quickscan 
natuurtoets om zo de mogelijk negatieve effecten op flora en fauna in kaart te brengen. 
Middels een quickscan wordt een indruk verkregen van de mogelijke waarden van een 
gebied voor flora en fauna en kan worden beoordeeld of voldoende verspreidingsgegevens 
van mogelijk aanwezige beschermde dieren en planten voorhanden is of dat nader 
onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Dit rapport beschrijft de bevindingen en 
consequenties. 
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2. INVENTARISATIEOPZET EN GEBIEDSBESCHRIJVING 

Voor de quickscan is de locatie op 4 juni 2014 door een medewerker van Ecochore 
Natuurtechniek bezocht om zo een verwachting uit te kunnen spreken van het voorkomen 
van, dan wel het gebruik maken door, beschermde dier- en plantsoorten in het gebied, 
zoals vermeld in de Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Rode Lijsten. 

2.1 Onderzoeksmethodiek 

Iedere dier- en plantgroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om zo een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende 
soorten of groepen.  
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Er is zowel globaal gekeken 
naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna, als naar de mogelijke waarden die het 
gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een éénmalig bezoek niet 
kunnen worden vastgesteld. 
Tijdens het onderzoek zijn de aanwezige ecotopen intensief geïnspecteerd op 
aanwijzingen van beschermde of Rode lijstgenoteerde flora en fauna. 
Als aanvulling op het veldbezoek zijn verspreidingstabellen en verspreidingsatlassen, met 
waarnemingen voor de locatie geraadpleegd op het voorkomen van beschermde of Rode 
Lijstgenoteerde soorten. 
Aan de hand van de resultaten van het quickscanonderzoek kan worden aangegeven of 
nadere inventarisaties gewenst zijn of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
effecten op aanwezige (beschermde) flora en fauna geen bedreiging opleveren en of 
ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 

 
 

 

2.2 Gebiedsbeschrijving 

Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Renkum binnen de wegen: 
Hogenkampseweg / Reijmersweg / St. Josephweg / Mr. Van Damweg in de gemeente 
Renkum. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op 38 geschakelde woningen verdeeld over 10 
woonblokken. De huizen zijn voorzien van pannendaken en spouwmuren. Zowel aan de 
voor- als achterzijde is bij elke woning een (vrij kleine) tuin aanwezig. Op enkele 
percelen zijn overkappingen, carports of kleine schuren gebouwd. 
 
Aan de achterzijde van de woningen is, centraal in het plangebied, een binnenplaats 
aanwezig met grasveld en enkele speeltoestellen. Hier staan verspreid enkele grotere 
bomen als ruwe berk, zomereik, robinia, linden spec. enz.  
 
Zowel langs de Hogenkampseweg als langs een deel van de Sint Josephweg is 
laanbeplanting van enkele forsere bomen aanwezig. Deze bomen staan feitelijk buiten de 
plangrenzen en blijven behouden. Binnen het plangebied is vrij weinig opgaand groen 
aanwezig. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op het gehele plangebied zoals weergegeven in figuur 1. 
Zie voor gebiedsligging figuur 1 en een gebiedsimpressie bijlage 2. 

2.3 Natuurbeschermingswet 98, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden 
(waaronder de Natura2000 gebieden) waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en 
wordt beschermd. Hiermee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te 
liggen, dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. 
De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Natura2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat binnen de Europese Unie 
wordt opgezet. Het Natura2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden 
(natuurlijke habitats) als de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de 

Bezoekdata starttijd weersgesteldheid Onderzoeker 

04-06-2014 dagbezoek bewolkt, droog, windkracht 0/1, 20 ºC Bas Voerman 
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lidstaten. Deze Natura2000-gebieden vormen de kerngebieden van de EHS zoals deze in 
Nederland wordt vormgegeven, zie bijlage 1. 
 
De dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden zijn De Veluwe en de Uiterwaarden van de 
Neder-Rijn. De bebouwde kom van Renkum wordt grotendeels ingesloten door de 
begrensde delen van de Veluwe. Ten noorden van de bebouwde kom zijn enkele 
landbouwgebieden die buiten het Natura2000 gebied vallen. 
Ten zuiden van de bebouwde kom liggen de uiterwaarden van de Neder-Rijn die eveneens 
zijn aangewezen als Natura2000 gebied. De dichtstbijzijnde begrenzingen van de Veluwe 
en uiterwaarden van de Neder-Rijn liggen op respectievelijk 300 en 1600 meter afstand. 
 
De planlocatie is niet gelegen binnen een ecologische verbindingszone (evz). Zie de kaart 
in figuur 3, bijlage 1. De  begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur en ecologische 
verbindingszones in de directe omgeving volgen grotendeels de begrenzingen van de 
Natura2000 gebieden. De aanwezige landbouwenclaves zijn in de EHS opgenomen als 
verwervingsgebieden. 
 
Consequenties 
De geplande werkzaamheden zullen geen toename van verstorende invloeden hebben op 
Natura2000 gebieden of EHS aangezien het plangebied niet ligt binnen de grenzen van 
voornoemde gebieden (EHS en Natura2000) of invloedssfeer (Natura2000). Zowel de 
werkzaamheden als de toekomstige inrichting zullen geen negatieve gevolgen hebben op 
de beschreven gebieden, aanwezige habitats of kwalificerende soorten. Verdere toetsing 
aan deze gebieden is hierdoor niet noodzakelijk. 
 
Zie bijlage 1 voor de ligging van het gebied ten opzichte van de Natura2000 gebieden 
(figuur 2) en de ecologische verbindingszone (figuur 3).  

2.4 Geplande werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het slopen de aanwezige bebouwing en verwijderen 
van alle aanwezige beplanting. Door de sloop van de 38 woningen ontstaat de 
mogelijkheid voor het bouwen van 44 nieuwe woningen. 
 
De werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als Ruimtelijke Ingrepen en 
Ontwikkelingen. Op deze definitie is de afweging in het kader van de Flora- en faunawet 
(hoofdstuk 4) gebaseerd. 
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Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied. 
De uitsnede geeft een meer gedetailleerd beeld 
van de planlocatie. 
 
Bron: Google Earth. 
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3. Onderzoeksresultaten  

In dit hoofdstuk worden kort de bevindingen van het veldbezoek weergegeven. In het 
volgende hoofdstuk worden de wettelijke consequenties en eventuele aanbevelingen ge-
geven. Voor verwijzingen naar tabelgenoteerde soorten in het kader van de Flora- en 
faunawet (Ff-wet) zoals in de tekst wordt beschreven, wordt verwezen naar de toelichting 
in bijlage 3. Ter aanvulling op de onderzoeksresultaten zijn verspreidingsatlassen 
geraadpleegd voor het kilometerhok: 178-443. 

3.1 Flora 

In het plangebied zijn zeer weinig wilde plantensoorten aangetroffen. De aanwezige 
planten zijn alle algemene soorten die kenmerkend zijn voor matig rijke tot rijke gronden 
en veelal kenmerkend voor pioniersituaties en stedelijke omgeving. Het betreft soorten 
als: paardenbloem, madeliefje, ronde ooievaarsbek, Canadese fijnstraal, basterdwederik, 
perzikkruid, straatgras, grote brandnetel enz. 
 
Centraal in het plangebied zijn enkele bomen aangeplant als ruwe berk, linde spec. en 
zomereik. Overige opgaande begroeiing in nauwelijks aanwezig. De aanwezige tuinen zijn 
veelal verruigd en forse bosschages en bomen ontbreken. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde of Rode lijstgenoteerde soorten aange-
troffen. Gezien de intensiteit van de inventarisatie zullen er enkele algemene 
plantensoorten zijn gemist. Aan de hand van de opbouw van het plangebied zijn echter 
geen zwaar beschermde soorten te verwachten. 
 
Verspreidingskaarten van Floron en verspreidingsdatabanken op internet laten enkele 
beschermde soorten zien binnen het atlasblok waarin het plangebied gelegen is, onder 
andere breed klokje, akkerklokje, rapunzelklokje, grasklokje, rietorchis, kleine 
zonnedauw, jeneverbes, koningsvaren, brede wespenorchis en gewone vogelmelk. 
Behoudens de twee laatste genoemde soorten zijn de genoemde soorten niet (in wilde 
vorm) binnen de planlocatie aanwezig. Van de twee laatst vermelde soorten zijn echter 
eveneens geen planten aangetroffen maar is aanwezigheid niet geheel uit te sluiten. 

3.2 (Broed)vogels 

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden middels een eenmalig bezoek in het broedseizoen 
van de meeste vogelsoorten. De aanwezige ecotopen op de planlocatie (bebouwing, erf, 
siertuinen) bieden potentiële broedgelegenheden voor soorten uit ecologische 
vogelgroepen als:  

 struiken, struwelen en heggen 
 bebouwing en overige groepen 

(uit: broedvogels en beheer – H. Sierdsema - SOVON) 
 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele territoriale en losse waarnemingen van vogelsoorten in 
het plangebied aangetroffen. Het betreft de soorten: tjiftjaf, merel, huismus, vink, 
winterkoning, ekster en gierzwaluw. 
Van huismus zijn 4 territoriumindicerende waarnemingen verricht. Bij twee waarnemingen 
betrof het zinnende mannetjes in de dakgoor. Bij twee andere waarnemingen betrof het 
voerende ouders op het centraal gelegen grasveld. 
Van gierzwaluw zijn 8 vrij hoog boven de locatie foeragerende dieren geteld. 
Nestindicerende waarnemingen zijn niet vastgesteld. 
 
Het beschermingsregime van de groep vogelsoorten is opgedeeld in 5 categorieën waarbij 
de nestlocaties leidend zijn. In bijlage 3 is een toelichting op de 5 verschillende 
categorieën en bijhorende soorten beschreven. 
 
Van de categorieën 1-4 zijn sporen van twee soorten in het plangebied aangetroffen: 
 

 Huismus (categorie 2) 
 Gierzwaluw (categorie 2) 
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Van overige soorten uit categorie 1-4 zijn geen sporen aangetroffen en wordt 
aanwezigheid niet verwacht. 
 
Van soorten uit categorie 5 zijn enkele soorten aangetroffen of te verwachten zoals 
koolmees, pimpelmees, ekster en spreeuw. Broedlocaties van deze soorten zijn niet 
vastgesteld maar zijn in tuinen en de directe omgeving zeer goed mogelijk. 
 
De atlas van Nederlandse broedvogels laat in het kilometerhok waarbinnen het plangebied 
ligt een groot aantal algemene broedvogels zien. Hierbij zijn ook enkele categorie 1-4 
soorten als huismus, sperwer, havik en buizerd. 

3.3 Herpetofauna en vissen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen verricht van soorten uit deze groepen. 
Voor beschermde amfibieën, reptielen en vissen ontbreekt het aan geschikt voort-
plantingshabitat binnen de begrenzing van het plangebied. 
 
De verspreidingskaarten van RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland) 
laten enkele beschermde soorten in het kilometerhok zien waarbinnen het plangebied 
gelegen is. Het betreft licht beschermde soorten als gewone pad, bruine kikker, kleine 
watersalamander en bastaardkikker en zwaar beschermde soorten als poelkikker en 
rugstreeppad. Er zijn geen waarnemingen van reptielen of vissen binnen het kilometerhok 
bekend. 

3.4 Zoogdieren 

Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele sporen aangetroffen van bosmuis, konijn en muizen 
onbepaald. Overige sporen van zoogdieren zijn niet gevonden. 
 
De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt enkele algemene zoogdiersoorten 
een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten 
als: ware muizen, (algemene) spitsmuizen, konijn, egel en algemene marterachtigen. 
 
Er zijn geen sporen aangetroffen van zwaar beschermde soorten als steenmarter en 
eekhoorn. Voor beide soorten biedt de planlocatie en directe omgeving in principe 
geschikt habitat voor territoria en verblijfplaatsen. Van beide soorten zijn echter geen 
aanwijzingen in de vorm van een vaste verblijfplaats aangetroffen. Het is aannemelijk dat 
in omringende houtopstanden, laanbomen of tuinen nest-/rustlocaties van beide soorten 
aanwezig kunnen zijn waardoor foeragerende dieren op de planlocatie kunnen worden 
waargenomen. Verblijfplaatsen van steenmarter zijn met regelmaat aan te treffen in 
gebouwen als schuren en woningen. De woningen, schuurtjes en verruigde tuinen in het 
plangebied zijn potentieel leefgebied voor deze soort. Nesten van eekhoorns zijn in de 
meeste gevallen in boomkronen aan te treffen. 
 
De zoogdieratlas.nl maakt meldingen van beschermde soorten waaronder: steenmarter en 
eekhoorn. 
 
Vleermuizen 
Het plangebied is door de aanwezige ecochore1 geschikt als foerageergebied voor 
vleermuizen. In het gebied zijn diverse potentieel geschikte verblijfslocaties in gebouwen 
aanwezig, zijn de tuinen en het centraal gelegen speelveld geschikt als foerageergebied 
en is uitwisseling met omringende gebieden mogelijk door aanwezige laanbeplantingen 
langs de randen van het gebied. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen. 
In het gebied zijn geen voor boombewonende vleermuizen geschikte bomen met holten 
aanwezig. 
 
Verspreidingsatlassen van vleermuizen laten aanwezigheid van verschillende soorten in 
het kilometerhok zien: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 
watervleermuis en rosse vleermuis. 

                                                
1 Een ecochore is een ruimtelijk begrensde ecologische eenheid, gekenmerkt door een inwendige 
heterogeniteit in een halfnatuurlijk of cultuurlandschap. Een ecochore bestaat uit een verzameling ecotopen; 
bijvoorbeeld de verschillende aan elkaar grenzende ecotopen op en rond een erf. Samen vormen deze 
ecotopen een gevarieerd landschap. 
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3.5 Ongewervelden 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde soorten uit deze groep 
aangetroffen. Het plangebied is niet geschikt voor beschermde of Rode Lijstgenoteerde 
insectensoorten. 
Binnen de planlocatie liggen geen ecotopen die beschermde ongewervelden een goede 
leefomgeving bieden. Het voorkomen van beschermde ongewervelden, waaronder 
libellen, vliegend hert, gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren, is derhalve 
uitgesloten. 
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4. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET 

4.1 Algemeen 

Sinds het in werking treden van de AMvB artikel 75, 26 feb. 2005, is de beschermde status 
van dieren en planten opgedeeld in 3 tabellen, zie kader. 
Soorten die vermeld staan op Tabel 1 zijn vrijgesteld van ontheffing indien de 
werkzaamheden aan te merken zijn als Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tabel 2 en 3 soorten 
zijn zwaarder beschermd en hiervoor is nader onderzoek of toetsing noodzakelijk. 
 
Voor vogels geldt dat alle inheemse soorten beschermd zijn. Verstoring of verontrusting 
van broedende vogels is niet toegestaan. Daarnaast zijn er enkele soorten die jaarrond 
gebruik maken van dezelfde broedlocaties of die afhankelijk zijn van specifieke locaties; 
deze locaties zijn jaarrond beschermd. 
De groep vogels wordt niet specifiek aangegeven in de tabelverdeling. Voor deze groep is 
slechts ontheffing mogelijk voor belangen die betrekking hebben op bescherming van flora 
en fauna, veiligheid voor het vliegverkeer of volksgezondheid. 
 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de 
Europese Habitatrichtlijn. In Nederland is de soortbescherming verankert in de Flora- en 
faunawet en zijn de soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn opgenomen in tabel 3 
van de AMvB artikel 75. Hierdoor zijn alle vleermuissoorten zwaar beschermd. 
 
Zie voor een uitgebreide toelichting van de Flora- en faunawet (Ff-wet) bijlage 3. 
 
 

 

 

 

 
 
 

4.2 Flora 

In het gebied zijn tijdens de quickscan geen beschermde plantensoorten waargenomen.  
Lichte beschermde soorten als gewone vogelmelk en brede wespenorchis zijn in het 
plangebied niet geheel uit te sluiten. Deze soorten staan echter op Tabel 1 van de Flora– 
en faunawet en zijn daardoor vrijgesteld van ontheffing waardoor geen nadere inspanning 
noodzakelijk is. 
Gezien de gebiedsopbouw zijn geen zwaar beschermde soorten te verwachten. 
Aangezien beschermde soorten ontbreken, is nader onderzoek of ontheffing niet 
noodzakelijk. 

4.3 (Broed)vogels 

Alle te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet en de 
Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is in de meeste gevallen niet mogelijk. 
Dit betekent dat het verstoren, verontrusten, doden en anderszins van vogels en nesten 
niet is toegestaan. Deze overtredingen zijn mogelijk door het uitvoeren van de geplande 
werkzaamheden. 
Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor 
verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door 
de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het sterk aan te 
bevelen buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden waardoor bij aanvang 
van het broedseizoen het verstoringeffect op vogels minimaal is. 
Globaal kan worden gezegd dat de broedperiode, voor de mogelijk aanwezige soorten, ligt 
tussen 15 maart en 15 juli. Hierbij dient wel te worden op gemerkt dat indien broedende 
vogels in een andere periode van het jaar worden aangetroffen, hierbij zorgvuldig dient te 
worden omgegaan zodat verstoring van de broedende vogels wordt voorkomen. 

Tabelindeling Flora- en faunawet 
 
Tabel 1:  Algemene soorten: algemene vrijstelling of 

ontheffing/lichte toets 
Tabel 2:  Overige soorten: vrijstelling met gedragscode 

of ontheffing/lichte toets 
Tabel 3:  Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMvB: vrijstelling met gedragscode of 
ontheffing/uitgebreide toets 
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Niet alle vogels maken jaarlijks een nieuw nest om te broeden. Een deel van de soorten 
gebruikt jaarlijks hetzelfde nest of dezelfde locatie om hun jongen groot te brengen. Ook 
zijn er soorten die jaarrond gebruik maken van vaste verblijfplaatsen. Voor deze soorten 
geldt dat de nest- of verblijflocaties jaarrond beschermd zijn en dat inzichtelijk gemaakt 
moet worden welke gevolgen de werkzaamheden voor deze soorten hebben. 
Door het ministerie van LNV is een lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nesten 
jaarrond beschermd zijn: ‘Aangepaste lijst beschermde vogelnesten’ van het ministerie 
van LNV 2009 – zie ook bijlage 3. De nestlocaties en vaste verblijfplaatsen van de hierin 
beschreven soorten zijn ook in perioden beschermd als er tijdelijk geen gebruik van de 
nestlocatie wordt gemaakt. De betreffende soorten zijn verdeeld in 5 categorieën, zie 
bijlage 3. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn twee soorten aangetroffen die opgenomen zijn in categorie 1-
4. Dit zijn: 
 

 Huismus (categorie 2) 
 Gierzwaluw (categorie 2) 

 
Huismus en gierzwaluw 
Op de planlocatie zijn diverse geschikte mogelijkheden aanwezig als broedlocatie van 
huismus en gierzwaluw. Met name de ruimten onder de pannen daken van de woningen 
kunnen voor beide soorten geschikte broedlocaties bevatten. 
Tijdens het veldbezoek zijn bij de woningen aan de Meester van Damweg 2 
territoriumindicerende huismussen waargenomen in de dakgoot aan de achterzijde. De 
andere twee waarnemingen van voerende dieren konden niet aan een specifieke woning 
worden gekoppeld maar kunnen redelijkerwijs wel tot broedparen van het plangebied 
worden gerekend. 
Er zijn geen gierzwaluwen aangetroffen waarvan een directe binding met de planlocatie 
kon worden vastgesteld. 
 
De meeste woningen bieden voor beide soorten geschikte verblijfslocaties. Doordat beide 
soorten koloniebroeders zijn, kunnen in dergelijke woningen meerdere broedparen 
aanwezig zijn. 
Doordat van beide soorten geen recente verspreidingsgegevens voorhanden zijn, is nader 
onderzoek in de broedperiode noodzakelijk. Voor dit onderzoek dient op geschikte 
momenten gezocht te worden naar territoriale mannetjes of nestindicerende 
waarnemingen van oudervogels. Aan de hand van de waarnemingen kan worden 
beoordeeld hoeveel broedparen aanwezig zijn en of er nestlocaties verdwijnen. Indien dat 
laatste het geval is zal moeten worden beoordeeld of en op welke wijze mitigatie dan wel 
compensatie noodzakelijk is. 
 
Onderzoek huismus 
Onderzoek naar deze soort dient te bestaan uit minimaal 2 bezoeken in de periode maart 
tot circa eind juni. Zie voor meer informatie Soortenstandaard Huismus – te downloaden 
via het DR-loket van het ministerie van EL&I. 
 
Onderzoek Gierzwaluw 
Onderzoek naar deze soort dient te bestaan uit minimaal 3 bezoeken in de periode half 
mei tot circa half juli. Hierbij dient specifiek gezocht te worden naar invliegende en 
gierende vogels op hiervoor geschikte momenten. Zie voor meer informatie 
Soortenstandaard Gierzwaluw – te downloaden via het DR-loket van het ministerie van 
EL&I. 
 
Consequenties 
Door de beschermde status van voornoemde soorten (huismus en gierzwaluw) is het 
verwijderen van vaste verblijfplaatsen (de nestlocaties) in beginsel niet toegestaan. Voor 
het wegnemen, zoals bij de sloop van gebouwen, is een mogelijke ontheffing en/of zijn 
compenserende en mitigerende maatregelen noodzakelijk. 
Om inzichtelijk te krijgen welk aantal nestlocaties verdwijnen en welke compenserende 
en mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, is nader onderzoek noodzakelijk naar deze 
soorten, zie tabel 2. 
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De aanvullende onderzoeken dienen volgens de door de Particulier Gegevensbeherende 
organisaties (PGO’s) opgestelde protocollen voor de betreffende soortgroepen te worden 
uitgevoerd. De voorgestelde onderzoeksinspanning is op deze protocollen gebaseerd.  

 
Nadelige effecten op soorten van categorie 5, waarvan de nestlocatie alleen beschermd is 
indien ecologische afwegingen dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer er geen 
alternatieven in de directe omgeving voorhanden zijn, kunnen niet worden uitgesloten 
door de geplande werkzaamheden. Mogelijke broedvogels van categorie 5 op de 
planlocatie zijn koolmees, pimpelmees, spreeuw ed. De populatie van de te verwachten 
soorten zal echter geen negatieve effecten ondervinden van de geplande ingrepen. Er zijn 
diverse broedgelegenheden in de directe omgeving voorhanden. Ook na de herinrichting 
zullen voor deze soorten nieuwe broedgelegenheden ontstaan. Nader onderzoek naar 
overige vogelsoorten is hierdoor niet noodzakelijk. 

4.4 Herpetofauna en vissen 

Zwaar beschermde amfibieën, reptielen en vissen ontbreken op de planlocatie.  
Doordat zwaar beschermde soorten niet aanwezig zijn, is geen nader onderzoek of 
ontheffing noodzakelijk. 

4.5 Zoogdieren 

Tijdens het onderzoek zijn enkele sporen aangetroffen van bosmuizen, konijn en muis 
onbepaald. 
Naast de aangetroffen soorten kunnen in het plangebied diverse soorten worden 
aangetroffen als: ware muizen, spitsmuizen, mol, konijn, egel, algemene marterachtigen 
enz. De aangetroffen soorten en de mogelijk aanwezige soorten, staan vermeld op Tabel-
1 Ff-wet waardoor een vrijstelling geldt voor Ruimtelijke Ontwikkelingen en Ingrepen en 
geen nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk is. 
 
De planlocatie is echter wel geschikt voor de vestiging van een vaste verblijfplaats van de 
steenmarter. Hierdoor is het mogelijk dat deze soort zich alsnog kan vestigen binnen het 
plangebied. Gezien de beschermde status van deze soort is het niet zondermeer 
toegestaan vaste verblijfslocaties te verwijderen zonder de juiste, ecologische afweging. 
Hierdoor is het noodzakelijk een nader onderzoek uit te voeren naar aanwezigheid van 
vaste verblijfplaatsen in het gebied. 
 
Verblijflocaties van overige zwaar beschermde soorten zijn niet aanwezig. Hierdoor is 
voor deze groep geen nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
Het slopen van de woningen met verschillende potentieel geschikte toegangsmogelijk-
heden en verblijfsruimten kan resulteren in het verdwijnen van verblijfplaatsen van 
vleermuizen. De gebouwen bieden in potentie geschikte verblijfplaatsen voor enkele 
gebouwbewonende soorten. 
 
Om meer zicht te krijgen of de geplande werkzaamheden negatieve effecten kunnen 
hebben op aanwezige soorten en te beoordelen of, en zo ja welke, maatregelen 
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld doordat verblijfplaatsen worden verwijderd, is het 
noodzakelijk nader onderzoek naar deze soortgroep uit te voeren. Voor deze afweging is 
het Vleermuisprotocol dat is opgesteld door Netwerk Groene Bureaus in samenwerking 
met Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging, leidend. Zie bijlage 4 voor een 
vereenvoudigde Checklist uit het vleermuisprotocol. 
Tijdens het onderzoek dient inzichtelijk gemaakt te worden of er vleermuizen gebruik 
maken van de planlocatie, welke soorten het betreft, welke typen verblijfsfuncties 
(kraam- of zomerverblijven of balts- en paarlocaties) de woningen hebben en welke 
effecten de werkzaamheden zullen hebben op de individuen en locale populatie. Hiervoor 
zijn verschillende onderzoeksmomenten noodzakelijk, verspreidt over het zomerhalfjaar. 
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een vleermuisdeskundige. 

soort 
Aantal 

bezoeken 
Tijdstip onderzoek Type onderzoek 

Periode van 
onderzoek 

Huismus 2 ochtend/dag Territoriumkartering (maart)april-juni 
Gierzwaluw 3 avond Territoriumkartering mei-juli 

Tabel 2: overzicht noodzakelijk aanvullende onderzoeken 
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Verblijfplaatsen van boombewonende soorten zijn niet op de planlocatie aanwezig. Ook 
worden door de geplande werkzaamheden geen negatieve effecten op eventueel 
aanwezige vliegroutes of foerageerfunctionaliteit verwacht. 

4.6 Ongewervelden 

Het gebied is niet geschikt als voortplantings- en leefgebied voor beschermde en Rode 
lijstgenoteerde vlinders, libellen en overige insecten. Beschermde soorten zijn niet te 
verwachten aangezien de soorten van deze groepen veelal erg kritisch zijn op het biotoop. 

4.7 Consequenties tijdens de sloopactiviteiten en de zorgplicht 

Indien de woningen langere tijd buiten gebruik blijven en de sloop wordt uitgesteld, is het 
mogelijk dat er nieuwe situaties ontstaan voor dieren en planten om zich vestigen 
waardoor nieuwe afwegingen noodzakelijk kunnen zijn. Het verdient aanbeveling om 
sloopmateriaal en eventuele zandhopen slechts korte tijd op te slaan. Hierdoor wordt 
voorkomen dat dieren en planten zich tijdens de werkzaamheden kunnen vestigen. Voor 
alle dier- en plantsoorten, wel of niet beschermd, geldt de algehele zorgplicht, zie kader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de aandacht voor beschermde soorten geldt voor alle in het wild levende dieren 
en planten artikel 2 van de Flora- en faunawet. 
 
Artikel 2  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren 
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht 
is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken.  
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5. CONCLUSIE 
 

Op de planlocatie is een natuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Aan 
de hand van de hierdoor verkregen gegevens, aangevuld met literatuuronderzoek, is een 
goed beeld ontstaan van de waarde van de planlocatie voor beschermde dier- en 
plantsoorten. 
De werkzaamheden zullen bestaan uit het slopen de aanwezige bebouwing en verwijderen 
van alle aanwezige beplanting. Door de sloop van de 38 woningen ontstaat de 
mogelijkheid voor het bouwen van 44 nieuwe woningen. 
 
Van twee soortgroepen zijn te weinig verspreidingsgegevens voorhanden om uit te kunnen 
sluiten of schade aan individuen of locale populaties plaatsvindt. Hierdoor is voor beide 
groepen nadere inspanning noodzakelijk. Het betreft vogels (huismus en gierzwaluw) en 
zoogdieren (vleermuizen en steenmarter). Van overige soortgroepen zijn voldoende 
verspreidings- en gebiedsgegevens voorhanden om gefundeerde uitspraken te doen over 
eventuele effecten. Hierdoor is onderzoek naar overige soortgroepen niet noodzakelijk 
waardoor door het uitvoeren van de werkzaamheden voor deze soorten en soortgroepen 
geen overtreding plaatsvindt met de Flora- en faunawet. 
 
Huismus en gierzwaluw 
Voordat er kan worden gesloopt dient inzichtelijk gemaakt te worden of en hoeveel 
huismus- en gierzwaluwterritoria op de planlocatie aanwezig zijn die worden verwijderd 
door de voorgenomen sloop. Hierdoor is voor deze soorten nader onderzoek noodzakelijk. 
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door enkele bezoeken in de periode maart-juli. 
Bij uitvoering van vleermuisonderzoek kan een deel van de informatie tijdens deze 
bezoeken worden vergaard. Hierdoor kan worden volstaan met voor beide soorten 1 
gericht bezoek, zie tabel 3. 
 
Vleermuizen 
Het slopen van de bebouwing kan resulteren in het verwijderen van vaste verblijfplaatsen 
van vleermuizen. De aanwezigheid van deze soorten is alleen aan te tonen of uit te 
sluiten middels gericht onderzoek op daarvoor geschikte momenten in het jaar. Hierdoor 
is nader onderzoek door een vleermuisdeskundige in het zomerhalfjaar noodzakelijk om 
inzichtelijk te maken of en welke soorten aanwezig zijn en, indien dit het geval is, op 
welke wijze schade aan de locale populaties kan worden voorkomen. Het onderzoek dient 
te voldoen aan de door de Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) opgestelde 
protocol; het vleermuisprotocol 2013. Hierop is de onderzoeksintensiteit gebaseerd zoals 
weergegeven in onderstaande tabel (tabel 3). 
 
Steenmarter 
Het slopen van de woningen en het verwijderen van de tuinen en schuren kan resulteren 
in het verwijderen van vaste rust- en verblijfslocaties. Hierdoor is het noodzakelijk 
inzichtelijk te krijgen of de soort vaste rust- en verblijfslocaties binnen het plangebied 
bezet. Hierdoor is nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort noodzakelijk. 

 
 
Gezien het bovenstaande is nader onderzoek naar enkele beschermde dieren noodzakelijk 
voordat de geplande sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Onderzoek naar 
overige soortgroepen is niet noodzakelijk. 
 
 
 
 

Tabel 3: Overzicht noodzakelijk aanvullende onderzoeken. 

soortgroep 
Aantal 

bezoeken 
Tijdstip onderzoek Type onderzoek Periode van onderzoek 

Huismus 1 dag territoriumkartering maart – 1 juli 

Gierzwaluw 1 avond territoriumkartering mei-juli 
Steenmarter 1 dag Vaste verblijfplaatsen jaarrond 

Vleermuizen: 
kraam – en zomerverblijven 

3 
avond/nacht en 

ochtend 
bat-detector april - 15 juli 

Vleermuizen: 
Balts- en paarverblijven 

2 avond/nacht bat-detector 15 aug – eind sept 
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BIJLAGE 1: LIGGING NATURA2000 EN EHS 
 
 
 
 
 

Figuur 2: ligging Natura2000 gebieden Veluwe en Uiterwaarden van de Neder-Rijn (gele arcering) ten 
opzichte van het plangebied. De begrenzing van de gebieden liggen op respectievelijk 300 en 1600 
meter afstand van de planlocatie. De rode cirkel betreft de ligging van de onderzoekslocatie. 
Bron: site www.synbiosys.alterra.nl/natura2000. 
 

Figuur 3: begrenzing van de ecologische hoofdstructuur en verbindingszones ten opzichte van de 
planlocatie. De rode cirkel betreft de ligging van de onderzoekslocatie. 
Bron: site provincie Gelderland. 
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1. Woningen aan de Meester van Damweg 
2. Woningen aan de Hogenkampseweg 
3. Woningen aan de Reijmerweg 
4. Woningen aan de Sint Josephweg 
5. Binnenplaats achterzijde woningen 
6. Binnenplaats/speelveld achterzijde woningen 
7. Achterzijde woningen Meester van Damweg 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

BIJLAGE 2: IMPRESSIE PLANGEBIED 
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BIJLAGE 3: TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET 
 
 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet is de soortgerichte 
implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarbij worden in deze wet 
de bepalingen samengevoegd die voorheen in verschillende wetten waren gebundeld: Vogelwet 
1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige 
Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en 
plantsoorten. 
 
De Flora- en faunawet is in beginsel gericht op de bescherming van flora en fauna op 
soortniveau. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn 
verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook 
altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren 
en planten aan te brengen. De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende 
dieren. In de wet is dan ook een zorgplicht opgenomen: iedereen moet voldoende zorg' in acht 
nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en 
hun leefomgeving, Artikel 2 Flora- en faunawet. 
 
Voor de in deze rapportage gemaakte toetsing zijn met name de verbodsbepalingen artikel 8 
t/m 12 van toepassing. 
 
Artikel 8 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 
 
Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit 
te halen, weg te nemen of te verstoren. 
 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
 
Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit 
besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert 
de AmvB de gedragscode. De AmvB verdeelt alle beschermde soorten (met uitzondering van 
vogels) in drie groepen - Tabellen. Voor vogelsoorten geldt een andere regeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer 
de werkzaamheden vallen onder: 
 

 bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 
 bestendig gebruik; 
 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als deze soorten op de locatie 
voorkomen, en het werk valt onder de werkzaamheden zoals hierboven beschreven, dan geldt 
daarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Als geen sprake 
is van werkzaamheden zoals beschreven, dient een ontheffing te worden aangevraagd. De 
aanvraag wordt dan onderworpen aan de lichte toets. Toetsingscriteria daarbij zijn of de 

Tabel: toetsingscriteria voor ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Beschermde soorten Zonder gedragscode Met gedragscode 

Licht beschermde soorten – Tabel 1 Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling 

Overige beschermde soorten - Tabel 2 ‘Lichte’ toetsing Vrijstelling 

Streng beschermde soorten – Tabel 3 Uitgebreide toetsing Uitgebreide toetsing 
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gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een 
redelijk doel dient. Uiteraard geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht; Artikel 2. 
 
Tabel 2 
Deze soorten krijgen een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is 
van werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1 én indien wordt gehandeld volgens een 
gedragscode die is goedgekeurd door de Minister van LNV.  
Valt het werk niet onder de werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1, dan dient een 
ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. 
Hierbij moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het 
voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Er mag geen afbreuk gedaan worden 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De populatie in het gebied mag geen 
gevaar lopen uit te sterven. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen 
worden in een ecologisch werkprotocol.  
Ook hier geldt de algemene zorgplicht. 
 
Tabel 3 
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden 
vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een 
vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer 
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de 
andere categorieën vallen en welke negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) 
hebben, zijn ontheffingsplichtig. Voor het verstrekken van een ontheffing wordt deze 
onderworpen aan een zware toets wanneer: 
 

 er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 
 de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort; 
 er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

 
Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een door de 
Habitatrichtlijn erkend belang: 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

 bescherming van flora en fauna; 
 openbare veiligheid. 

 
Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te 
worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de functionaliteit 
van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Hiervoor dienen 
mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. Om zeker te zijn of 
de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst 
Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan de 
Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand 
bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet. 
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale 
populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet voldoende kan worden 
gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een 
ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter dat 
alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de 
Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 
 
Vogels 
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV een nieuw beleid ten aanzien 
van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 
beschermd. Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen 
van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat 
erom of er een broedgeval is. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn 
in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen 
tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor 
deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 
beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar 
terug naar hetzelfde nest. Deze groep is opgedeeld in enkele categorieën waarop de 
verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet jaarrond van kracht zijn: 
 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar. 
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3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

 
Het betreft de vogelsoorten: 

 Boomvalk  (Falco subbuteo) 
 Buizerd   (Buteo buteo) 
 Gierzwaluw  (Apus apus) 
 Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 
 Havik   (Accipiter gentilis) 
 Huismus    (Passer domesticus) 
 Kerkuil    (Tyto alba) 
 Oehoe    (Bubo bubo) 
 Ooievaar   (Ciconia ciconia) 
 Ransuil    (Asio otus) 
 Roek    (Corvus frugilegus) 
 Slechtvalk   (Falco peregrinus) 
 Sperwer    (Accipiter nisus) 
 Steenuil    (Athene noctua) 
 Wespendief   (Pernis apivorus) 
 Zwarte wouw   (Milvus migrans). 

 
Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 
broedseizoen niet strikt beschermd. 

 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen. 

 
Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. 
 

Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen, dan dient altijd een omgevingscheck 
uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving 
voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een 
vervangend nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie 
aangeboden te worden. Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd 
te worden. Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Wettelijke belangen zijn: 

 
 bescherming van flora en fauna; 
 veiligheid van het luchtverkeer; 
 volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 
Gedragscode 
Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten van Tabel 2 en Tabel 
3 geven. Voorwaarde is wel dat gewerkt dient te worden volgens een door de minister 
vastgestelde gedragscode. Hierbij is het van belang dat de gedragscode op de juiste wijze is 
geïmplementeerd in de organisatie of in het totaalplan van de werkzaamheden.  
Voor meer informatie over de toepassing van de Flora- en faunawet in relatie tot 
gedragscodes: zie de brochure van het ministerie van LNV: “Buiten aan  het werk”. 
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BIJLAGE 4: CHECKLIST VLEERMUISPROTOCOL 
 

 
 

 

 
 

Selectie uit de checklist: 
 
 
1. Dikke bomen 
Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal 
> 3 dm op borsthoogte) aanwezig? � ja, maar geen geschikte holten 
Geen onderzoek naar boombewonende vleermuissoorten 
 
5.  Gebouwen 
Zijn er gebouwen aanwezig? � ja 

  
a. Biedt het gebouw(en) mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor 
vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, 
gevelbekleding, zolders, daklagen, kruipruimtes etc.)? � ja 
Nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen. 

  
b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepsporen, keutels, vraatsporen en dergelijke? ja 
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen vleermuizen 
 
c. Mogelijk foerageer gebied? � ja, in aangrenzend gebied 
Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen – in relatie tot de planlocatie 
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1. AANLEIDING EN DOEL 
 

Vivare Projecten BV is voornemen 38 woningen te amoveren binnen de bebouwde kom van 
Renkum. De woningen staan langs de Hogenkampseweg / Reijmerweg / St. Josephweg / 
Mr. Van Damweg. Door het verwijderen van de woningen, opstallen en aanwezige tuinen, 
ontstaat de mogelijkheid voor inbreiding met de bouw van 44 nieuwe woningen. Voor de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen is een toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk. 
 
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, die gesteld wordt in de Flora- en faunawet, is in 
juni 2014 een quickscan natuuronderzoek op de locatie uitgevoerd voor het in kaart 
brengen van mogelijke effecten op flora en fauna (Rapport: Quickscan natuuronderzoek 
sloop 38 woningen in Renkum – Ecochore Natuurtechniek, rapportnummer: 14505). 
Middels deze quickscan is een indruk verkregen van de mogelijke waarden van het gebied 
voor flora en fauna. Uit de onderzoeksgegevens bleek dat er met betrekking tot de groep 
vleermuizen, zoogdieren en vogels te weinig gedetailleerde gegevens voorhanden waren 
om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen welke gevolgen de geplande ingreep voor 
deze soortgroepen heeft. 
Om de functie van het gebied voor vleermuizen in kaart te kunnen brengen is een nader 
vleermuisonderzoek uitgevoerd in de periode mei – september. Hierbij zijn verspreid over 
het zomerhalfjaar verschillende inventarisaties uitgevoerd door een vleermuisdeskundige. 
Naast het vleermuisonderzoek is in het voorjaar onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van huismussen, gierzwaluw en steenmarter binnen het plangebied.  
 
Onderliggend rapport is opgesteld als addendum bij de opgestelde quickscanrapport. Voor 
algemene beschrijvingen en afwegingen van overige soortgroepen wordt naar de 
betreffende rapportage verwezen. 

 Quickscan natuuronderzoek sloop 38 woningen in Renkum 
rapportnummer: 14505, Ecochore natuurtechniek, 2014. 

 
Tijdens het aanvullende vleermuis- en vogelonderzoek in 2014 is als doel gesteld de 
volgende vragen te kunnen beantwoorden: 
 

 Welke soorten maken gebruik van de locatie; 

 Welke functie heeft het gebied voor betreffende soorten; 

 Wordt bij de uitvoer van de ingrepen de Flora- en faunawet overtreden. 

 
Deze rapportage beschrijft de bevindingen van het nader onderzoek. 
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2. INVENTARISATIEOPZET 

Tijdens verschillende bezoeken in 2014 is het plangebied geïnventariseerd op 
vleermuizen, steenmarter en huismus. De toegepaste onderzoeksmethoden worden in 
deze paragraaf nader toegelicht. 
Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren 
van de aanwezige soorten (zie Tabel 1). Gezien de grootte van het plangebied en de 
onderzoeksinspanning wordt verwacht dat er geen soorten en essentiële functies zijn 
gemist. 

 
 

 2.1 Onderzoeksmethodiek 

Iedere dier- en plantengroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om zo een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende 
soorten of groepen. Hieronder wordt de onderzoeksmethode van de onderzochte groepen 
gegeven zoals uitgevoerd in het plangebied dat is weergegeven in figuur 1. 
 
Vogels: huismus en gierzwaluw 
Voor deze soorten is gericht onderzoek uitgevoerd naar vaste verblijfplaatsen. Voor beide 
soorten betreft dit de feitelijke nestlocaties. Het onderzoek is uitgevoerd middels een 
visuele inspectie waarbij gebruik is gemaakt van verrekijker en territoriumkartering. 
 
In het onderzoek is beoordeeld of nestlocaties aanwezig zijn en welke consequenties de 
werkzaamheden hebben op de feitelijke locaties en het duurzaam voortbestaan van de 
locale populatie en individuen.  
 
Voor zowel huismus als gierzwaluw geldt een uitgebreide toetsing indien broedlocaties 
worden aangetast. Deze toetsing wordt gehanteerd bij aanvragen voor ontheffingen of 
omgevingsvergunningen. Door het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende vragen 
beantwoord worden. 
  
Beoordelingskader:   

 In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaats en rust- en / of 
verblijfplaats aangetast door de voorgenomen activiteiten?   

 Is er een wettelijk belang? Eén van de volgende belangen moet gelden:  
o bescherming van flora en fauna (b)   
o veiligheid van het luchtverkeer (c)  
o volksgezondheid of openbare veiligheid (d)   

 Is er een andere bevredigende oplossing voor de volgende zaken:  
o de locatie   
o de inrichting op de locatie   
o de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.    

 Komt de gunstige staat van instandhouding van de landelijke populatie niet in gevaar? 
  

Deze onderzoeksvragen zijn opgesteld door het ministerie van EL&I en beschreven in de 
soortenstandaards van betreffende soorten. In deze soortenstandaards is eveneens de 
onderzoeksinspanning geformuleerd om gefundeerde uitspraken te kunnen doen omtrent 
aan- of afwezigheid en functionaliteit van het gebied voor betreffende soorten. Dit 

Bezoekdata starttijd weersgesteldheid hoofdonderzoek Onderzoeker 

09-06-2014 10:00 bewolkt, droog, windkracht 1 O, 25 ºC 
huismus-

steenmarter 
Bas Voerman 

25-06-2013 19:30 bewolkt, droog, windkracht 1 N, 19 ºC gierzwaluw 
Rob Papendorp 
Bas Voerman 

18-06-2014 21:00 bewolkt, droog, windkracht 2 N, 14 ºC vleermuizen 
Rob Papendorp 
Bas Voerman 

01-07-2014 03:15 half bewolkt, droog, windkracht 1 NNW, 8-10 ºC vleermuizen 
Rob Papendorp 
Bas Voerman 

17-07-2014 21:30 half bewolkt, droog, windkracht 1 NO, 25 ºC vleermuizen 
Rob Papendorp 
Bas Voerman 

20-08-2014 22:00 half bewolkt, droog, windkracht 1 WZW, 15 ºC vleermuizen Bas Voerman 

14-09-2014 23:30 half bewolkt, droog, windkracht 1 NO, 13 ºC vleermuizen  Bas Voerman 

Tabel 1. Bezoekdata en weersgesteldheid 
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onderzoek is op deze soortenstandaards, in combinatie met de broedvogelmonitorings-
handleiding van SOVON, gebaseerd. Deze soortenstandaards zijn vrij via internet 
verkrijgbaar. 
 
Steenmarter 
Onderzoek naar steenmarterterritoria heeft plaatsgevonden middels verschillende 
bezoeken. Tijdens alle ronden is aandacht aan deze soort besteed. Tijdens een dagbezoek 
is gericht gezocht naar sporen (prenten, uitwerpselen, haren, prooiresten en dergelijke) 
en geuren. 
 
De gehanteerde methoden hiervoor zijn gebaseerd op de richtlijnen van de 
Zoogdiervereniging. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni-juli.  
 
Vleermuizen 
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. 
Met behulp van een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type: 
Pettersson D240x) is de echolocatie, die vleermuizen uitzenden, voor ons hoorbaar 
gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet met 100% zekerheid de 
soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname apparatuur 
(type: Zoom H2). Door middel van het computerprogramma Batsound is een nadere 
analyse uitgevoerd. Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de 
determinatie geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) 
vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht op het in kaart brengen van 
verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. De voorzomerbezoeken zijn 
uitgevoerd voor het in kaart brengen van kraam- en zomerverblijven. Tijdens de 
nazomerronden lag de nadruk op het in kaart brengen van balts- en paarlocaties en 
indicaties voor winterverblijven. 
 
Het ochtendbezoek is uitgevoerd vanaf enkele uren voor zonsopkomst tot zonsopkomst. 
De avondbezoeken in het voorjaar zijn gestart ruim voor zonsondergang tot enkele uren 
hierna.  
De bezoeken in augustus en september zijn in de avonduren uitgevoerd. Het onderzoek is 
gestart minimaal 1 uur na zonsondergang. De gebruikte methoden zijn gebaseerd op het 
vleermuisprotocol 2013 zoals opgesteld door het Netwerk Groene Bureau, Gegevens-
autoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging.  

2.2 Volledigheid inventarisatie 

Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft 
echter uiteraard een steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet 
waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter 
acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat 
redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode en inspanning is 
dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 (Zorgplicht, zie kader bijlage 2, blz. 19) 
van de Flora- en faunawet. Wat betreft het (voor)onderzoek heeft de initiatiefnemer dan 
ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de houdbaarheid van verspreidingsgegevens aan 
een maximale periode zijn gebonden. Voor de verspreidingsgegevens van licht 
beschermde soorten, of het juist ontbreken hiervan, wordt veelal een 
bruikbaarheidsperiode van circa 5-6 jaar gehanteerd, zoals de meeste gegevens in het 
quickscanrapport. Voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen en vogels geldt een 
bruikbaarheidperiode van circa 2-3 jaar. Na deze periode zijn de gegevens verouderd en 
dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende up-to-date zijn om te gebruiken bij 
ruimtelijke ingrepen. Voor dit alles geldt wel dat de planlocatie niet drastisch veranderd 
waardoor nieuwe leefsituaties kunnen zijn ontstaan. Dit is hier echter, behoudens de 
voorgenomen sloop, niet het geval. 
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Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied. 
De uitsnede geeft een meer gedetailleerd beeld 
van de planlocatie. 
 
Bron: Google Earth. 
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3. Onderzoeksresultaten  

In dit hoofdstuk worden kort de bevindingen van het onderzoek weergegeven. De 
verspreidingskaart van de aangetroffen soorten is opgenomen in bijlage 1. In het volgende 
hoofdstuk worden de wettelijke consequenties en aanbevelingen gegeven. 

3.1 Vogels 

Gedurende het seizoen is specifiek onderzoek uitgevoerd naar 2 soorten vogels waarvan 
de nestlocaties aangemerkt kunnen worden als vaste rust- of verblijfplaats en 
aanwezigheid redelijkerwijs mogelijk was: 
 

 Huismus (Passer domesticus) 

 Gierzwaluw (Apus apus) 

 
Tijdens het onderzoek is eveneens gelet op andere soorten uit categorie 1-4 waarvan de 
nest- en rustlocaties bescherming genieten zoals weergegeven in bijlage 2. Nestlocaties 
van soorten uit deze categorieën zijn niet aangetroffen. 
 
Hieronder worden de resultaten per soort en per functie behandeld. In bijlage 1 is een 
verspreidingskaart weergegeven met daarop de waargenomen vaste verblijfslocaties. 
 
Huismus (Passer domesticus) 
Tijdens de verschillende bezoeken zijn enkele waarnemingen van deze soort binnen het 
plangebied verricht. In totaal zijn 7 territoria van huismussen vastgesteld verspreid over 
enkele woningen, zie bijlage 1. Alle broedlocaties zullen naar verwachting onder de 
dakpannen aanwezig zijn. In woningen langs de Reijmerweg zijn geen territoria 
aangetroffen. 
De waarnemingen betreffen zowel territoriale mannetjes (N=4) als gesleep met 
nestmateriaal (N=1) en enkele waarnemingen van voerende ouders van uitgevlogen jongen 
(N=2). 
 
Gierzwaluw (Apus apus) 
Rondom het plangebied is een groot aantal gierzwaluwen waargenomen. Tijdens 
verschillende bezoeken is met twee personen lange tijd gepost om te zoeken naar 
invliegende of gierende vogels. Langs de Reijmerweg zijn ter hoogte van het plangebied 
een 8-tal nestlocaties waargenomen. Alle locaties bevinden zich echter aan de overzijde 
van de Reijmerweg en dus niet binnen het plangebied. Er zijn binnen het plangebied geen 
neslocaties van deze soort aangetroffen. 
 
Overige vogelsoorten 
Naast de te onderzoeken soorten zijn losse waarnemingen verricht van: 

 Houtduif - broedlocatie binnen plangebied 

 Koolmees – territoriaal 

 Merel – territoriaal 

 Pimpelmees - territoriaal 

 Roodborst - territoiraal 

 Tjiftjaf - territoriaal 

 Vink – territoriaal 

 Winterkoning - territoriaal 

3.2 Steenmarter 

Er zijn geen sporen van aanwezigheid van deze soort vastgesteld. Er kan worden gesteld 
dat er geen vaste verblijfplaats van deze soort in de woningen aanwezig is. 
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3.3 Vleermuizen 

Gedurende het onderzoek zijn 3 soorten vleermuizen aangetroffen: 
 

 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

 Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

 Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 
Hieronder worden de resultaten per soort en per functie behandeld. In bijlage 1 is een 
verspreidingskaart weergegeven met daarop de waargenomen vleermuizen. 
 
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
Van deze soort zijn enkele individuen op en rondom de planlocatie aangetroffen. De 
eerste dieren worden vrij snel na zonsondergang gesignaleerd. Tijdens de avondtellingen 
zijn vanuit een woning, Meester van Damweg 64, vanuit de zijgevel enkele (3 ex) 
uitvliegers waargenomen. Eveneens was het vermoeden dat enkele andere dieren vanuit 
andere woning binnen het plangebied afkomstig waren. Het uitgevoerde ochtendbezoek 
was daarom specifiek gericht op het in kaart brengen van zwermende dieren om zo de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen te bepalen. Hierbij zijn bij drie woningen 1 of meer 
zwermende gewone dwergvleermuizen vastgesteld. 
 

 Meester van Damweg 64 - 3 ex 

 St. Josephweg 24 - 1 ex 

 Hogenkampseweg 21 - 1 ex 

 
Alle zwermende en uitvliegende dieren hebben de in- of uitvliegopening onder de 
gevelpannen. De verblijfplaatsen zitten daardoor vermoedelijk onder de dakpannen of in 
de spouwmuren, indien deze vanaf de bovenzijde toegankelijk zijn. 
Tijdens alle vleermuisonderzoeken zijn lage aantallen dieren geteld. Ook langs de randen 
van het plangebied zijn nauwelijks vliegbewegingen of foerageeractiviteiten vastgesteld. 
Gezien het lage aantal individuen kan worden gesteld dat er geen kraamverblijf binnen de 
planlocatie aanwezig is. Het betreft hier enkele mannetjes die solitair of in een kleine 
groep onder de pannen of in de spouwmuren van de woningen verblijven. 
 
De meeste dieren blijven enige tijd in het centrale deel van het plangebied foerageren en 
vliegen circa 30-60 minuten na zonsondergang het plangebied uit richting 
noord(noordwest). Een groot deel van de nacht zijn foeragerende dieren slechts 
sporadisch aanwezig. Hieruit valt op te maken dat in een groter gebied en op grotere 
afstand wordt gefoerageerd. 
 
Tijdens de baltsonderzoeken in augustus en september, zijn enkele baltsende mannetjes 
aangetroffen. De mannetjes van gewone dwergvleermuizen vliegen baltsend veelal direct 
boven de paarlocatie. Hierdoor is het in kaart brengen van specifieke paarlocaties bij 
deze soort echter veelal vrij lastig. In totaal zijn 3 baltsende mannetjes aangetroffen. De 
dieren hadden een sterke binding met de woningen langs de Meester van Damweg en St. 
Josephweg. Op andere plekken in het gebied zijn geen baltsende dieren aangetroffen. 
 
Tijdens de bezoeken is specifiek gezocht naar zwermgedrag en andere indicaties die 
kunnen duiden op een winterverblijf. Dergelijke activiteiten zijn niet aangetroffen. 
Paarverblijfplaatsen van mannetjes kunnen regelmatig eveneens worden gebruikt als 
winterverblijf. Voor gewone dwergvleermuizen zijn twee typen winterverblijfplaatsen 
bekend: winterverblijfplaatsen waar mannetjes alleen, soms met enkele vrouwtjes 
verblijven en de winterverblijfplaatsen met groepen van veel exemplaren. Met name de 
winterverblijfplaatsen met enkele exemplaren zijn moeilijk aan te tonen. Er mag 
zekerheidshalve vanuit gegaan worden dat een plek die als zomerverblijfplaats in gebruik 
is, tevens ook als winterverblijf wordt gebruikt. De woningen dienen dan ook te worden 
aangemerkt als overwinteringlocatie voor minimaal 3 mannetjes. 
 
Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
Tijdens alle voorjaarsbezoeken zijn enkele laatvliegers rondom de planlocatie 
aangetroffen. Het betreft slechts 2-3 dieren die enige tijd foerageren in het centrale deel 
van het plangebied of langs de Hogenkampseweg vliegen. De dieren zijn afkomstig vanuit 
zuidelijke richting en komen ruim na zonsondergang het plangebied binnen. Hierdoor kan 
worden gesteld dat een verblijfplaats buiten de planlocatie aanwezig is. 
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
Tijdens de avondbezoeken in het voorjaar zijn enkele (3-4) overvliegende rosse 
vleermuizen waargenomen. Alle dieren vlogen hoog boven de planlocatie richting zuid. 
Vermoedelijk foerageren de dieren in de uiterwaarden van de Rijn. Dit is echter niet 
verder onderzocht. 
 
Er zijn geen verblijfplaatsen van deze soort binnen de planlocatie aanwezig. Ook maakt 
de planlocatie geen onderdeel uit van een foerageergebied van deze soort. 
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4. Toetsing Flora- en faunawet  

4.1 Algemeen 

Sinds het in werking treden van de AMvB artikel 75, 26 feb. 2005, is de beschermde status 
van dieren en planten opgedeeld in 3 tabellen, zie kader. 
Soorten die vermeld staan op Tabel 1 zijn vrijgesteld van ontheffing indien de 
werkzaamheden aan te merken zijn als Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tabel 2 en 3 soorten 
zijn zwaarder beschermd en hiervoor is nader onderzoek of toetsing noodzakelijk. 
 
Voor vogels geldt dat alle inheemse soorten beschermd zijn. Verstoring of verontrusting 
van broedende vogels is niet toegestaan. Daarnaast zijn er enkele soorten die jaarrond 
gebruik maken van dezelfde broedlocaties of die afhankelijk zijn van specifieke locaties; 
deze locaties zijn jaarrond beschermd. 
De groep vogels wordt niet specifiek aangegeven in de tabelverdeling. Voor deze groep is 
slechts ontheffing mogelijk voor belangen die betrekking hebben op bescherming van flora 
en fauna, veiligheid voor het vliegverkeer of volksgezondheid. 
 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de 
Europese Habitatrichtlijn. In Nederland is de soortbescherming verankert in de Flora- en 
faunawet en zijn de soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn opgenomen in tabel 3 
van de AMvB artikel 75. Hierdoor zijn alle vleermuissoorten zwaar beschermd. 
 
Zie voor een uitgebreide toelichting van de Flora- en faunawet (Ff-wet) bijlage 2. 

 

 

 

 

 

4.2 Ingreep 

Vivare Projecten BV is voornemen 38 woningen te amoveren binnen de bebouwde kom van 
Renkum. De woningen staan langs de Hogenkampseweg / Reijmerweg / St. Josephweg / 
Mr. Van Damweg. Door het verwijderen van de woningen, opstallen en aanwezige tuinen 
ontstaat de mogelijkheid voor inbreiding met de bouw van 44 nieuwe woningen. 
Ingrepen die daartoe in het plangebied moeten plaatsvinden bestaan voornamelijk uit: 
 

 Slopen woning en opstallen; 

 Verwijderen verharding; 

 Verwijderen aanwezige tuinen (sier)beplanting en openbaar groen; 

 Bouwen 44 nieuwe woningen. 

 
De Flora- en faunawet hanteert een aantal belangen waaronder een ingreep kan vallen. 
Onderhavige ingreep valt onder het volgende belang: 
 

 De uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Tabelindeling Flora- en faunawet 
 
Tabel 1:  Algemene soorten: algemene vrijstelling of 

ontheffing/lichte toets 
Tabel 2:  Overige soorten: vrijstelling met gedragscode 

of ontheffing/lichte toets 
Tabel 3:  Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMvB: vrijstelling met gedragscode of 
ontheffing/uitgebreide toets 
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4.3 Effecten 

 
Huismus 
Van deze soort zijn 7 nestlocaties vastgesteld. Door de voorgenomen sloop zal de 
planlocatie als broedgebied en foerageergebied worden aangetast. 
 
Gierzwaluw 
Van deze soort zijn geen broedlocaties vastgesteld. Door het ontbreken van de soort als 
broedvogel zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. 
 
Steenmarter 
Van deze soort zijn geen waarnemingen verricht waardoor er geen effecten optreden door 
de voorgenomen ingrepen. 
 
Vleermuizen 
In de te slopen gebouwen zijn minimaal 5 verblijfplaatsen aangetroffen van mannetjes 
van gewone dwergvleermuis. Minimaal 3 van deze locaties zijn eveneens in gebruik als 
paarlocaties. Door de geplande sloop zullen deze locaties verdwijnen. Hierdoor is het 
noodzakelijk mitigerende (lees verzachtende) maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat individuen worden geschaad en schade ontstaat aan de locale populatie, zie § 4.5: 
mitigerende maatregelen. Het biotoop zal door de geplande sloop en herinrichting 
grotendeels wijzigen. Door het lage aantal vleermuizen en het slechts tijdelijk foerageren 
van de dieren op de planlocatie, kan worden aangenomen dat de planlocatie niet als 
essentieel foerageergebied kan worden aangemerkt. Gezien de opbouw van de omgeving 
kan wel worden aangenomen dat er veel geschikt foerageergebied in de directe omgeving 
aanwezig is in de vorm van laanbeplantingen, parkachtige omgeving (rondom tennisbanen) 
en vele tuinen. Ook het buitengebied ligt op relatief korte afstand van het plangebied. 
Hierdoor kan redelijkerwijs worden aangenomen de ingreep geen significant (negatief) 
effect heeft op de foerageerkwaliteiten en vliegroutes voor de locale populatie. Deze 
afweging geldt eveneens voor de overige aangetroffen vleermuissoorten. 

4.4 Toetsing Flora- en faunawet 

Artikel 11 van de Flora- en faunawet verbiedt onder andere het vernietigen van vaste 
rust- en/of verblijfplaatsen. Zowel de nestlocatie van de huismus (Categorie-2-soort, zie 
bijlage 2) als de verblijfplaatsen en (paar)locaties van gewone dwergvleermuizen vallen 
onder deze definitie doordat de dieren jaarlijks gebruik zullen maken van deze locatie 
waardoor het een onderdeel vormt van het complexe leefgebied van de aanwezige 
populaties. Hierdoor wordt met de geplande ingreep de Flora- en faunawet overtreden. 
Het is daardoor niet toegestaan de ingreep zonder aanvullende mitigerende maatregelen 
uit te voeren. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienen daarom mitigerende en 
compenserende maatregelen getroffen te worden om schade aan individuen en de locale 
populaties te voorkomen. Voor gewone dwergvleermuis is het aanvragen van een 
ontheffing noodzakelijk. 

4.5 Mitigerende maatregelen 

Voor huismus kan in het kader van Ruimtelijke Ingrepen geen ontheffing worden 
aangevraagd. Voor deze soort mag het leefgebied niet verslechteren en dient ten alle 
tijden het totaal aantal broedlocaties behouden te blijven en het leefgebied blijven 
functioneren. Voor gewone dwergvleermuis is een ontheffingsaanvraag wel mogelijk. Voor 
beide soorten is het echter van belang dat er mitigerende en of compenserende 
maatregen getroffen dienen te worden om de duurzame instandhouding van de locale 
populaties te garanderen en schade aan individuen te voorkomen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat alle hieronder beschreven aandachtpunten worden uitgevoerd. 
Voor beide soorten zijn de maatregelen te verdelen in periode en methode van de sloop 
en het aanbrengen van nieuwe voorzieningen. In bijlage 3 is een verdere toelichting van 
de maatregelen opgenomen. 
 
Huismus 

Periode en methodiek van sloop 
 De periode van de sloop dient te worden afgestemd op de ecologie van de soort. Voor 

de huismus betekent dit dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten 
worden gestart. Hierdoor zullen geen individuen worden geschaad tijdens de 
werkzaamheden. De broedperiode van deze soort ligt globaal tussen 15 maart en eind 
juli. 
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Te treffen voorzieningen 
In het gebied worden 7 nestlocaties nestlocatie verwijderd. Doordat deze locaties 
verdwijnen is hiervoor compensatie noodzakelijk. Om de kans op vestiging te vergroten en 
een stabiele populatie te behouden wordt als uitgangssituatie een minimale 
compensatieverhouding van 1-2 gehanteerd in de nieuwe woningen of in de directe 
omgeving. Hierdoor is het noodzakelijk dat minimaal 14 nestgelegenheden worden 
geboden. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 

 Inmetselkasten 
 Huismuspannen 
 Het toegankelijk maken van de ruimte onder de dakpannen vanuit de 

dakgoten, eventuele door gebruik van een vogelvide. 
 
De voorzieningen dienen verspreid en ruim voor het broedseizoen te worden aangebracht 
om de slagingskans te vergroten en te vorkomen dat in het broedseizoen een verminderd 
aanbod van broedlocaties aanwezig is. Hierdoor is het eventueel mogelijk gebruik te 
maken van tijdelijke nestkasten. 
In de nieuwe situatie zullen wederom tuinen en openbaar groen worden aangelegd. 
Hierdoor is het aannemelijk dat foerageergebied voor deze soort in het gebied aanwezig 
blijft. 

 
Vleermuizen 

Periode en methodiek van sloop 
 De periode van de sloop dient te worden afgestemd op de ecologie van de soort 

waardoor de sloop buiten de meest kwetsbare perioden moet worden uitgevoerd. 
Doordat er mogelijk overwinterende dieren aanwezig zijn, dient de sloop plaats 
vinden in de periode na de winterslaap en voor de periode van in gebruikzijnde 
zomerverblijven. Deze periode ligt globaal tussen begin maart tot begin mei. 
De zomerperiode is minder geschikt om te slopen aanzien solitaire mannetjes van het 
gebouw gebruik kunnen maken. Ook ligt deze periode in het vogelbroedseizoen 
waardoor sloop niet is toegestaan indien broedende vogels in de directe omgeving 
aanwezig zijn. 

 Doordat het verlaten van de verblijfplaats van verschillende factoren afhankelijk is, 
dient voorafgaande aan de sloop verstoring plaats te vinden van het binnenklimaat 
waardoor eventueel nog aanwezige vleermuizen gestimuleerd worden hun 
verblijfplaats te verlaten en elders een nieuw verblijf te zoeken. Concreet betekent 
dit dat minimaal een week voorafgaande aan de sloop delen van het pannendak 
worden verwijderd zodoende dat verstoring van het aanwezige microklimaat 
plaatsvindt. In muren met een spouwmuur dienen forse gaten in de muur gemaakt te 
worden om de kwaliteit van het microklimaat te verstoren waardoor eventueel 
aanwezige dieren passief worden gedwongen te vertrekken. 

 
Het verdient sterkte voorkeur deze methodiek van sloop toe te passen op alle te slopen 
woningen. Solitaire mannetjes wisselen regelmatig van verblijfplaats en in beginsel bieden 
alle te slopen woningen geschikte verblijfslocaties. 
 

Te treffen voorzieningen 
Door de sloop zullen 5 verblijfplaatsen (waarvan 3 paarlocaties) verdwijnen waardoor 
compensatie noodzakelijk is. Om de kans op vestiging te vergroten en een stabiele 
populatie te behouden wordt als uitgangssituatie een minimale compensatieverhouding 
van 1-4 gehanteerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat minimaal 20 inmetselkasten in de 
nieuwbouw of gevelkasten aan de te behouden gebouwen in de omgeving worden 
gerealiseerd. De kasten worden verspreid aangebracht en dienen te voldoen aan de in 
bijlage 3 gestelde randvoorwaarden. 
Er zijn diverse gestikte typen vleermuiskasten. De definitieve keuze voor het type kast en 
de positionering dient in overleg met een vleermuisdeskundige te worden bepaald en te 
worden vastgelegd in een ecologisch protocol en logboek. 
Zie voor verdere toelichting bijlage 3. 
Om bovenstaande maatregelen te borgen is het sterk aan te bevelen een ecologisch 
protocol op te laten stellen met inbegrip van een logboek waardoor inzichtelijk is welke 
maatregelen op welke wijze en in welk tijdsbestek dienen te worden uitgevoerd. 
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Overige soorten 
Binnen het plangebied zijn diverse broedvogelsoorten aangetroffen. Alle te verwachten 
vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn. 
Ontheffing voor deze diergroep is in de meeste gevallen niet mogelijk. 
Dit betekent dat het verstoren, verontrusten, doden en anderszins van vogels en nesten 
niet is toegestaan. Deze overtredingen zijn kunnen worden veroorzaakt door het uitvoeren 
van de geplande werkzaamheden. 
Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor 
verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door 
de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het sterk aan te 
bevelen buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden waardoor bij aanvang 
van het broedseizoen het verstoringeffect op vogels minimaal is. 
Globaal kan worden gezegd dat de broedperiode, voor de mogelijk aanwezige soorten, ligt 
tussen 15 maart en 15 juli. Hierbij dient wel te worden op gemerkt dat indien broedende 
vogels in een andere periode van het jaar worden aangetroffen, hierbij zorgvuldig dient te 
worden omgegaan zodat verstoring van de broedende vogels wordt voorkomen. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Dit addendum is geschreven als aanvulling op een quickscanonderzoek zoals in de inleiding 
is aangegeven. Tijdens het aanvullende onderzoek is onderzoek verricht naar het 
voorkomen van huismus, gierzwaluw, steenmarter en vleermuizen op de planlocatie. 
 
Huismus 
Tijdens het onderzoek zijn diverse territoria vastgesteld. Door de voorgenomen sloop 
zullen deze locaties verdwijnen waardoor mitigatie noodzakelijk is voordat de sloop kan 
worden uitgevoerd. 
 
Gierzwaluw 
Van deze soort zijn geen waarneming binnen het plangebied verricht. Hierdoor zijn voor 
deze soort geen nadere maatregelen noodzakelijk. 
 
Steenmarter 
Van deze soort zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen. Door het ontbreken van 
vaste verblijfplaatsen van deze soort zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
In de te slopen woningen zijn minimaal 5 verblijfplaatsen (waarvan 3 paarlocaties) van 
mannetjes van gewone dwergvleermuis en (mogelijke) overwinteringslocaties aanwezig. 
Doordat deze locaties verdwijnen is het aanvragen van een ontheffing en het treffen van 
mitigerende maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen dienen te worden gerealiseerd 
voordat met de sloop kan worden begonnen. 
 
Volledigheid onderzoek 
Op de locatie Hogenkampseweg / Reijmerweg / St. Josephweg / Mr. Van Damweg  in 
Renkum  zijn enkele natuuronderzoeken uitgevoerd. Samen geven deze onderzoeken een 
goed en volledig beeld van de aanwezigheid van (zwaar) beschermde soorten. Aan de 
hand van de bevindingen van de onderzoeken, de samenstelling van de aangetroffen 
soorten en de onderzoeksinspanningen, kan worden gesteld dat er geen zwaar 
beschermde soorten met een essentiële binding met de planlocatie zijn gemist. Hierdoor 
kan het natuuronderzoek als volledig worden beschouwd. 
 
Het is  aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en het 
treffen van mitigerende maatregelen voor huismus en gewone dwergvleermuis is 
noodzakelijk voordat met de sloop kan worden gestart. 
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BIJLAGE 1: VERSPREIDINGSKAART 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Locaties uit-/invliegende gewone dwergvleermuizen. 
Woning Meester van Damstraat 64. 

 

 
 

 

Figuur 2. Verspreidingskaart waargenomen huismussen en vleermuizen. 
Het roodomkaderde gebied betreft de strikte begrenzing van de onderzoekslocatie. 

 
  - nestlocaties huismus 

  -   nestlocaties gierzwaluw – alle buiten strikte plangebied 

  - gewone dwergvleermuis 

  - laatvlieger 

  -  rosse vleermuis 
 

 Stippen - losse waarnemingen (indicatief. De stippen geven een indruk van de dichtheid en 
verspreiding – (samenvatting van alle bezoeken) 

 Pijlen - foerageeractiviteit en vliegroutes 
 Ster  -  verblijfplaats (globale positionering) 
 Bliksemschicht  – baltsvlucht mannetje Globale positionering van paarverblijven van gewone  
   dwergvleermuis, exacte locatie is niet bekend 
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BIJLAGE 2: TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET 
 
 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet is de soortgerichte 
implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarbij worden in 
deze wet de bepalingen samengevoegd die voorheen in verschillende wetten waren 
gebundeld: Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: 
soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en 
plantsoorten. 
 
De Flora- en faunawet is in beginsel gericht op de bescherming van flora en fauna op 
soortniveau. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of 
planten zijn verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-
principe). Het is dan ook altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren 
zonder schade aan beschermde dieren en planten aan te brengen. De wet erkent de 
intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een 
zorgplicht opgenomen: iedereen moet voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het 
wild voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun 
leefomgeving, Artikel 2 Flora- en faunawet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de in deze rapportage gemaakte toetsing zijn met name de verbodsbepalingen 
8 t/m 12 van toepassing. 
 
Artikel 8 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, 
te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te 
sporen. 
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten. 
 
Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te 
vernielen. 
 

Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking 
getreden. In dit besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten 
geregeld. Tevens introduceert de AmvB de gedragscode. De AmvB verdeelt alle 

Naast de aandacht voor beschermde soorten geldt voor alle in het wild levende dieren 
en planten artikel 2 van de Flora- en faunawet. 
 
Artikel 2  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren 
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht 
is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken.  
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beschermde soorten (met uitzondering van vogels) in drie groepen - Tabellen. Voor 
vogelsoorten geldt een andere regeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer 
de werkzaamheden vallen onder: 
 

 bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 
 bestendig gebruik; 
 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als deze soorten op de 
locatie voorkomen, en het werk valt onder de werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan geldt daarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet. Als geen sprake is van werkzaamheden zoals beschreven, dient 
een ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt dan onderworpen aan de 
lichte toets. Toetsingscriteria daarbij zijn of de gunstige staat van instandhouding 
van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een redelijk doel dient. 
Uiteraard geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht; Artikel 2. 
 
Tabel 2 
Deze soorten krijgen een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als 
sprake is van werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1 én indien wordt 
gehandeld volgens een gedragscode die is goedgekeurd door de Minister van LNV.  
Valt het werk niet onder de werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1, dan dient 
een ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de 
lichte toets. Hierbij moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe 
mogen leiden dat het voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Er mag 
geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 
De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen uit te sterven. Hiervoor moeten 
maatregelen getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch 
werkprotocol.  
Ook hier geldt de algemene zorgplicht. 
 
Tabel 3 
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer 
werkzaamheden vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt 
niet zonder meer een vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een 
vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en welke 
negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben, zijn 
ontheffingsplichtig. Voor het verstrekken van een ontheffing wordt deze 
onderworpen aan een zware toets wanneer: 
 

 er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is; 
 de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort; 
 er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

 
Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een 
door de Habitatrichtlijn erkend belang: 
 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige 
effecten; 

 bescherming van flora en fauna; 
 openbare veiligheid. 

 

Tabel: toetsingscriteria voor ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Beschermde soorten Zonder gedragscode Met gedragscode 

Licht beschermde soorten – Tabel 1 Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling 

Overige beschermde soorten - Tabel 2 ‘Lichte’ toetsing Vrijstelling 

Streng beschermde soorten – Tabel 3 Uitgebreide toetsing Uitgebreide toetsing 
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Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen 
getroffen te worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen 
en de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te 
garanderen. Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen 
getroffen te worden. Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze 
vooraf beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond 
worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit 
heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het 
project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet. 
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de 
lokale populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet voldoende 
kan worden gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden 
uitgevoerd én dient een ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. 
Voor deze soorten geldt echter dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van 
een wettelijk belang genoemd in de Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantsoorten. 
 
Vogels 
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV een nieuw beleid ten 
aanzien van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de 
Flora- en faunawet beschermd. Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te 
worden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. De 
meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het 
broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor 
deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 
jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest 
permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze groep is opgedeeld in 
enkele categorieën waarop de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet jaarrond van kracht zijn: 
 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing 
of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk 
van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak 
zeer specifiek en limitatief beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf 
niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

 
Het betreft de vogelsoorten: 

 Boomvalk  (Falco subbuteo) 
 Buizerd   (Buteo buteo) 
 Gierzwaluw  (Apus apus) 
 Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 
 Havik   (Accipiter gentilis) 
 Huismus   (Passer domesticus) 
 Kerkuil    (Tyto alba) 
 Oehoe    (Bubo bubo) 
 Ooievaar   (Ciconia ciconia) 
 Ransuil    (Asio otus) 
 Roek    (Corvus frugilegus) 
 Slechtvalk   (Falco peregrinus) 
 Sperwer   (Accipiter nisus) 
 Steenuil   (Athene noctua) 
 Wespendief   (Pernis apivorus) 
 Zwarte wouw   (Milvus migrans). 
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Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 
broedseizoen niet strikt beschermd. 

 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij 

het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 
Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
 

Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen, dan dient altijd een 
omgevingscheck uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er 
voor de soort in de omgeving voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf 
een vervangende locatie te vinden en een vervangend nest te maken. Indien dit niet 
mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie aangeboden te worden. Wanneer dit 
ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Ontheffing kan 
alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 
Wettelijke belangen zijn: 

 
 bescherming van flora en fauna; 
 veiligheid van het luchtverkeer; 
 volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 
Gedragscode 
Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten van Tabel 
2 en Tabel 3 geven. Voorwaarde is wel dat gewerkt dient te worden volgens een 
door de minister vastgestelde gedragscode. Hierbij is het van belang dat de 
gedragscode op de juiste wijze is geïmplementeerd in de organisatie of in het 
totaalplan van de werkzaamheden.  
Voor meer informatie over de toepassing van de Flora- en faunawet in relatie tot 
gedragscodes: zie de brochure van het ministerie van LNV: “Buiten aan  het werk”. 
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BIJLAGE 3: MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 
 
Hieronder wordt aangegeven op welke wijze het voortbestaan van de locale populatie 
gewone dwergvleermuizen gewaarborgd kan worden, ondanks de sloop van de gebouwen 
waar de paarlocaties en verblijfplaatsen zijn vastgesteld. 
 

Periode van uitvoering:  
 De periode van de sloop dient te worden afgestemd op de ecologie van de soort 

waardoor de sloop buiten de meest kwetsbare periode kan worden uitgevoerd. 
Doordat er mogelijk overwinterende dieren aanwezig zijn, dient de sloop plaats 
vinden in de periode na de winterslaap en voor de periode van in gebruikzijnde 
zomerverblijven. Deze periode ligt globaal tussen begin maart tot begin mei. 
De zomerperiode is minder geschikt om te slopen aanzien solitaire mannetjes van de 
gebouwen gebruik maken. Ook ligt deze periode in het vogelbroedseizoen waardoor 
sloop niet is toegestaan indien broedende vogels in de directe omgeving aanwezig 
zijn. 

Mogelijkheden ter plaatse (voorafgaand aan de ingreep) 
Verstoren van het binnenklimaat 

 Doordat het verlaten van de verblijfplaats van verschillende factoren afhankelijk is, 
dient voorafgaande aan de sloop verstoring plaats te vinden van het binnenklimaat 
waardoor eventueel nog aanwezige vleermuizen gestimuleerd worden hun 
verblijfplaats te verlaten en elders een nieuw verblijf te zoeken. Concreet betekent 
dit dat minimaal een week voorafgaande aan de sloop delen van het pannendak 
worden verwijderd zodoende dat verstoring van het aanwezige microklimaat 
plaatsvindt. In muren met een spouwmuur (woning) dienen forse gaten in de muur 
gemaakt te worden om de kwaliteit van het microklimaat te verstoren waardoor 
eventueel aanwezige dieren passief worden gedwongen te vertrekken. 

 
Let op !:  

 Vleermuisvriendelijk strippen van de gebouwen, uitsluitend tijdens relatief 
warme nachten (> 10°C) met gunstige weersomstandigheden uitvoeren. 

 Geef de vleermuizen een paar dagen de tijd om zelfstandig te vertrekken na de 
verstoring van het binnenklimaat. 

 Voor de start van de werkzaamheden altijd een vleermuisonderzoeker laten 
controleren of gebouw ‘vleermuisvrij’ is.  

 
Het verdient sterkte voorkeur deze methodiek van sloop toe te passen op alle te slopen 
woningen. Solitaire mannetjes wisselen regelmatig van verblijfplaats en in beginsel bieden 
alle te slopen woningen geschikte verblijfslocaties. 
 

Mogelijkheden ter plaatse (compenserende / mitigerende maatregelen) 
Door de sloop zullen 5 verblijfplaatsen (waarvan 3 paarlocaties) verdwijnen waardoor 
compensatie noodzakelijk is. Om de kans op vestiging te vergroten en een stabiele 
populatie te behouden wordt als uitgangssituatie een minimale compensatieverhouding 
van 1-4 gehanteerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat minimaal 20 inmetselkasten in de 
nieuwbouw of gevelkasten aan de te behouden gebouwen of forse bomen in de omgeving 
worden gerealiseerd. 
Er zijn diverse gestikte typen vleermuiskasten. De definitieve keuze voor het type kast en 
de positionering dient in overleg met een vleermuisdeskundige te worden bepaald en te 
worden vastgelegd in een ecologisch protocol en logboek. 
 
Uit recente uitspraken van Dienst Regeling blijkt dat kasten bestaande uit meerdere 
compartimenten, die daardoor afzonderlijke verblijven kunnen vormen voor meer 
individuen, als meerdere voorzieningen per kast kunnen worden gerekend. Indien in dit 
geval wordt gekozen voor kasten met drie compartimenten, zijn daardoor slechts 6-7 
kasten noodzakelijk. 
 
De exacte positionering dient in overleg met een vleermuisdeskundige te worden bepaald. 
 

 De kasten worden verdeeld over verschillende windrichtingen aangebracht 
waardoor variatie in microklimaat ontstaat. 

 De kasten dienen op minimaal 3 meter hoogte te worden aangebracht. 
 Binnen een straal van 4 meter voor de uitvliegopening mogen geen objecten als 

bomen of lichtbronnen worden geplaatst (bij de woningen) of dienen takken te 
worden verwijderd (bij het in bomen aanbrengen van de kasten) om zo een vrije en 
zo donker mogelijke in- en uitvliegopening te waarborgen. 

 De kasten dienen duurzaam behouden te blijven. 



   Bijlagen

Bijlage 8  Maatregelenplan 
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Inventarisatie, advisering en ontwikkeling 

1. OVERZICHT GESCHIKTE LOCATIES T.B.V. VLEERMUISKASTEN 
 
Datum: 02-02-2015 
 
Door de relatief hoge kopgevels en goothoogtes is het overgrote deel van de woningen zoals aangegeven op de 
luchtfoto geschikt voor het plaatsen van vleermuiskasten en huismuskasten. De belangrijkste belemmering is 
opgaand groen op enkele locaties. Hierdoor is geen vrije uitvliegmogelijkheid aanwezig. Dit is echter bij slechts 
enkele woningen het geval. Onderstaande foto’s geven enkele voorbeelden van geschikte ophangplekken. Op 
de volgende pagina heb ik enkele aandachtspunten voor het hangen van de kasten beschreven. 
 
De woningen Reijmersweg 68-78 zijn voor vleermuiskasten wel geschikt maar hierbij moet specifiek rekening 
gehouden worden met aanwezigheid van gierzwaluwen onder de gevelpannen, doordat hier geen overstekend 
dak aanwezig is. Hierdoor is het raadzaam aan deze woningen geen kasten op te hangen (of vrij grote afstand 
tot de gevelpannen) indien voldoende geschikte mogelijkheden zijn in noordelijker gelegen woningen. 
 
Op pagina 4 is een voorstel opgenomen met voor de kasten geschikte locaties.  
 

Luchtfoto van zoekgebied voor (tijdelijke) compensatiekasten voor huismus en vleermuizen. 
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Inventarisatie, advisering en ontwikkeling 

Door de hoge gevels en weinig belemmerend 
groen, zijn hier veel mogelijkheden voor 
vleermuiskasten. 
 

Hoge kopgevels zijn geschikt voor 
vleermuiskasten en evt. ook huismuskasten op 
iets lager niveau. 
 

 
Hoge goothoogte geschikt voor ophangen 
vleermuiskasten en huismuskasten. 
 
 

De pijlen geven enkele voorbeelden van 
potentieel geschikte ophangplekken 
voor vleermuiskasten. 
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Inventarisatie, advisering en ontwikkeling 

 
Hoge kopgevels zijn geschikt voor 
vleermuiskasten.  
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Inventarisatie, advisering en ontwikkeling 

2. UITGANGSPUNTEN OPHANGEN VLEERMUISKASTEN EN HUISMUSKASTEN 

 
Vleermuiskasten (evt. tijdelijk) 

Door de sloop zullen 5 verblijfplaatsen (waarvan 3 paarlocaties) verdwijnen waardoor compensatie 
noodzakelijk is. Om de kans op vestiging te vergroten en een stabiele populatie te behouden wordt als 
uitgangssituatie een minimale compensatieverhouding van 1-4 gehanteerd. Hierdoor is het noodzakelijk 
dat minimaal 20 inmetselkasten in de nieuwbouw of gevelkasten aan de te behouden gebouwen of forse 
bomen in de omgeving worden gerealiseerd. 
 
Uit recente uitspraken van Dienst Regeling blijkt dat kasten bestaande uit meerdere compartimenten, die 
daardoor afzonderlijke verblijven kunnen vormen voor meer individuen, als meerdere voorzieningen per 
kast kunnen worden gerekend. Indien in dit geval wordt gekozen voor kasten met drie compartimenten, 
zijn daardoor slechts 6-7 kasten noodzakelijk. 
 
De exacte positionering dient te voldoen aan onderstaande punten. 
 

 De kasten worden verdeeld over verschillende windrichtingen aangebracht waardoor variatie in 
microklimaat ontstaat. 

 De kasten dienen op minimaal 3 meter hoogte (huismuskast 2-3 meter hoogte)  te worden 
aangebracht. 

 Binnen een straal van 4 meter voor de uitvliegopening mogen geen objecten als bomen of 
lichtbronnen worden geplaatst (bij de woningen) of dienen takken te worden verwijderd (bij het in 
bomen aanbrengen van de kasten) om zo een vrije en zo donker mogelijke in- en uitvliegopening te 
waarborgen. 

 De kasten dienen bij voorkeur voor het vliegseizoen te worden aangebracht – voor half maart. 
 De kasten dienen duurzaam behouden te blijven. 

 
 
Huismuskasten (evt. tijdelijk) 

In het gebied worden 7 nestlocaties verwijderd. Doordat deze locaties verdwijnen is hiervoor 
compensatie noodzakelijk. Om de kans op vestiging te vergroten en een stabiele populatie te 
behouden wordt als uitgangssituatie een minimale compensatieverhouding van 1-2 gehanteerd in 
de nieuwe woningen of in de directe omgeving. Hierdoor is het noodzakelijk dat minimaal 14 
nestgelegenheden worden geboden. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 

 Inmetselkasten 
 Huismuspannen 
 Het toegankelijk maken van de ruimte onder de dakpannen vanuit de dakgoten, 

eventuele door gebruik van een vogelvide. 
 
De voorzieningen dienen verspreid en ruim voor het broedseizoen te worden aangebracht om de 
slagingskans te vergroten en te vorkomen dat in het broedseizoen een verminderd aanbod van 
broedlocaties aanwezig is. Hierdoor is het eventueel mogelijk gebruik te maken van tijdelijke 
nestkasten. 
In de nieuwe situatie zullen wederom tuinen en openbaar groen worden aangelegd. Hierdoor is 
het aannemelijk dat foerageergebied voor deze soort in het gebied aanwezig blijft. 
 
De exacte positionering dient te voldoen aan onderstaande punten. 
 

 Bij voorkeur niet op de weerzijde, dus niet op zuid-west ivm regen of felle zon. 
 De kasten dienen op circa 2-3 meter hoogte te worden aangebracht. 
 De kasten dienen bij voorkeur voor het broedseizoen te worden aangebracht – voor begin maart. 
 De kasten dienen duurzaam behouden te blijven. 

 
Voor de locatiebepaling zoals in deze notitie beschreven wordt uitgegaan van de bij Vivare beschikbare kasten. 
Deze kasten beschikken over 3 broedgelegenheden per kast. Hierdoor zullen op 5 locaties kasten worden 
gehangen waardoor 15 nieuwe broedlocaties beschikbaar zijn. Alle kasten worden rond half februari 2015 
opgehangen.
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5 

Inventarisatie, advisering en ontwikkeling 

 
 
 
 

Globale situering voor de kasten. 
 

  vleermuiskast 

  huismuskast 
 
Bij plaatsing vleermuiskasten aan kopgevels: voorkom het plaatsen van een kast minder dan 1 meter boven een 
raam. In bovenstaande kaart is hiermee rekening gehouden door op enkele kopgevels met twee ramen slechts 1 
kast aan te brengen zodat deze in het midden van de gevel geplaatst kan worden. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015' met identificatienummer 

NL.IMRO.0274.bp0164rh-va02 van de gemeente Renkum.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen.

1.3  de verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijke informatie als 

vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0274.bp0164rh-va02.

1.4  aan-huis-verbonden bedrijf:

een bedrijf, dat in of bij een woning, door een bewoner wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 

vervaardigen van (ambachtelijke) producten, dat wil zeggen het geheel of overwegend door middel 

van handwerk vervaardigen, bewerken, herstellen of installeren van goederen, en/of leveren van 

diensten en dat niet krachtens een milieuwet (zoals de wet Milieubeheer dan wel Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) vergunning- of meldingplichtig is, waarbij de woning in overwegende 

mate de woonfunctie behoudt, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% 

van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen (met dien 

verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen 

minimaal 100 m² dient te bedragen), en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met 

de woonfunctie in overeenstemming is. Dit zijn in ieder geval de volgende bedrijven: fotograaf, 

bloemschikker, decorateur, fietsenreparateur, goud- en zilversmid, pottenbakker, 

(muziek)instrumentenmaker, kaarsenmaker, lijstenmaker, loodgieter, meubelmaker, 

computerservice (o.a. systeembouw/analyse/hardwarebouw), traiteur, zadelmaker, koerierdienst, 

prothesemaker, glazenwasser, reisorganisatie (kleinschalig), reparatie van kleine 

consumentenartikelen (antiek, radio's, tv's, horloges etc.) en een webwinkel (met zeer beperkte en 

ondergeschikte opslag ter plaatse). Detailhandel is bij een aan-huis-verbonden bedrijf niet 

toegestaan, behoudens zeer beperkte verkoop van artikelen die verband houden met de activiteiten. 

312  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Regels

1.5  aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep dat, in of bij een woning, door een bewoner wordt uitgeoefend, waarbij 

de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt, waarbij dit is toegestaan tot een maximum 

vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en 

uitbouwen (met dien verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- 

en uitbouwen minimaal 100 m² dient te bedragen), en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, zoals een (para)medisch, juridisch, 

administratief, therapeutisch, verzorgend, maatschappelijk, ontwerptechnisch, kunstzinnig of 

daarmee gelijk te stellen beroep. Dit zijn in ieder geval de volgende beroepen: architect, advocaat, 

acupuncturist, beeldhouwer, belastingadviseur, fysiotherapeut, grafisch ontwerper, huisarts, 

hypotheekadviseur, juridisch adviseur, kunstschilder, makelaar, notaris, psycholoog, therapeut, 

tandarts, verloskundigenpraktijk, dierenarts (kleine huisdieren), zakelijke dienstverlening, logopedie 

en een internetbedrijf in het bouwen van websites en of het ontwerpen / bouwen /analyse van 

softwareapplicaties. Ook wordt hieronder verstaan een kapper, schoonheidssalon, hondentrimsalon, 

pedicure en kinderopvang (alleen in de vorm van 'gastouder') en het enkel uitoefenen van een 

administratie ten behoeve van een bedrijf alsmede (detail)handel via internet zonder opslag en/of 

verkoop aan huis. Detailhandel is bij een aan-huis-verbonden beroep niet toegestaan, behoudens 

zeer beperkte verkoop van artikelen die verband houden met de activiteiten. 

1.6  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.7  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.8  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.9  aanverwantschap:

aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap het gaat hierbij om de 

relatie tussen een persoon en de familie van zijn/haar echtgenoot of geregistreerde partner. De 

graad van aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwantschap van de echtgenoot of de 

geregistreerde partner. 1e graad aanverwantschap zijn de ouder(s) en kind(eren) van uw partner. 2e 

graad aanverwantschap zijn de grootouder(s), kleinkind(eren) en broer(s) en zussen) van uw partner. 

1.10  afhankelijke woonruimte:

een aan- en/of uitbouw en/of bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin (een gedeelte 

van) de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 
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1.11  afwijking/afwijken:

een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1o van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

1.12  andere werken:

werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 

1.13  archeologische waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden (archeologische 

relicten). 

1.14  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.15  bebouwingspercentage:

een in de regels en/of op de verbeelding aangegeven percentage, dat het deel van het bouwvlak 

binnen het bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd tenzij in de regels anders 

is bepaald. 

1.16  bed & breakfast:

het door de bewoner(s) van de bijbehorende woning bieden van een veelal kortdurend recreatief 

nachtverblijf in de vorm van logies en ontbijt in een deel van de woning of bijbehorend bijgebouw. 

Bed & breakfast is toegestaan in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de 

bijgebouwen, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het 

hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen, waarbij minimaal 60% van 

het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen de woonfunctie dient te behouden 

(met dien verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- en 

uitbouwen minimaal 100 m² dient te bedragen). 

1.17  bedrijf:

een inrichting / instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 

opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten. 

Aan-huis-verbonden beroepen en een garagebedrijf worden hieronder niet begrepen, 

aan-huis-verbonden bedrijven wel. Detailhandel is bij een bedrijf niet toegestaan, behoudens zeer 

beperkte verkoop van artikelen die verband houden met de activiteiten. 

1.18  bedrijfsvloeroppervlakte (bruto):

de totale vloeroppervlakte van het (de) gebouw(en) / de ruimte die wordt gebruikt voor een 

aan-huis-verbonden beroep of bedrijf c.q. een (dienstverlenend) bedrijf, winkel of een 

dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

314  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Regels

1.19  begane grond:

de eerste bouwlaag (niet zijnde een kelder, souterrain/onderbouw of bij aflopend hoogteverschil in 

het terrein ter plaatse de daaronder gelegen volledige bouwlaag), dat wil zeggen de bouwlaag ter 

plaatse van de hoofdtoegang). 

1.20  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan 

wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning dan wel omgevingsvergunning, 

waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders 

is bepaald. 

1.21  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.22  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.23  bijgebouw:

een (niet voor bewoning bestemd) op zichzelf staand, dat wil zeggen van buiten bereikbaar via een 

eigen ingang, aangebouwd dan wel vrijstaand gebouw, dat niet in directe verbinding staat, via een 

deur of andere open verbinding, met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw. 

1.24  bloedverwantschap:

bloedverwantschap geeft aan wanneer mensen familie van elkaar zijn. Mensen zijn bloedverwanten 

als de één een afstammeling is van de ander en zij samen minstens één gemeenschappelijke 

stamouder hebben. De mate van bloedverwantschap wordt uitgedrukt in graden. Bepalend daarvoor is 

het aantal geboorten dat nodig is voor het ontstaan van bloedverwantschap tussen twee mensen. 1e 

graad bloedverwanten zijn de ouder(s) en de kinderen. 2e graad bloedverwanten zijn de grootouders, 

de kleinkind(eren) en de broer(s) en zus(sen). 

1.25  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk. 

1.26  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak. 
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1.27  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen, waarbinnen de vloerhoogte maximaal 1.20 meter varieert, is 

begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van souterrain/onderbouw, 

zolder of vliering. 

1.28  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.29  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel. 

1.30  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.31  bouwwerk, geen gebouw zijnde:

een overig bouwwerk, carport of een overkapping. 

1.32  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.33  carport:

een overkapping bedoeld als staanplaats, stalling voor één of meerdere auto's of andere 

motorvoertuigen. 

1.34  cultuurhistorische waarden:

de aan een gebied en/of bouwwerk toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan 

door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat gebied of 

bouwwerk, zoals dat in uitdrukking komt in de beplanting, het beplantingspatroon, slotenpatroon of 

de architectuur. Onder cultuurhistorische waarden worden mede verstaan de archeologische waarden 

en monumenten. 

1.35  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping. 

1.36  dakkapel:

een uitspringend dakvenster, bedoeld om de lichtinval te verbeteren en/of het woonoppervlak te 

vergroten, aangebracht op het hellende dakvlak en minimaal aan de onder- en bovenzijde omgeven 

door het betreffende dakvlak. Dakvergrotingen die in de goot staan, of zelfs daaronder, of die boven 

de nok uitsteken zijn dus géén dakkapellen. 
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1.37  dakopbouw:

een dakvergroting/-verhoging, niet zijnde een dakkapel, die of in de goot staat of zelfs daaronder 

en/of die boven de nok uitsteekt (doortrekken van de nok). Door de dakopbouw verandert het 

silhouet van het 'oorspronkelijke' dak. 

1.38  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder wordt 

begrepen een winkel. 

1.39  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) 

te woord worden gestaan en geholpen, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, 

schoonheidsinstituten, fotostudio's, bijkantoren van banken (waaronder geldautomaten) en van 

sociaal culturele instellingen, makelaarskantoor, assurantiekantoor, postagentschappen, 

telefoondiensten, internetdiensten, internetcafé's, snelfotoshops, ontwikkelshops, copyshops, 

videotheken, autorijscholen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. Een 

garagebedrijf en een seksinrichting vallen hier niet onder.

1.40  erf- of terreinafscheiding:

een gebouwde voorziening van enig materiaal bedoeld om een perceel of erf, of een deel daarvan af 

te scheiden, zoals een (tuin)muur en een (tuin)hek. Een erf- of terreinafscheiding hoeft dus in 

principe niet alleen geplaatst te zijn op een perceelsgrens om als zodanig te worden opgevat. Is een 

afscheiding bijvoorbeeld geplaatst in het midden van een tuin dan wordt deze ook beschouwd als een 

erf- of terreinafscheiding. Onder een erf- of terreinafscheiding wordt verder ook verstaan een 

rasterwerk waarlangs beplanting groeit. Een gegroeide haagbeuk wordt daarentegen niet beschouwd 

als een gebouwde erf- of terreinafscheiding.

1.41  erkend archeoloog:

een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen archeoloog die voldoet aan de door en 

krachtens de Monumentenwet gestelde kwalificaties en eisen (archeologische deskundige).

1.42  evenement:

een één- of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een 

herdenkingsplechtigheid, braderie, feest, concert, theater, (muziek) voorstelling, show, 

bioscoopvoorstelling, bijeenkomst, tentoonstelling, (week)markt, thematische markt, snuffelmarkt, 

(sport)manifestaties of optocht, niet zijnde een betoging. Dit is inclusief en ten dienste van het 

evenement benodigde, horeca, sanitaire voorzieningen, muziek en detailhandel. Binnen evenementen 

wordt onderscheid gemaakt in een 'groot evenement' en een 'klein evenement'; voor de uitleg hiervan 

zie de betreffende begrippen.
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1.43  fysieke veiligheid:

de veiligheid (onder andere zelfredzaamheid en ramp-/incidentbestrijding en beheersing) voor zover 

deze afhankelijk is van fysieke factoren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van branden, 

ongevallen en rampen. 

1.44  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.

1.45  gebruiken:

gebruiken, het doen gebruiken, in gebruik geven en het laten gebruiken.

1.46  geohydrologisch onderzoek (kennis over de bodemopbouw):

onderzoek naar grondwater en de bodemstructuur / aanwezige grondsoorten ter plaatse en 2 meter 

dieper dan het bouwplan en de bijbehorende werkzaamheden in de bodem reiken waarbij onderzocht 

dient te worden of er leemlagen/kleischotten in de bodem aanwezig zijn. Van belang is dat de bouw 

niet tot doorbreking of aantasting van leemlagen/kleischotten (hoe dun deze lagen eventueel ook 

zijn) zal leiden. Doorbreking of aantasting van deze leemlagen/kleischotten leidt namelijk tot het 

veranderen van de (schijn) grondwaterstand en grondwaterstromen waardoor grondwater niet meer 

naar de beken zal gaan maar dieper in de bodem zal infiltreren. Dit ondermijnt de ecologische 

kwaliteit van de beken.

1.47  groot evenement:

meerdaagse evenementen met een maximum van acht per kalenderjaar, waarvan maximaal driemaal 

per kalenderjaar een kermis of circus, en met een maximum van negen aaneengesloten dagen per 

evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder 

begrepen.

1.48  helihaven:

een terrein dat permanent is ingericht en uitgerust en geschikt is om te worden gebruikt door 

hefschroefvliegtuigen, dan wel een platform, dat is aangelegd op een bouwwerk, constructie of 

vaartuig en dat permanent is ingericht en uitgerust om te worden gebruikt door 

hefschroefvliegtuigen.

1.49  hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in 

een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit 

grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs 

wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

318  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Regels

1.50  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. Een hoofdgebouw kan 

verschillende bouwhoogtes hebben.

1.51  horeca / horecabedrijf:

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, 

zoals een (eet)café, cafetaria, lunchroom, broodjeszaak, restaurant, bistro, grillroom, afhaalzaak 

dan wel een combinatie van dergelijke bedrijven, het verstrekken van logies (zoals een hotel, bed & 

breakfast, shortstay, appartementenhotel), het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie 

(o.a. feestzaal, bruiloften en (kunst)exposities), vergader- en congresaccomodaties en 

conferentieoorden. Alles eventueel in combinatie met bijbehorende sport- en recreatieve 

voorzieningen / activiteiten en één en ander al dan niet in combinatie van een vermaaksfunctie (niet 

zijnde een automatenhal/amusementshal/gokhal) met uitzondering van een erotisch getinte 

vermaaksfunctie. Onder horeca wordt niet verstaan coffeeshops, discotheken, partyboerderijen en 

dergelijke.

1.52  kamerbewoning / kamerverhuur:

het bewonen (bijvoorbeeld via (ver)huur) van één of meer ruimtes binnen een woning, waarbij de 

bewoners wezenlijke voorzieningen, zoals een entree, keuken, woonkamer en/of sanitaire ruimte, 

gemeenschappelijk gebruiken met andere bewoners van dezelfde woning.

1.53  kantoor:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden 

die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bank- en/of 

verzekeringswezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen en het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten, waarbij het publiek/afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate 

rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. Hieronder vallen ook congres- en 

vergaderaccommodaties. Detailhandel is niet toegestaan. 

1.54  kap:

een gesloten en (gedeeltelijk) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk.

1.55  kelder:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, voor personen toegankelijk, dat door op gelijke of bij 

benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd en dat geheel onder peil is 

gelegen (en meestal gelegen onder de begane grond).

1.56  klein evenement:

een ééndaags evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het 

evenement hieronder niet begrepen, dat geen of slechts in zeer ondergeschikte mate een 

commerciële doelstelling heeft.
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1.57  lessenaarsdak:

een dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak.

1.58  maatvoeringsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor 

bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt.

1.59  mantelzorg:

de langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt aangeboden aan een 

aantoonbare hulpbehoevende (zoals op fysiek en/of psychisch en/of psycho-sociaal vlak) door 

personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale 

relatie.

1.60  nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening.

1.61  natuurwaarde(n):

de aan een gebied toegekende waarde(n), gekenmerkt door de onderlinge samenhang en 

beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur, zoals geologische, geomorfologische, 

bodemkundige en of biologische elementen.

1.62  normaal onderhoud, gebruik en beheer:

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan 

van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.63  nutsvoorziening:

een voorziening uitsluiten of in hoofdzaak gericht op het openbaar nut, dat wil zeggen de op het 

openbare net aangesloten nutsvoorziening (gas, elektriciteit, water en warmte), de 

telecommunicatie, het openbaar vervoer of het trein-, water- of wegverkeer, zoals 

transformatorhuisjes, schakelhuisjes, duikers, bemalinginstallaties, gemaalgebouwtjes, voorziening 

ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie.

1.64  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden:

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.65  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. Carports en overkappingen vallen hier niet onder.
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1.66  overkapping:

een vrijstaand dan wel aangebouwd bouwwerk met een gesloten dak op het erf van een 

(hoofd)gebouw of een standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot van het 

(hoofd)gebouw of de standplaats en dat minimaal twee geheel open wanden heeft en dat maximaal 

twee, al dan niet tot de constructie zelf behorende, wanden heeft, zoals een carport of luifel.

1.67  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 

direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.68  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg, pad of stoep 

grenst (dat wil zeggen dat er geen ruimte zit tussen de hoofdtoegang en de weg, het pad of de 

stoep):

de hoogte van die weg, dat pad of die stoep ter plaatse van de hoofdtoegang

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan een weg, pad of 

stoep grenst:

de hoogte van het afgewerkte maaiveld ter hoogte van de hoofdtoegang na voltooiing 

van de bouw. Bij aan- en uitbouwen geldt de hoofdtoegang van het hoofdgebouw;

c. voor een bouwwerk waarbij geen sprake is van een toegang:

het gemiddelde afgewerkte maaiveld ter plaatse van dat bouwwerk;

d. voor erfafscheidingen, terreinafscheidingen, tuinhekken, (tuin)muren en keermuren:

het afgewerkte terrein ter plaatse van elk gedeelte van dat bouwwerk (de voet van de 

erfafscheiding of terreinafscheiding enz., gemeten aan de laagste zijde);

e. indien in of op het water wordt gebouwd:

het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil).

1.69  praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten, 

waaronder aan-huis-verbonden beroepen, op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, 

medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.70  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding.

1.71  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 

prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, escortservice of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie 

met een sekswinkel.
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1.72  sekswinkel:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van 

erotisch-pornografische aard aan particulieren (plegen te) worden verkocht of verhuurd.

1.73  sociale veiligheid:

de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van 

de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

1.74  souterrain/onderbouw:

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer (en meestal gelegen onder de 

begane grond), waarvan de bovenkant boven het peil, maar overal minder dan 1,20 meter boven peil, 

is gelegen.

1.75  splitsing van een woongebouw:

het bouwkundig en functioneel in tweeën delen van een gebouw, zodanig dat, met handhaving van 

het bestaande woongedeelte van het gebouw en zonder uitbreiding, een tweede zelfstandig 

functionerende woning in het gebouw wordt gemaakt.

1.76  straatmeubilair:

naast hetgeen hieronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto het 

Besluit omgevingsrecht wordt hieronder voor de werking van dit bestemmingsplan mede verstaan: 

papier-, glas- en andere inzamelbakken, kunstwerken, speeltoestellen, alsmede abri's en 

kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen en (draagconstructies van) 

reclame.

1.77  terras:

een buiten een gebouw gelegen gebied behorende bij een horecabedrijf waar zitgelegenheid kan 

worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of etenswaren verstrekt.

1.78  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw en 

waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.79  verdieping:

elke bouwlaag boven de begane grond.

1.80  voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit 

grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.
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1.81  winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn aard, indeling en/of inrichting kennelijk bedoeld 

is te worden gebruikt voor de uitoefening van detailhandel.

1.82  woning / wooneenheid:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

Kleinschalige zorgwoningen worden als wonen beoordeeld (en vallen dus onder een 'woning') als de 

bewoners gezamenlijk één (met een gezinsverband vergelijkbaar) huishouden voeren, er een 

(behoorlijk) vaste samenstelling en structuur van de woongroep is en het wonen centraal staat en de 

eventuele zorg en begeleiding daaraan ondergeschikt is.

1.83  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 

boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 

beschouwd kan worden.

1.84  zolder:

een gedeelte van een gebouw, zijnde een laag boven de begane grond en gelegen direct onder het 

dak, waarvan de vrije hoogte tussen de bovenkant van de vloer en het laagste punt van de onderkant 

van het dak (nok) minder bedraagt dan 1,50 meter.

1.85  zorgbehoevende:

degene die mantelzorg behoeft; 

1.86  zorgverlener / mantelzorger:

degene die mantelzorg geeft/verleend.

1.87  zorgwoning:

een woonruimte, complex van ruimten, functioneel ingericht op het bieden van zorg, bedoeld voor de 

huisvesting van één of meerdere huishoudens door hulpbehoevenden of het fysieke, psychische en/of 

sociale vlak eventueel met extra zorg en/of begeleiding, al dan niet door middel van 

gemeenschappelijke voorzieningen en kantoor dan wel een woonvorm waar bewoners nagenoeg 

zelfstandig wonen met (voorzieningen voor) verzorging en begeleiding (ook 24-uurs begeleiding). 

Voor dit alles geldt dat deze zorgwoning (net) niet beoordeeld kan worden als wonen, als bedoeld met 

een woning, en (net) niet met het voeren van een nagenoeg zelfstandig huishouden. Kleinschalige 

zorgwoningen worden als wonen beoordeeld (en vallen dus onder een 'woning') als de bewoners 

gezamenlijk één (met een gezinsverband vergelijkbaar) huishouden voeren, er een (behoorlijk) vaste 

samenstelling en structuur van de woongroep is en het wonen centraal staat en de eventuele zorg en 

begeleiding daaraan ondergeschikt is.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 

afstand het kortst is.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. Deze bepaling geldt ook voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde.

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel. Bij de vaststelling van de goothoogte worden goten (c.q. de druiplijn 

en het boeibord) van ondergeschikte bouwdelen zoals dakkapellen niet meegerekend.

2.5  de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.6  de 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.

2.7  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.

2.8  aanvullende regels voor de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde:

bij de vaststelling van de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder buitenwerkse 

gevelvlakken en/of scheidingsmuren wordt de verticale projectie van het gehele bouwwerk, op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk gemeten.
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2.9  aanvullende regels voor de oppervlakte van een ondergronds bouwwerk:

bij de vaststelling van de oppervlakte van een gebouw die geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld 

/ onder de grond is gelegen wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van 

de scheidingsmuren, (bovenwaarts) geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

bouwterrein ter plaatse van het gebouw.

2.10  aanvullende regels voor de oppervlakte en bebouwingspercentage van een 

ondergronds bouwwerk buiten een bovengronds bouwwerk:

bij de berekening van het bebouwingspercentage of de te bebouwen oppervlakte wordt de 

oppervlakte van ondergrondse bouwwerken (gebouwen) mede in aanmerking genomen, voor zover 

deze zijn gelegen buiten de buitenwerkse gevelvlakken van de bijbehorende bovengrondse gebouwen.

2.11  ondergrondse diepte:

vanaf het aanliggende oorspronkelijke maaiveld tot aan het diepste punt in de (onder)grond / bodem 

van de ingreep/bouwwerk, verticaal gemeten. In afwijking van het vorenstaande geldt ter plaatse 

van de aanduiding 'parkeergarage': vanaf het ter plaatse geldende peil tot aan de bovenkant van de 

vloer van de parkeergarage, gelegen in de (onder)grond / bodem, verticaal gemeten.

2.12  algemene aanvullende regels voor de oppervlakte, goothoogte en 

bouwhoogte van een bouwwerk:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 

als plinten, pilasters, liftschachten, muurdammen, hemelwaterafvoeren, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, lichtkappen/-koepels, erkers, 

balkons, gallerijen, bordessen, trappen, traphekken, balkonhekken en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt en de overschrijding 

voor wat betreft balkons niet meer dan 1,5 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. parken en plantsoenen;

d. voet-, ruiter- en rijwielpaden;

e. speelvoorzieningen;

f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige 

werken, zoals duikers;

met daaraan ondergeschikt:

g. bos;

h. verhardingen;

i. delen van wegen;

j. uitritten;

k. ingangen voor (ondergrondse) parkeervoorzieningen;

l. parkeervoorzieningen;

m. straatmeubilair;

n. kunst(werken);

o. kleine evenementen;

met de daarbij behorende:

p. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

q. andere werken.

3.2  bouwregels

3.2.1  gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen, met dien verstande dat:

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen maximaal 6 meter mag bedragen;

b. carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van auto's niet zijn toegestaan; 

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen.

3.3  nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.
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3.4  afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

3.2.2, aanhef, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 

meter mag bedragen.

3.5  specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 

gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik 

van gebouwen voor (zelfstandige) bewoning. 

3.6  afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

3.1 en toestaan dat delen van deze gronden, welke aansluiten bij woningen, gebruikt mogen worden 

als tuin, met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 1 meter, voor 

die woningen.

3.6.2  afwegingskader

De in lid 3.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van:

a. de karakteristieke groenstructuur of -groenelementen;

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de woonsituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de sociale veiligheid;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de fysieke veiligheid. 
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Artikel 4  Tuin

4.1  bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

a. tuinen (voortuinen), erven en terreinen;

b. aan- en uitbouwen;

met de daarbij behorende:

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige 

werken, zoals duikers;

e. paden, zoals opritten en achterpaden;

f. groenvoorzieningen en bos;

g. aan- en uitbouwen;

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

i. andere werken.

4.2  bouwregels

4.2.1  gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat enkel aan- en uitbouwen en/of aangebouwde overkappingen 

mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. de breedte van één of meerdere aan- en uitbouw(en) en/of aangebouwde overkapping(en) voor 

de naar de weg of openbare ruimte gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 2/3e deel 

van de naar de weg of de openbare ruimte gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw mag bedragen 

en waarbij de diepte maximaal 2 meter mag bedragen (gerekend vanaf de (voor)gevel van de 

woning waar wordt aangebouwd);

b. de goothoogte van een aan- en uitbouw en/of aangebouwde overkapping mag maximaal 0,3 

meter boven de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan 

deze wordt gebouwd gelegen zijn, met dien verstande dat de aan- of uitbouw niet hoger mag 

zijn dan het hoofdgebouw;

c. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en/of aangebouwde overkapping maximaal 4 meter 

bedraagt.

4.2.2  bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren mag (al dan niet bij elkaar 

opgeteld) maximaal 1 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 meter 

bedragen, met dien verstande:

1. dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

maximaal 30% van de oppervlakte van de gronden met deze bestemming mag bedragen, en;

2. dat overkappingen en carports niet zijn toegestaan.
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4.3  nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. de fysieke veiligheid.

4.4  afwijken van de bouwregels

4.4.1  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder a en toestaan dat:

1. een aan- of uitbouw en/of aangebouwde overkapping wordt gebouwd tot maximaal de hele 

breedte van de gevel van het hoofdgebouw;

2. de diepte van een aan- of uitbouw en/of aangebouwde overkapping maximaal 3 meter mag 

bedragen (gerekend vanaf de (voor)gevel van de woning waar wordt aangebouwd);

b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder b en c en toestaan dat de goot- en bouwhoogte van een aan- of 

uitbouw en/of aangebouwde overkapping maximaal 6 meter mag bedragen, met dien verstande 

dat de aan- of uitbouw en/of aangebouwde overkapping niet hoger mag zijn dan het 

hoofdgebouw;

c. het bepaalde in lid 4.2.1 en lid 4.2.2 en worden toegestaan dat bovenop een aan- of uitbouw 

en/of aangebouwde overkapping een balkon of (dak)terras wordt gerealiseerd met een hekwerk 

van maximaal 1,5 meter hoogte (te meten vanaf het dak waarop gebouwd wordt);

d. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen 

en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 2 meter mag bedragen, waarbij de 

bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter mag bedragen;

e. het bepaalde in lid 4.2.2 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag bedragen.

4.4.2  afwegingskader

De in lid 4.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de fysieke veiligheid.

4.5  specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 

gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

a. wegen, straten en paden;

b. voet- en rijwielpaden;

c. pleinen;

d. parkeervoorzieningen;

e. bruggen;

f. tunnels;

g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen de aangrenzende bouwvlakken inclusief 

de bestemmingen Wonen en Tuin, met maximaal 1 meter overschreden worden;

met daaraan ondergeschikt:

h. groenvoorzieningen en bos;

i. straatmeubilair en (ondergrondse) afvalcontainers;

j. (openbare) nutsvoorzieningen;

k. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige 

werken, zoals duikers;

l. speelvoorzieningen;

m. terrassen, voor zover hierdoor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming niet wordt 

aangetast;

n. kleine evenementen;

met de daarbij behorende:

o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

p. andere werken.

5.2  bouwregels

5.2.1  gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer (zoals abri's), wegverkeer of 

openbare nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, waarbij de maximale oppervlakte van een 

gebouw 25 m² mag bedragen met een maximale (nok)hoogte van 5 meter;

b. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 12 meter bedragen;

c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen de aangrenzende bouwvlakken inclusief 

de bestemmingen Wonen en Tuin, met maximaal 1 meter overschreden worden waardoor binnen 

deze meter dus woningen, aanbouwen en bijgebouwen en erfafscheidingen gebouwd mogen 

worden conform en ten behoeve van de (maatvoeringen van) naastgelegen bestemmingen 'Wonen' 

en Tuin'.

5.2.2  bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 12 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter 

bedragen, met dien verstande dat carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van 

auto's niet zijn toegestaan.

c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen de aangrenzende bouwvlakken inclusief 
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de bestemmingen Wonen en Tuin, met maximaal 1 meter overschreden worden waardoor binnen 

deze meter erfafscheidingen gebouwd mogen worden conform en ten behoeve van de 

(maatvoeringen van) naastgelegen bestemmingen 'Wonen' en Tuin'.

5.3  nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

d. de fysieke veiligheid.

5.4  afwijken van de gebruiksregels

5.4.1  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.1 en toestaan dat delen van deze gronden, welke aansluiten bij woningen, gebruikt mogen worden 

als tuin, met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van maximaal 1 meter, bij die 

woningen.

5.4.2  afwegingskader

De in lid 5.4.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de fysieke veiligheid.
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Artikel 6  Wonen

6.1  bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;

b. gebouwen;

c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

d. tuinen en erven;

e. paden, zoals opritten en achterpaden;

f. groenvoorzieningen en bos;

g. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

i. andere werken.

6.2  bouwregels

6.2.1  gebouwen in het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

a. binnen een bouwvlak is een hoofdgebouw met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

met bijbehorende aan- en opgebouwde bouwwerken, zoals balkons, (balkon)hekken, trappen 

enz., toegestaan;

b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;

c. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

d. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt maximaal het ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;

e. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;

f. de goothoogte van de gebouwen, overkappingen en bijbehorende aan- en opgebouwde 

bouwwerken bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' 

aangegeven goothoogte;

g. de bouwhoogte van de gebouwen, overkappingen en bijbehorende aan- en opgebouwde 

bouwwerken bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' 

aangegeven bouwhoogte.

6.2.2  gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak geldt dat enkel aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd waarbij de volgende bepalingen 

gelden:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen bij 

een hoofdgebouw mag, buiten het bouwvlak, maximaal hetgeen in de onderstaande tabel is 

aangegeven bedragen:

Oppervlakte bouwperceel met de 

bestemming Wonen, verminderd met de 

oppervlakte van het in het betreffende 

bouwperceel gelegen bouwvlak (A)

Maximaal met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen te bebouwen oppervlakte

332  Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015



   Regels

0 m² - 150 m² 1/3e deel van A, waarbij minimaal 20 m² mag worden 

bebouwd 

> 150 m² - 300 m² 60 m²

> 300 m² - 500 m² 70 m²

> 500 m² - 800 m² 80 m²

> 800 m² - 1000 m² 90 m²

>1000 m² 100 m²

b. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of 

uitbouw gebouwde overkapping mag maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de vloer van de 

eerste verdieping van het hoofdgebouw gelegen zijn, met dien verstande dat de aan- of uitbouw 

of de vrijstaande of aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde 

overkapping niet hoger mag zijn dan het hoofdgebouw; 

c. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- 

of uitbouw gebouwde overkapping mag maximaal 4 meter bedragen;

d. de goothoogte van een bijgebouw, een vrijstaande overkapping en een aan een bijgebouw 

gebouwde overkapping mag maximaal 3,5 meter bedragen;

e. de bouwhoogte van een bijgebouw, een vrijstaande overkapping en een aan een bijgebouw 

gebouwde overkapping mag maximaal 5 meter bedragen en waarbij de nok van een 

lessenaarsdak indien hoger dan 3,5 meter, niet in of binnen 1 meter van de perceelsgrens mag 

worden geplaatst;

f. op vrijstaande bijgebouwen en op overkappingen zijn geen dakkapellen toegestaan.

6.2.3  overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, gelden de 

volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) 

mag maximaal 2 meter bedragen, waarbij de bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter 

mag bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van onoverdekte zwembaden maximaal 1,5 meter mag bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, mag 

maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (niet zijnde overkappingen, erf- en terreinafscheidingen, 

keermuren, vlaggenmasten en zwembaden) buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de 

oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende 

bouwperceel gelegen bouwvlak, mag bedragen.

6.3  nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. de fysieke veiligheid.
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6.4  afwijken van de bouwregels

6.4.1  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 6.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw tot maximaal 1,5 meter 

buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het (weg- en/of 

spoor-)verkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

b. het bepaalde in lid 6.2.1 onder d en toestaan dat in het bouwvlak één woning/wooneenheid meer 

wordt gerealiseerd, mits: 

1. de geluidbelasting vanwege het (weg- en/of spoor-)verkeer van geluidgevoelige gebouwen 

niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere 

grenswaarde;

2. de fysieke veiligheid niet in het geding is;

c. het bepaalde in lid 6.2.1 onder f en toestaan dat de maximale goothoogte wordt verhoogd tot 

maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, 

mits minimaal 50% van de totale horizontale lengte van de goot gelijk blijft aan de ter plaatse 

geldende maximale goothoogte;

d. het bepaalde in lid 6.2.2 onder a en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw buiten het bouwvlak wordt 

vergroot tot maximaal 100 m², mits de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50 % van de 

oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende 

bouwperceel gelegen bouwvlak, bedraagt;

e. het bepaalde in lid 6.2.2 onder b en toestaan dat de maximale goothoogte van een aan- en 

uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde 

overkapping maximaal 5 meter mag bedragen, waarbij de goothoogte niet hoger mag zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;

f. het bepaalde in lid 6.2.2 onder c en toestaan dat de maximale bouwhoogte van een aan- en 

uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde 

overkapping maximaal 6,5 meter mag bedragen, waarbij de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 

de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;

g. het bepaalde in lid 6.2.3 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, maximaal 5 meter mag bedragen.

6.4.2  afwegingskader

De in lid 29.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de fysieke veiligheid.

6.5  specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 

gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik 

van bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.
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6.6  afwijken van de gebruiksregels

6.6.1  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 6.1 en lid 6.2.1 onder b en toestaan dat tevens kamerbewoning/-verhuur 

en/of een zorgwoning is toegestaan in het hoofdgebouw en de daarbij behorende aan- en 

uitbouwen;

b. het bepaalde in lid 6.1 en toestaan dat tevens bed & breakfast in het hoofdgebouw en/of de aan- 

en uitbouwen en/of de bijgebouwen mogelijk is;

c. het bepaalde in lid 6.1 en toestaan dat in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de 

bijgebouwen een aan-huis-verbonden bedrijf mogelijk is;

d. het bepaalde in lid 6.1, lid 6.6.1 onder c en lid 1 (begrippen) en toestaan dat bij een 

aan-huis-verbonden beroep en/of een aan-huis-verbonden bedrijf naast de bewoner nog andere 

medewerkers werkzaam zijn;

e. het bepaalde in dit artikel en toestaan dat bijgebouwen bij een woning tijdelijk gebruikt worden 

voor bewoning, door de zorgbehoevende dan wel de zorgverlener/mantelzorger, als afhankelijke 

woonruimte, waarbij:

1. het gebruik als afhankelijke woonruimte noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, 

waartoe advies van een door de gemeente aan te wijzen deskundige wordt ingewonnen;

2. de afhankelijke woonruimte qua oppervlakte past in de voor deze bestemming geldende 

regeling voor bijgebouwen. In zeer bijzondere situaties, zoals hoeksituaties of grote 

percelen waarbij ter plaatse een niet bebouwbare bestemming ligt, kan heb bevoegd gezag 

hiervan afwijken;

3. de afhankelijke woonruimte een maximale oppervlakte mag hebben van 70 m²;

4. geen splitsing van eigendom (woning en bijgebouw/afhankelijke woonruimte) van het 

betreffende bouwperceel plaatsvindt;

5. het aantal gebruikers van afhankelijke woonruimte maximaal twee bedraagt; 

6. aan de afhankelijke woonruimte geen permanent (huis)nummer wordt toegekend zoals 

bedoeld in de daarvoor bedoelde gemeentelijke verordening (zoals een 'verordening 

(straat)naamgeving en (huis)nummering').

f. het bepaalde in dit artikel en toestaan dat het hoofdgebouw (de woning) gebruikt wordt als een 

zogenaamde 'twee-' of 'drie-generatiewoning' waarbij de woning bewoond mag worden door 

maximaal drie gezinnen (huishoudens) met een familiare relatie middels een eerste of tweede 

graad bloedverwantschap of aanverwantschap waarbij:

1. er sprake is blijft van één woning met daarin maximaal drie huishoudens;

2. de woning uiterlijk en van binnen één geheel blijft vormen;

3. de maximaal drie woonruimten niet volledig van elkaar mogen zijn afgescheiden, ze moeten 

dus met elkaar verbonden blijven met minimaal één, voor mensen toegankelijke, opening 

per bouwlaag;

4. de woning slechts één voordeur blijft houden;

5. geen splitsing van eigendom (woning zelf en/of bijgebouw) van het betreffende bouwperceel 

plaatsvindt;

6. aan de afzonderlijke woonruimten geen (huis)nummer wordt toegekend zoals bedoeld in de 

daarvoor bedoelde gemeentelijke verordening (zoals een 'verordening (straat)naamgeving en 

(huis)nummering').

6.6.2  afwegingskader

De in lid 6.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van:

Hogenkampseweg - Reijmerweg 2015  335



Regels 

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de fysieke veiligheid.

Hierbij dient parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden en dient het niet een 

zodanige verkeersaantrekkende activiteit te betreffen die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding 

van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de 

openbare ruimte.

6.6.3  intrekken omgevingsvergunning om af te wijken

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning om af te wijken, verleend op grond van lid 6.6.1 

onder e en/of lid 6.6.1 onder f, in, indien in strijd met de voorwaarden van de afwijking wordt 

gehandeld en indien:

a. ingeval, lid 6.6.1 onder e, de bij het verlenen van de afwijking bestaande noodzaak vanuit een 

oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is;

b. ingeval, lid 6.6.1 onder f, er geen sprake meer is van een familiaire relatie in de 1e of 2e graad 

bloedverwantschap of aanverwantschap tussen de bewoners van de woning.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  ondergronds bouwen

8.1.1  verbod ondergronds bouwen

In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van deze regels is het verboden om bouwwerken te 

bouwen met een ondergrondse diepte van meer dan 5 meter (d.w.z. de verticale diepte onder 

maaiveld).

8.1.2  afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

8.1.1 en toestaan dat wordt gebouwd met een ondergrondse diepte van meer dan 5 meter 

overeenkomstig de ter plaatste geldende bouwregels van de andere bestemmingen, indien op basis 

van ingesteld geohydrologisch onderzoek, naar oordeel van burgemeester en wethouders, de 

geohydrologische situatie ter plaatse door het bouwplan met bijbehorende activiteiten niet wordt 

aangetast. Dat wil zeggen dat geen leemlagen/kleischotten worden doorbroken, beschadigd / 

aangetast of dat deze niet aanwezig zijn, de bestaande grondwaterstromen ten behoeve van de 

toestroming van grondwater naar de beken niet wordt aangetast en de (schijn)grondwaterstand niet 

wordt aangetast. Overigens moeten door het geologisch onderzoek eventueel geconstateerde en 

doorbroken klei- of leemlagen in boorgaten na afronding het onderzoek hersteld worden.

8.1.3  uitzondering geohydrologisch onderzoek

Het overleggen van een geohydrologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders de bestaande geohydrologische situatie van de bodem in andere 

beschikbare informatie afdoende is vastgesteld, waaronder het gegeven dat bij de bouwactiviteiten 

geen leemlagen/kleischotten worden doorbroken of aangetast en de kennis dat ter plaatse, tot net 

voorbij de diepte van het bouwplan, geen kleischotten/leemlagen aanwezig zijn, en dat daarmee 

afdoende is vastgesteld dat de bouw niet tot verstoring leidt van de geohydrologische situatie van de 

bodem. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  evenementen

Kleine evenementen zijn binnen alle bestemmingen toegestaan, mits:

a. hiervoor een vergunning is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, en;

b. geen significante aantasting plaatsvindt van de natuurwaarden in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze 

wet(ten).

9.2  parkeernormen

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en wijzigen van de functie van een 

gebouw of van gronden wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat 

wordt voldaan aan de in bijlage 1 Parkeernota 2014-2020 opgenomen 'Parkeernota 2014-2020' 

(vastgesteld 26 februari 2014) van de gemeente Renkum dan wel de herziening of opvolger van 

die parkeernota.

b. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het onder a bepaalde, indien:

1. het voldoen aan deze bepaling door bijzondere omstandigheden op zwaarwegende bezwaren 

stuit, of;

2. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien. Hierbij geldt dat dit binnen 200 meter moet geschieden.

9.3  strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

a. een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en 

seksinrichtingen;

b. een gebruik van gronden en bouwwerken als helihaven voor hefschroefvliegtuigen;

c. een gebruik van bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning;

d. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 

onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor 

het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

e. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering 

van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- 

en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de fysiek veiligheid, met een 

omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot maximaal 10% van die 

maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 

-intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat, ongeacht het bouwvlak en de bestemming (met 

uitzondering van de bestemming 'Bos'), gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gerealiseerd met een oppervlakte van maximaal 50 m² en een bouwhoogte van maximaal 

5 meter zoals een muziektheater, jongerenontmoetingsplek, gebouwen van openbaar nut, 

rioolinstallaties en openbare nutsvoorzieningen, telecommunicatie, het openbaar vervoer of het 

spoor-, water-, of wegverkeer;

e. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het bouwvlak met maximaal 5 meter wordt 

overschreden en het de bouw betreft van luifels, uitgebouwde toegangsportalen, balkons, 

galerijen, erkers, trappenhuizen, trappen, liftschachten en soortgelijke aanbouwen en 

bouwwerken;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 

bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 

luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:

1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 10 m² bedraagt;

2. de bouwhoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;

g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte voor het oprichten van hekwerken ten 

behoeve van het gebruik van platte daken als dakterras met een maximum van 1 meter boven de 

maximaal toegestane bouwhoogte, mits:

1. dit passend is in het bestaande bebouwingsbeeld van de omgevende bebouwing, en;

2. de belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet 

onevenredig worden geschaad;

h. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat maximaal 1 meter buiten de bestemmingsgrens dan 

wel het bouwvlak mag worden gebouwd en tot een maximum oppervlak van 6 m², mits:

1. dit passend is in het bestaande bebouwingsbeeld van de omgevende bebouwing, en;

2. de belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet 

onevenredig worden geschaad, en;

3. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad.

i. de bestemmingsbepalingen, met uitzondering van de bestemming Bos en toestaan dat ten 

behoeve van bouwprojecten, renovatieprojecten dan wel voor onderhoud tijdelijk, tot maximaal 

een één jaar, bouwketen, bouwmaterieel, bouwmaterialen en dergelijke geplaatst worden op 

niet daartoe bestemde locaties, mits:

1. de verkeersveiligheid en de hulpverlening niet onevenredig worden geschaad, en;

2. de parkeerdruk niet onevenredig toeneemt, en;

3. natuurwaarden niet onevenredig worden geschaad en bomen niet direct dan wel indirect 

worden beschadigd;

j. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat, ongeacht het bouwvlak en de bestemming (met 
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uitzondering van de bestemming 'Bos'), maximaal 2 (nood)lokalen, met een bouwhoogte van 

maximaal 5 meter, worden geplaatst bij gebouwen ten behoeve van educatieve doeleinden zoals 

(bijzondere) scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, waarbij 

de afstand van deze (nood)lokalen tot het bijbehorende educatieve gebouw maximaal 100 meter 

mag bedragen en de noodzaak tot het plaatsen van de (nood)lokalen moet worden aangetoond; 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  overgangsrecht bouwwerken

11.1.1  overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, 

mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan.

11.1.2  afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijken van het bepaalde in lid 11.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 

11.1.1 met maximaal 10%.

11.1.3  uitzondering overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

11.2  overgangsrecht gebruik

11.2.1  overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.2.2  strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, 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.

11.2.3  verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten.

11.2.4  uitzondering overgangsrecht gebruik

Lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Hogenkampseweg - Reijmerweg 

2015'. 
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1  Parkeernota 2014-2020
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VOORWOORD  

Een parkeerplaats is de plek waar een bezoek met een voertuig begint en eindigt en waar bezoekers 

dus hun eerste en laatste indruk opdoen. Een parkeerplaats is daarom het best te vergelijken met de 

lobby van een hotel of de entree van een huis: hier wordt een bezoeker als eerste welkom geheten, 

hier krijgen bezoekers de eerste indruk van wat ze in onze gemeente kunnen verwachten. Een 

parkeerplaats is dus één van de visitekaartjes van de gemeente. 

 

Parkeren vormt zowel de begin- als eindschakel in de mobiliteitsketen. Zonder goede verbindingen is 

het niet mogelijk om met een voertuig uiteindelijk bij een parkeerplaats te komen, maar andersom 

is een goede verbinding zonder voldoende parkeerplaatsen ook van weinig waarde. Parkeren heeft 

alles te maken met mobiliteit en een goede mobiliteit betekent dat de gemeente met het openbaar 

vervoer, per auto en per fiets goed bereikbaar is voor burgers, bezoekers en hulpdiensten. Wij stellen 

ook eisen aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid van onze woonomgeving en dat levert soms 

tegenstrijdige belangen op. Met een goed parkeerplan of, zoals in dit geval, met een Parkeernota is 

het beleid goed vast te leggen, zodat elke individiduele situatie op zich correct en transparant kan 

worden beoordeeld. 

 

In deze Parkeernota is het uitvoeringsbeleid omschreven voor alle parkeervraagstukken. Het doel is 

een uitvoeringskader te scheppen. Daarmee wordt de basis gelegd voor beslissingen en het geeft 

duidelijkheid over hoe om te gaan met alle onderdelen van parkeren in de komende jaren in de 

gemeente Renkum. 
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1 INLEIDING 

Parkeren is van belang voor de bereikbaarheid van de gemeente Renkum in zijn algemeenheid, de 

zes kernen onderling en per kern afzonderlijk. Parkeren heeft echter ook invloed op de leefbaarheid 

in de gemeente, de kernen en de wijken. Dit bijt elkaar soms, waardoor duidelijke, concrete regels 

noodzakelijk zijn. Op 28 januari 2010 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 

Gemeente Renkum door de raad vastgesteld, waarin de parkeerregels zo goed mogelijk zijn 

vastgelegd. De Parkeernota die in 2003 was vastgesteld, is hierin opgenomen Het GVVP is een visie-

document, waarin geen plek is voor detailbeleid. Het is daarom nodig om de Parkeernota uit 2003 te 

herzien. In deze nieuwe Parkeernota 2014-2020 wordt daarom een up-to-date uitvoeringskader 

geboden waarmee verzoeken, meldingen en klachten zo eenduidig mogelijk worden afgehandeld. 

 

Ook zijn er de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen op parkeergebied geweest en dan met name 

op gebied van gehandicaptenparkeren en parkeren voor grote voertuigen. Bovendien is het, gezien 

de (toekomstige) ontwikkelingen in de centra van Oosterbeek, Renkum en Doorwerth een geschikt 

moment om de parkeersituatie goed onder de loep te nemen. Al met al voldoende redenen om het 

parkeerbeleid van de gemeente Renkum tot in detail op papier te zetten in deze Parkeernota 2014-

2020. 

 

Landelijk wordt bij gemeentelijk parkeerbeleid vaak gesproken van volgend of sturend 

uitvoeringsbeleid. Zo is bijvoorbeeld het instellen van een blauwe zone ‘sturend’ beleid en het 

volledig voldoen aan de vraag naar parkeerruimte ‘volgend’ beleid. Omdat  het lastig concreet is vast 

te leggen wanneer of waar volgend of juist sturend parkeerbeleid noodzakelijk is, kiezen wij ervoor 

hier geen onderscheid in te maken en elke situatie apart te beoordelen. Om er toch voor te zorgen 

dat de Parkeernota 2014-2020 biedt wat in de praktijk nodig is, zoomen wij voor elk 

parkeeronderdeel in op de regels en richtlijnen die nodig zijn om het parkeerbeleid op een goede 

manier te kunnen uitvoeren. De Parkeernota 2014-2020 biedt daarmee de uitvoeringskaders voor 

alle parkeervraagstukken. Omdat het uitvoering van beleid betreft, ligt de verantwoordelijkheid bij 

het college van burgemeester en wethouders. 

 

 

1.1 Kaders 

Voor het parkeren van voertuigen zijn twee wetten van belang, namelijk de Wegenwet (1930) en de 

Wegenverkeerswet(1994). In de Wegenwet (WW) wordt de wetgeving omschreven die gaat over het 

eigendom en beheer, kortom: over de openbaarheid van een weg. De Wegenverkeerswet (WVW) gaat 

over het gebruik van een weg. In de WVW zijn onder andere regels opgenomen over ontheffingen, 

handhaving, voertuigen, parkeerschijfzone en verkeersgedrag. Daarnaast hangen onder de 

Wegenverkeerswet nog veel werkdocumenten. Daarvan zijn er twee met name van belang voor deze 

Parkeernota, namelijk:  

• Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), (uitvoeringsbesluit), 1990; 

• Deze Parkeernota vervangt de Parkeernota 2003 volledig en geldt vanaf de datum van 

vaststelling, samen met het GVVP, als het vigerende parkeerbeleid. 

• In de Parkeernota zijn de uitvoeringskaders opgenomen, waarmee alle parkeervraagstukken 

adequaat en transparant kunnen worden afgehandeld. 
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• Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) 1990, waarin nadere 

instructies zijn opgenomen over het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens. 

 

Daarnaast ligt het bovengemeentelijk parkeerbeleid aan de basis van ons parkeerbeleid: 

• De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012), alhoewel in mindere mate; 

• Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP-2, 2004), waarin onder andere het accent ligt op 

het voor- en natransport van het openbaar vervoer. P+R locaties zijn hierbij voor deze 

Parkeernota van belang. 

• Het Regionaal Plan 2005-2020 (thema Mobiliteit) en de Fietsvisie (2010). 

 

Ook het nu nog geldende gemeentelijk beleid ligt uiteraard aan de basis. In veel beleidsdocumenten, 

zoals de Ruimtelijke visie 2025 en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, is ‘parkeren’ 

opgenomen. De bedoeling van deze Parkeernota is vooral om alle parkeeronderdelen te bundelen in 

één document, waarbij waar nodig wordt verwezen naar de bestaande documenten. In deze 

Parkeernota zijn daarom concrete ‘spelregels’ en richtlijnen opgenomen om de uitvoering van het 

parkeerbeleid zo duidelijk, eenduidig en transparant mogelijk te maken. Dit werkt niet alleen beter 

voor de gemeente, maar levert vooral ook meer duidelijkheid op voor de inwoners en bedrijven in 

onze gemeente: zij weten nu waar ze aan toe zijn. Er blijft echter altijd ruimte voor maatwerk, 

waartoe het college van burgemeester en wethouders een besluit kan nemen. 

 

Tenslotte speelt in de wetgeving voor het parkeren van voertuigen nog de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) een rol. In de APV zijn onder hoofdstuk 5, afdeling 1, de verschillende 

parkeeronderdelen opgenomen. De noodzakelijke onderdelen worden in deze Parkeernota verder 

uitgewerkt. 

1.2 Leeswijzer  

Het vigerende gemeentelijke beleid en de voor het parkeren van belang zijnde (landelijke) trends 

komen in hoofdstuk 2 aan bod. Hier wordt ook ingegaan op de parkeeronderzoeken die in het 

verleden zijn uitgevoerd en die nog steeds basis zijn voor parkeeranalyses. 

In hoofdstuk 3 gaan wij in op de specifieke eisen aan het parkeren in de dorpscentra. De 

hoofdstukken 4 t/m 7 beschrijven de achtergrond en het beleid met betrekking tot het parkeren in 

woonwijken en het parkeren van respectievelijk gehandicapten, grote voertuigen en fietsen. 

Hoofdstuk 8 staat in het teken van verschillende onderdelen van handhaving en in hoofdstuk 9 

komt mobiliteitsmanagement aan bod. Tenslotte gaan wij in hoofdstuk 10 in op de berekening van 

de parkeerbehoefte. Het is conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 2008 niet toegestaan 

daadwerkelijke parkeernormen in een Parkeernota op te nemen. Toch willen wij in deze Parkeernota 

opnemen hoe wij omgaan met aanvragen en ontwikkelingen op parkeergebied. Daarom gaan wij in 

dit hoofdstuk in op de (basis voor onze) parkeerkencijfers, maar wij geven niet tot achter de komma 

nauwkeurig aan wat per situatie de normering moet zijn, het gaat meer om de ‘spelregels’ die wij in 

onze gemeente hanteren bij het bepalen van de parkeerbehoefte. 

Hoofdstuk 11 is de samenvatting van deze Parkeernota. 

Om er tenslotte voor te zorgen dat wij met deze Parkeernota ook actief aan de slag kunnen en het 

niet alleen een passief document is, nemen wij in hoofdstuk 12 een actieplan op met in gang te 

zetten acties en/of maatregelen.  
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2 BELEID EN TRENDS 

Binnen de gemeente Renkum bestaan enkele beleidsstukken die betrekking hebben op of een 

raakvlak hebben met parkeren. Daarnaast zijn er in 2008 grootschalige parkeeronderzoeken 

uitgevoerd. Ook al is dat vijf jaar geleden, deze leveren nog steeds informatie op voor huidige 

parkeervraagstukken. In paragraaf 2.1 t/m 2.5 nemen wij per beleidsstuk op in hoeverre het 

parkeerbeleid hierin staat omschreven en welke concrete acties hiervan zijn uitgevoerd of nog op de 

planning staan. 

In paragraaf 2.6 gaan wij in op de (landelijke) trends, zoals de toename van Elektrische auto’s, de 

samenstelling in de huishoudens en het autobezit. 

2.1 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) 2010-2020 is de Parkeernota 2003 in principe 

volledig opgenomen, maar het thema parkeren wordt hierin vrij algemeen omschreven. Details over 

bijvoorbeeld gehandicaptenparkeren of parkeren voor grote voertuigen zijn niet opgenomen. Om 

onze inwoners en bedrijven zo goed en transparant mogelijk te kunnen bedienen, blijkt in de 

praktijk echter behoefte te zijn aan een nauwkeuriger omschrijving van het beleid. 

In het GVVP wordt publicatie 187 van het CROW genoemd als basis voor de geldende 

parkeerrichtlijnen. Deze is echter eind 2012 vervangen door Publicatie 317, waarbij met name de 

cijfers zijn aangepast aan de huidige tijd. Ook is het document werkbaarder geworden, doordat meer 

verschillende functies zijn uitgewerkt en doordat nu ook richtlijnen zijn opgenomen over de 

verkeersgeneratie (het aantal voertuigbewegingen). 

 

 

2.2 Meerjarenuitvoeringsprogramma 

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) zijn maatregelen ingepland van 2011 t/m 2014. 

Hierin zijn ook specifieke parkeerprojecten opgenomen. In 2013 is het MUP geherprioriteerd. Door 

projecten als het hoogwaardig openbaar vervoer (Taskforce Verkeer), een bezuiniging van € 15.000 

structureel en en door onvoorziene te nemen verkeersmaatregelen moest de planning van de 

maatregelen worden herzien. Wij hebben op basis van een vastgestelde prioritering bepaald welke 

projecten nu toch nog doorgang vinden en welke doorschuiven. In 2014 wordt in principe een nieuw 

MUP opgesteld voor de jaren 2015 en verder. 

Parkeren speelt in veel (bouw- en verkeers-) projecten een hoofd- of bijrol. In die zin blijft parkeren 

altijd onder de aandacht.  

2.3 Strategische, Ruimtelijke en Economische Visie 

In de Strategische Visie 2040 (december 2010, SV) is het volgende voor parkeren opgenomen: 

• Voldoende parkeerruimte op de goede plekken (Hoofdkeuze 1 – goede bererikbaar en verbinden); 

• Parkeermogelijkheden per buurt/wijk optimaliseren (Hoofdkeuze 5a – hoogwaardige en 

gevarieerde gebieden); 

• De openbare ruimte aantrekkelijker, sfeervoller, veiliger en herkenbaarder maken en inrichten 

op een ontmoetingsfunctie, waarbij het parkeren zo goed mogelijk aansluit op de behoefte 

(Hoofdkeuze 5b – compact en comfortabel winkelen); 

Deze Parkeernota is een aanvulling met werkbare uitvoeringskaders op het GVVP. 
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Dit is verder uitgewerkt in de Ruimtelijke Visie (september 2011, RV). Daarin is per gebied 

vastgelegd met welke ambities aan onze ontwikkelingsvisie op, in dit geval, ‘parkeren’ willen 

voldoen. Hieronder nemen wij per gebied op wat onze ambities zijn: 

 

Visie (thematisch) Buitengebied: 

• Streven naar voldoende parkeermogelijkheden bij toeristische trekkers of bereikbaarheid per 

OV. 

• Streven naar het realiseren van P+R locaties nabij knooppunten OV vervoer, Wolfheze TOP en 

nabij de A50 her hoogte van Doorwerth HOV3. 

 

Visie Bebouwde kom: 

• In het kader van bereikbaarheid en toegankelijkheid van woningen en voorzieningen dienen de 

volgende ruimtevragende punten bij toekomstige besluitvorming meegewogen te zijn (par. 3.1.2 

RV):  

- Plekken van laden en lossen:  

> bevoorrading van winkels en bedrijven  

> mensen: ouderen (woningen en accommodaties) en kinderen (basisscholen)  

- Stallingmogelijkheden (auto’s, maar ook (brom)fietsen of scootermobielen):  

> in dichtbebouwde woongebieden  

> bij functieclusteringen  

> bij toeristisch recreatieve trekkers (bezienswaardigheden /attracties) 

> vrachtauto’s 

 (In Renkum wonen enkele beroepschauffeurs, die afhankelijk van hun route hun 

vrachtauto mee naar huis nemen en ‘s nachts stallen in de buurt van hun woning). 

 

• Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen: met de auto voor de deur 

(ruimte voor in- en uitstappen of in- en uitladen), parkeermogelijkheden in de directe nabijheid 

en openbaar vervoer (OV) op maximaal 800 meter afstand (3.1.4.3) 

 

• Zorgvuldig omgaan met de ter beschikking staande ruimte; bijv. voldoende parkeervoorzieningen 

onder of boven de bedrijven (3.1.5.1). 

 

• De gemeente neemt in haar afweging tot clustering onder andere de volgende criteria mee (3.1.6): 

- Fysiek ruimtelijke mogelijkheden voor (onder andere) parkeermogelijkheden in de nabijheid; 

- Toegankelijkheid, van de accomodaties, maar ook de beschikbaarheid van ruimte voor in- en 

uitstappen e.d. 

 

Visie Doorwerth en Heveadorp: 

• Ruimte voor een P+R locatie nabij de kruising van de A50 en de te realiseren HOV3 lijn van 

Wageningen naar Arnhem. 

 

Daarnaast wordt in de SWOT-analyse in de Economische visie (februari 2011, EV) aandacht besteed 

aan parkeren: 

• Als Kans: Station Wolfheze: realisering P+R voorziening en toeristisch overstappunt; 

• Als sterk punt: Gratis parkeren in winkelgebieden; 

• Als zwak punt: Beperkte gefragmenteerde parkeermogelijkheden. 
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Deze onderdelen uit de SV, RV en EV vormen een basis voor de afspraken die wij in deze 

Parkeernota willen vastleggen. 

2.4 Bouwverordening 

In de Bouwverordening (versie 10-4-2013) is het onderwerp Parkeren opgenomen. Voor deze 

Parkeernota zijn de volgende punten maatgevend, waarbij steeds de richtlijnen van het CROW 

(ASVV, 2012) als uitgangspunt zijn genomen: 

• Bij nieuwbouw moet, indien omvang en bestemming daartoe leidt, voldoende parkeerruimte 

worden gecreëerd, op eigen terrein. Per wooneenheid moet 0,3 parkeerplaats van de benodigde 

ruimte beschikbaar zijn voor bezoekers. 

• De afmetingen van haaks parkeerplaatsen zijn (minimale/maximale breedte x diepte) 2,40/2,60 x 

6,00 meter. Voor parkeerplaatsen evenwijdig aan de weg gelden de volgende afmetingen: 

1,90/2,20 x 5,00/6,00 meter. 

• Gehandicaptenparkeerplaatsen haaks op de weg zijn 3,50 breed bij 7,00 meter diep. 

• Als de bestemming van een gebouw hiertoe aanleiding geeft, moet in voldoende mate worden 

voorzien van ruimte voor het laden en lossen van goederen. 

• Het college van B&W kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van deze punten 

indien: 

- het voldoen aan deze bepalingen door bijzondere omstandigheden op zwaarwegende bezwaren 

stuit; 

- op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien. Hierbij geldt dat dit binnen 200 meter moet geschieden en wanneer er voldoende ruimte 

op de openbare weg is. 

 

Door invoering van de Omgevingswet gaat op termijn mogelijk de bouwverordening verdwijnen. De 

bestemmingsplannen en alle bouwgerelateerde verordeningen en nota's (dus ook die over parkeren) 

gaan dan op in 'het omgevingsplan'. De verwachting is echter dat het mogelijk blijft te verwijzen 

naar de CROW-richtlijnen, omdat deze landelijk zodanig een begrip zijn dat verwijzing ernaar 

juridisch en ruimtelijk goed werkt. Omdat die richtlijnen een bepaalde bandbreedte hebben, blijft 

het altijd mogelijk eigen gemeentelijke regels op te stellen en om zonodig maatwerk te leveren. 

2.5 Parkeeronderzoeken 

In juni 2008 zijn in de centrumgebieden van Renkum en Oosterbeek grootschalige 

parkeeronderzoeken uitgevoerd. Op drie maatgevende dagen zijn alle geparkeerde voertuigen in 

kaart gebracht. De onderzoeken zijn weliswaar vijf jaar oud, maar ze geven nog steeds een beeld van 

hoe in de centrumgebieden geparkeerd wordt. Uiteraard wordt bij het beoordelen van de resultaten 

de huidige stand van zaken meegewogen. 

2.6 Trends 

Enkele trends zijn van invloed op de parkeerproblematiek in de gemeente Renkum: de 

bevolkingsgroei, het autobezit per huishouden en de economische ontwikkelingen. In deze paragraaf 

gaan wij daar kort op in. De ontwikkeling van zowel het autobezit als van het aantal inwoners zijn 

overigens in de parkeerkencijfers van het CROW opgenomen. 
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Bevolkingsgroei 

Op basis van prognoses van de provincie Gelderland blijkt dat het bevolkingsaantal in onze gemeente 

min of meer gelijk blijft. Dit is uitgebreid opgenomen in de Nota Wonen, die in januari 2014 ter 

vaststelling in de raad voorligt. Een beknopte samenvatting hiervan is opgenomen in de tabel 

hieronder: 

 

Gemeente 2010 2015 20120 2030 2040 

Renkum 31.600 31.592 32.279 31.932 31.908 

Wageningen 37.359 37.064 38.585 41.805 43.805 

Rheden 43.724 43.271 43.465 43.555 43.851 

Tabel 1 – Prognose bevolkingsaantallen 

 

Wat de leeftijdsopbouw betreft blijkt uit prognoses dat het percentage werkende bevolking (20-65/67 

jaar) tot aan 2030 min of meer gelijk blijft. Het percentage 65-plussers neemt in die tijd toe van 25% 

naar 32% en het aantal 70-plussers van 18% naar 24%. Dit kan van invloed zijn op de parkeerruimte, 

omdat 65-plussers honkvast(er) zijn vaker dan de werkende bevolking slechts één auto per 

huishouden hebben. Daar staat tegenover dat het percentage 65-plussers met een auto toeneemt, 

waardoor per saldo het totale autobezit van deze bevolkingsgroep gelijkblijft. 

 

Autobezit 

 

 

Uit een onderzoek van het CBS 

blijkt dat de afgelopen jaren het 

autobezit weliswaar groeit, maar 

dat die groei steeds kleiner is ten 

opzichte van het jaar ervoor. Zie 

figuur 1 hiernaast. 
 

 

 

 

 

 

Figuur 1 – Ontwikkeling groei autobezit 

 

 

 

Op figuur 2 hiernaast is het aantal auto’s per 

duizend inwoners weergegeven voor elke 

gemeente. 

 

In gemeente Renkum waren er in 2010, net als 

in de meerderheid van de gemeenten in ons 

land, 400-500 auto’s per duizend inwoners. Ter 

vergelijking: in Overbetuwe is dat 

vergelijkbaar, in Arnhem en Wageningen ligt 

dat aantal tussen 300-400 en in Rheden zijn er 

500-600. 

 

Figuur 2 – Aantal auto’s per duizend inwoners per gemeente 
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Economische ontwikkelingen 

Op het moment van schrijven van deze nota is er (nog) sprake van een economische crisis. Dit is een 

belangrijke reden dat het autobezit weliswaar nog steeds groeit, maar die groei vlakt wel af. De 

verwachting is dat er in de huidige periode een trendbreuk ontstaat in de groei van het autobezit. Het 

autobezit blijft dus wel groeien en dat vraagt in het algemeen in Nederland nog steeds om meer 

parkeerruimte in bestaande en nieuwe woongebieden. 

 

Een belangrijke basis voor het benodigd aantal parkeerplaatsen in een gebied, is het aantal 

personenauto’s per huishouden. Het CBS geeft aan dat in 2012 20% van de huishoudens geen auto 

bezat, 49% 1 auto, 18% 2 auto’s en 4% minimaal 3 auto’s. Er wordt echter verwacht dat deze 

ontwikkeling geen invloed heeft op het nog steeds groeiende autobezit. 

 

 
 

Elektrische auto’s 

In 2013 is voor het omgaan met elektrische auto’s het document “Laadpunten openbare ruimte 2013” 

opgesteld. Hierin is het aantal laadplekken in onze gemeente vastgelegd en de vormgeving ervan. In 

2014 worden opnieuw beleidsregels opgesteld, voor 2014 en verder. 

 

Elektrische fietsen 

Een andere ontwikkeling is de forse toename van elektrische fietsen (E-bikes). De komende vijf à tien 

jaar wordt verwacht dat vooral onder forenzen het bezit en gebruik van E-bikes fors toeneemt. Dit 

heeft vooral te maken met de groeiende groep ouderen, maar ook met bijvoorbeeld de verbeterde 

voorzieningen voor fietsers, zoals bijvoorbeeld de snelfietsroutes. 

Deze ontwikkeling is van belang voor het parkeerbeleid, omdat voor E-bikes in een bepaalde mate 

rekening moet worden gehouden met oplaadmogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat deze opladers 

bereikbaar blijven, moet worden geregeld dat ‘normale’ fietsen hier dus niet kunnen staan. 

 

 
 

 

  

Er wordt bij het bepalen van de parkeerkencijfers voor onze gemeente uitgegaan van: 

• Een ongeveer gelijkblijvend bevolkingsaantal, waarbij de groep ouderen toeneemt; 

• Een blijvende stijging van het autobezit, zij het een iets minder sterke stijging van de jaren 

voor 2008; 

• In 2014 worden beleidsregels opgesteld over het omgaan met (het parkeren en opladen van) 

elektrische auto’s. 

• De toename van het aantal benodigde oplaadplekken voor elektrische fietsen wordt 

opgenomen in de in 2014 op te stellen ‘Lokale aanpak fiets’. 
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3 PARKEREN IN DORPSCENTRA 

In onze gemeente kennen met name de dorpen Oosterbeek, Renkum en Doorwerth een 

winkelcentrum. Het parkeren in deze dorpscentra brengt bijzondere problemen met zich mee. In alle 

kernen speelt immers het ruimtegebrek een rol, waarbij bovendien de parkeerplaatsen moeten 

worden verdeeld onder de bewoners, de bezoekers en de werkers. Om dit in goede banen te leiden 

zijn verschillende parkeerregulerende maatregelen mogelijk, dit is uitgewerkt in paragraaf 3.1. In 

de paragrafen 3.2 t/m 3.5 gaan wij vervolgens in op de specifieke dorpen. 

3.1 Parkeerrugelerende maatregelen 

Parkeerregulering zorgt ervoor dat de parkeervoorzieningen worden gebruikt voor die typen 

parkeerders waarvoor ze in feite zijn bestemd. Oftewel: een betere verdeling van doelgroepen, kort- 

en langparkeerders en gericht op de bestemmingen. In paragraaf 5.1 leggen we de uit welke 

maatregelen bestaan om het parkeren te reguleren (toolbox) en in paragrafen daarna geven we aan 

welke keuze is gemaakt per dorp welke (combinatie van) maatregelen we willen inzetten. 

 

De volgende parkeerregulerende maatregelen zijn mogelijk: 

1. Het beperken van de toegestane parkeerduur (parkeerschijfzone); 

2. Het invoeren van betaald parkeren; 

3. Het reserveren van parkeerruimte voor bepaalde doelgroepen (vergunningparkeren); 

4. Het instellen van parkeerverboden en het instellen van éénrichtingsverkeer. 

 

Ad 1. Parkeerschijfzone 

In het algemeen wordt deze maatregel getroffen om het langparkeren op locaties met een grote 

aantrekkingskracht op publiek tegen te gaan. Er wordt dan een zogenaamde parkeerschijfzone (of in 

de volksmond: blauwe zone) ingevoerd. Hierdoor is langparkeren in het betreffende gebied op 

bepaalde momenten van de dag/week niet meer toegestaan, vindt er een voortdurende wisseling van 

bezoekers plaats en worden de plaatsen dus veel efficiënter benut. 

 

Ad 2. Betaald parkeren 

De redenen voor het invoeren zijn hetzelfde als bij ad a. Met betaald parkeren kan echter flexibeler 

met de parkeerruimte worden omgegaan. Door bijvoorbeeld op bepaalde locaties of bepaalde 

tijdstippen hogere parkeertarieven toe te passen, kan een snellere wisseling van bezoekers worden 

bewerkstelligd. Doordat de technieken verder ontwikkelen en verbeteren, wordt het betalen van de 

parkeerplaats (bijvoorbeeld met de smartphone, een abonnement of via het kenteken) steeds 

eenvoudiger. 

Er kan voor gekozen worden de parkeerboetes te fiscaliseren. Dit houdt in dat het niet- of 

onvoldoende betaalde parkeergeld wordt ingevorderd via een naheffingsaanslag inclusief de daaraan 

verbonden kosten. Door deze constructie haalt de gemeente niet alleen opbrengsten uit de 

parkeerbelastingen, maar komen ook de opbrengsten van de naheffingen aan de gemeente ten 

goede. Een deel van de naheffing gaat echter naar justitie en er is een maximum gesteld aan de 

naheffingsaanslag. In de praktijk betekent dit dat de inkomsten vaak de kosten niet volledig 

dekken. Met deze opbrengsten kunnen de kosten voor de controle daarom slechts deels worden 

gefinancierd. 
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Een nadeel van de invoering van betaald parkeren is de relatief hoge aanschaf- en 

onderhoudskosten van de parkeerapparatuur en de kans dat er meer aanvullende maatregelen 

moeten komen om te voorkomen dat parkeerders uitwijken naar omliggende woonstraten waar geen 

betaald parkeren geldt. 

 

Overigens mogen derden (zoals bijvoorbeeld een supermarkt) op eigen terrein wel betaald parkeren 

invoeren. Daarover heeft de gemeente geen zeggenschap. Dit kan uiteraard invloed hebben op de 

openbare ruimte, dus het is zaak om dit soort situaties nauwgezet af te stemmen met de eigenaar. 

 

 

 

Ad 3. Reservering van parkeerplaatsen 

Voor belanghebbenden, doorgaans bewoners en bedrijven, kunnen parkeerplaatsen worden 

gereserveerd. Hiertoe kunnen vergunningen worden uitgegeven voor speciaal gereserveerde 

parkeerplaatsen waarvan andere parkeerders geen gebruik mogen maken. Een dergelijke regeling 

geldt sinds enige tijd op de Wilgenpas. Ook kan een beperkt aantal huishoudens een ontheffing 

krijgen op bijvoorbeeld een parkeerverbod. Dit geldt momenteel alleen in de Beyerstraat, tussen de 

Achterdorpsstraat en de Dorpsstraat. Het nadeel van dit soort regelingen is dat bij weinig aanbod 

van vergunning- of ontheffinghouders de parkeerplaatsen onbenut blijven. 

De twee hierboven genoemde specifieke situaties zijn in de loop der jaren zo gegroeid en de bewoners 

zijn er aan gewend. Toch is het, in het kader van verminderde regeldruk, ongewenst deze situatie 

voort te laten duren. Ook met andere maatregelen kan namelijk deze parkeersituatie worden 

geregeld. In dit kader zullen wij vanaf nu stappen ondernemen om deze situatie op te heffen. Zodra 

er een voor de betreffende bewoners afdoende alternatief is gevonden, worden deze vergunning- en 

ontheffingssituaties opgeheven. 

 

 

 

Ad 4. Het instellen van parkeerverboden/verboden om stil te staan 

Er kunnen twee maatregelen worden getroffen om doorrijdruimte te garanderen voor de 

hulpdiensten, namelijk: 

• Een parkeerverbod zorgt ervoor dat op bepaalde locaties niet geparkeerd mag worden. 

• Een verbod om stil te staan kan worden ingevoerd op locaties waar een stilstaande auto het 

overige verkeer te zeer hindert of waar dit uit oogpunt van verkeersveiligheid (bijvoorbeeld nabij 

een school voor de lopende en fietsende kinderen) noodzakelijk is. 

In beide gevallen neemt de parkeercapaciteit af, waardoor de bezettingsgraad in de omliggende 

gebieden zal toenemen. 

 

 

Er wordt in de gemeente Renkum geen betaald parkeren ingevoerd. 

• Vanaf 1 januari 2015 wordt vergunningparkeren of het verstrekken van ontheffingen (met 

het doel op één bepaalde locatie of binnen één gebied een aparte parkeerregeling te treffen 

voor een beperkte groep gebruikers) in nieuwe situaties niet meer toegepast. 

• Voor de Wilgenpas (vergunningen) en de Beyerstraat (ontheffingen op het parkeerverbod) 

wordt gezocht naar een gedragen alternatief, waarna ook hier deze situaties worden 

opgeheven. 

Waar nodig wordt, afgestemd op de situatie, een parkeerverbod of verbod om stil te staan 

ingevoerd om een parkeersituatie op te lossen. 
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3.2 Oosterbeek 

In 2005 is in Oosterbeek een blauwe zone ingevoerd om het kort- en langparkeren beter te reguleren 

en ervoor te zorgen dat bezoekers en bewoners zoveel mogelijk op de juiste en meest handige locaties 

parkeren. Binnen dit gebied is gebruik van een parkeerschijf verplicht van maandag t/m zaterdag 

tussen 9.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags en op koopavonden. De maximale parkeerduur 

bedraagt 1,5 uur. De blauwe zone is tweemaal geëvalueerd (2005 en 2009), waarna in beide gevallen 

enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. 

De blauwe zone werkt naar behoren, maar ontwikkelingen in het centrumgebied van Oosterbeek 

nopen tot mogelijke wijzigingen. Wij gaan onder andere onderzoeken of op het Raadhuisplein een 

langere parkeertijd mogelijk en gewenst is (3 uur i.p.v. 1,5 uur). Verder houden wij de vinger aan de 

pols voor wat betreft de begrenzingen van de blauwe zone. Waar nodig wordt dit aangepast. Voor 

beide wijzigingen is een verkeersbesluit noodzakelijk. In de bijlage is de huidige begrenzing van de 

blauwe zone opgenomen. 

 

Bewoners en bedrijven binnen de grenzen van de blauwe zone kunnen een ontheffing aanvragen om 

toch onbeperkt te kunnen parkeren. Voor het gebied rondom Plein 1946 geldt dat hier recent 

ingrijpende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, waardoor de parkeersituatie is gewijzigd. In de 

directe omgeving is (tijdelijk) het parkeerareaal al wel uitgebreid, maar het is noodzakelijk de 

nieuwe parkeersituatie goed in beeld te brengen. Een van de mogelijke maatregelen is om rondom 

Plein 1946 niet meer toe te staan dat bewoners en ondernemers langdurig parkeren met een 

ontheffing. Ook zou het opheffen van de afsluiting bij Weltevreden-Molenberg een mogelijkheid 

bieden om de weinig gebruikte parkeerplaatsen op de Molenberg goed toegankelijk te maken vanuit 

de Weverstraat. 

Om het draagvlak voor deze maatregelen in kaart te brengen, is een enquete uitgezet onder de 

bewoners en ondernemers. Op basis van de resultaten uit deze enquete besluiten wij in 2014 hoe wij 

de parkeersituatie in dit gebied gaan optimaliseren. Dit alles zorgt ervoor dat zo goed mogelijk 

tegemoet wordt gekomen aan de bewoners en bedrijven binnen dit gebied.  

 

 

3.3 Renkum 

In het dorp Renkum is de laatste jaren veel gewijzigd in de parkeersituatie. Door diverse 

ontwikkelingen was het nodig dat het parkeerareaal werd uitgebreid. Dit is op basis van een 

nauwkeurige berekening van de parkeerbalans ook ten uitvoer gekomen. 

In bepaalde delen is, tijdens de piekmomenten, nog steeds sprake van een hoge parkeerdruk. De 

nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid spelen hier weliswaar een minder grote 

rol, omdat in Renkum op andere locaties meestal nog voldoende parkeerruimte beschikbaar is. Het 

centrumgebied van Renkum is bovendien zo compact dat de loopafstand van de uiteindelijke 

parkeerlocatie naar de eindbestemming nog steeds beperkt blijft. 

Omdat het op bepaalde locaties een betere verdeling van de kort- en langparkeerders nuttig zou 

kunnen zijn, houden wij de mogelijkheid voor het invoeren van een kleinschalige blauwe zone in 

• De blauwe zone in Oosterbeek wordt grotendeels gehandhaafd met de tijdsduur, begrenzing 

en ontheffingsregeling zoals die nu geldt, met als uitzondering Plein 1946 en de directe 

omgeving, waar de parkeersituatie en ontheffingsregeling in 2014 worden geoptionaliseerd. 

• Er wordt onderzocht of op het Raadhuisplein een afwijkend regime soelaas biedt, zoals 

bijvoorbeeld het toestaan van maximaal 3 uur (in plaats van 1,5 uur) parkeren. 



Parkeernota 2014-2020 Renkum  Vastgesteld: 26-2-2014 16 

bepaalde delen van Renkum open. Om het parkeerbeeld weer goed zuiver te hebben, wordt echter 

eerst een parkeeronderzoek ingepland.  

 

 

3.4 Doorwerth 

In Doorwerth is vooral rondom het winkelcentrum een centrumontwikkeling gaande. In dit gebied 

wordt bekeken hoe een dorpshart kan worden vormgegeven. Wanneer door realisatie van 

nieuwbouw aan de Mozartlaan parkeerplaatsen verdwijnen, worden deze in de nabijheid van het 

winkelcentrum gecompenseerd. Daarnaast is het document “Revitalisering bedrijventerreinen” 

vastgesteld, waarin onder andere aandacht is voor het gebied op en rond de Cardanuslaan. Bij het 

bepalen van de parkeerbalans voor deze ontwikkelingen geldt deze  als basis. Het kan zijn dat ook in 

dit centrum een kleinschalige blauwe zone noodzakelijk blijkt. Dit wordt met een parkeeronderzoek 

onderzocht, zodra de ontwikkelingen zijn doorgevoerd. 

 

 

3.5 Heveadorp, Heelsum en Wolfheze 

Gezien de lage bezettingsgraden van de parkeervoorzieningen in de (centrum)gebieden van 

Doorwerth/Heveadorp, Heelsum en Wolfheze is parkeerregulering niet noodzakelijk om de 

bereikbaarheid van de voorzieningen en de woningen en de leefbaarheid te waarborgen. In deze 

gebieden wordt daarom geen parkeerschijfzone ingevoerd. 

 

 
• In Heveadorp, Heelsum en Wolfheze wordt geen blauwe zone ingevoerd. 

• In Doorwerth wordt de mogelijkheid voor een kleinschalige blauwe zone open gelaten. 

• De (lopende) ontwikkelingen in Doorwerth worden getoetst aan deze Parkeernota. 

• In Renkum wordt de mogelijkheid opengelaten een (kleinschalige) blauwe zone in te voeren. 

• Parkeeronderzoek wordt ingepland om de gewijzigde parkeersituatie in Renkum goed in 

beeld te brengen. 
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4 PARKEREN IN WOONWIJKEN 

De meeste woonwijken in onze gemeente zijn aangelegd in een tijd dat de parkeernormen 

aanzienlijk lager waren dan nu. Dat levert regelmatig verzoeken op tot de aanleg van meer 

parkeerplaatsen. Als de ruimte in zo’n wijk ontbreekt, is het echter nagenoeg onmogelijk om met 

weinig kosten de parkeerbalans op orde te krijgen. Wijken waar dit geldt, zijn bijvoorbeeld 

Fluitersmaat en Doornenkamp in Renkum of Oosterbeek noordoost. 

In Fluitersmaat en Doornenkamp zijn, in nauw overleg met de bewoners, in 2008/2009 waar 

mogelijk nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het ging om een beperkt aantal, maar deze actie heeft 

de parkeerdruk in deze wijken enigszins verlicht. 

 

De beschikbare ruimte in zogenaamde ‘bloemkool’-wijken of vergelijkbare woonwijken moet worden 

verdeeld tussen groen, parkeren, speelgelegenheid, water en privé terrein. Hoe kunnen we in deze 

woonwijken dan toch met de parkeersituatie omgaan zodat bewoners gehoord worden, maar waarbij 

geen extreem hoog budget nodig is? Om dit volledig in beeld te krijgen, is het nodig om per situatie 

en per wijk te bepalen wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden zijn van aanleg van 

parkeerplaatsen. Een standaard per wijk niet vast te stellen. Daarom is de insteek om de 

parkeersituatie van een wijk in beeld te brengen zodra er een concrete aanvraag ligt. Dit kan zijn 

doordat de specifieke wijk/straat onderdeel kan vormen van ‘werk met werk’ maken, zoals bij 

rioolwerkzaamheden of groot onderhoud. Ook kan het zijn dat er vanuit de buurt een door velen 

gedragen verzoek tot aanpassing van de parkeersituatie komt. 

 

 

 

Bij bestaande situaties in ‘krappe’ woonwijken wordt op basis van een concrete (aan)vraag uit de 

buurt of door de mogelijkheid ‘werk met werk’ te kunnen maken, de parkeersituatie beoordeeld, 

met een goede afweging van de overige belangen (zoals groenvoorzieningen) en ook in relatie tot 

de rest van die specifieke wijk. 
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5 GEHANDICAPTENPARKEREN 

Voor mindervaliden bestaat de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) aan te 

vragen. Dit kan een algemene GPP zijn, waar door iedereen met een geldige 

gehandicaptenparkeerkaart mag worden geparkeerd. Of een GPP op kenteken, die alleen bedoeld is 

voor de houder van dat kenteken. Het CROW heeft in de ASVV de gewenste vormgeving en 

maatvoering van gehandicaptenparkeerplaatsen opgenomen. Deze richtlijnen zijn overgenomen in 

de Bouwverordening en daarin is ook vastgelegd hoe om te gaan met aanvragen of met bestaande 

eventueel te vervallen plaatsen. In de Parkeernota uit 2003 was opgenomen onder welke 

voorwaarden een gehandicaptenparkeerplaats wordt verkregen en dit wordt nagenoeg ongewijzigd 

opgenomen in deze Parkeernota. 

Dit hoofdstuk gaat over alles wat met de gehandicaptenparkeerplaatsen te maken heeft en waar 

nodig zijn de richtlijnen, wensen en spelregels vastgelegd. 

5.1 Gehandicaptenparkeerkaart 

Om op een gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren is een Europese 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nodig of moet men in het bezit zijn van een 

gehandicaptenvoertuig. Voor zo’n kaart of voertuig komt iemand alleen in aanmerking als dit 

medisch noodzakelijk is. Daarbij wordt als criterium gehanteerd: zonder onderbreking niet verder 

dan 100 meter achter elkaar kunnen lopen. Er zijn twee GPK’s die op naam worden uitgegeven: een 

bestuurderskaart en een passagierskaart. De gemeente behandelt deze aanvragen en verstrekt de 

kaarten. 

5.2 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

Bezitters van een GPK (bestuurderskaart) kunnen een Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op 

kenteken aanvragen op een locatie zo dicht mogelijk bij de woning. 

Bij de beoordeling van deze aanvraag wordt er op gelet dat de verkeersveiligheid en het doelmatig 

gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. 

Aan de aanleg van een GPP op kenteken zijn kosten verbonden, dit is in de Legesverordening 

opgenomen. De houder van een parkeerplaats is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van 

eventuele wijzigingen. 

  

 

5.3 Algemene gehandicaptenparkeerplaats 

Naast GPP’s op kenteken bestaan er ook algemene GPP’s. Deze liggen meestal nabij winkels, 

bibliotheken, zorginstellingen, scholen en andere publieke voorzieningen en kunnen door iedereen 

Om voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen, moet aan elk van de volgende 

vier voorwaarden worden voldaan: 

• De aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein; 

• De aanvrager bezit een GPK  voor bestuurder of is in het bezit van een 

gehandicaptenvoertuig; 

• De aanvrager heeft een blijvende of toenemende invaliditeit; 

• De beschikbare parkeerplaatsen zijn dusdanig vaak bezet dat parkeren in de directe 

omgeving van de woning of bestemming vaak niet mogelijk is. Het college van B&W 

beoordeelt of hier in de specifieke situatie sprake van is. 
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die in het bezit is van een GPK worden gebruikt. In Publicatie 317 van het CROW is opgenomen dat 

bij publieke voorzieningen, zoals het gemeentehuis of een bibliotheek, minimaal 5% van het totaal 

aantal parkeerplaatsen een algemene GPP moet zijn. Deze algemene GPP’s moeten zo dicht 

mogelijk (maximaal 100 m.) bij de ingang liggen van het gebouw waarin de functie is gehuisvest. 

Voor openbare parkeerterreinen geldt dat één op de 50 parkeerplaatsen een GPP moet zijn. Per 

geval wordt door het college van B&W nader het aantal en de locatie van de GPP’s bepaald. 

 

Aanleidingen om een algemene GPP aan te leggen zijn bijvoorbeeld: 

• Een nieuw gebouw met publieke bestemming of een gebouw krijgt een (deels) publieke 

bestemming; 

• In een appartementencomplex met veel ouderen blijkt een behoorlijk aantal personen een GPK 

te hebben, en het is voor hen gewenst om zo dicht mogelijk bij de hoofdingang te kunnen 

parkeren. Dit wordt per situatie beoordeeld. Meegewogen factoren zijn onder andere het aantal 

parkeerplaatsen op ‘eigen terrein’ en de ligging ervan ten opzichte van de ingang van het 

gebouw, maar ook de parkeersituatie in de directe openbare omgeving. 

 

 

5.4 Opheffen of wijzigen gehandicaptenparkeerplaats 

In de prakijk blijkt het nodig om ook voor het opheffen of wijzigen van een 

gehandicaptenparkeerplaats regels op te stellen. In welke gevallen gaan wij hier bijvoorbeeld toe 

over en wanneer kiezen voor welke optie? 

 

Bij overlijden 

In de gevallen dat de houder van de GPP komt te overlijden, en de nabestaande uit hetzelfde 

huishouden blijkt ook een GPK voor bestuurder te hebben, blijft de GPP op kenteken liggen. In alle 

andere gevallen wordt de GPP op kenteken in principe verwijderd. 

 

Bij verhuizing 

Indien de houder van de GPP verhuist, wordt de GPP zondermeer zo snel mogelijk verwijderd. Het 

kan zijn dat de houder verhuist binnen de gemeente en ook op de nieuwe woonplek een GPP wil 

hebben, maar voor die nieuwe situatie moet hij/zij dan een nieuwe aanvraag doen. 

 

Bij omzetten kaart ‘bestuurder’ naar ‘passagier’ 

Het in bezit zijn van een kaart voor ‘bestuurder’ geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van een 

GPP op kenteken. Immers: met een kaart voor ‘passagier’ kunnen we er vanuit gaan dat de 

chauffeur de houder van de kaart voor de deur afzet en zelf elders op zoek gaat naar een 

parkeerplek. Zodra de houder van een bestuurderskaart deze moet om welke reden dan ook moet 

omzetten naar een passagierskaart geldt dat de GPP in principe moet worden verwijderd. Het is 

zaak om dit met zorgvuldigheid af te handelen. 

 

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd bij: 

• Publieke gebouwen of bestemmingen (zoals gemeentehuis, bibliotheek): 5% van het totaal 

parkeerareaal; 

• Openbare parkeerterreinen: 1 GPP op 50 parkeerplaatsen; 

• Bij appartementencomplexen. Per geval wordt beoordeeld hoeveel GPP’s er komen en waar 

ze komen te liggen. 
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5.5 Afmetingen en vormgeving GPP’s 

De richtlijn voor de inrichting en maatvoering van een GPP zijn opgenomen in de ASVV. In de 

Bouwverordening zijn deze afmetingen in elk geval overgenomen voor een GPP haaks op de weg. In 

de praktijk blijkt echter vaak dat een GPP op kenteken in een bestaand gebied wordt aangelegd, 

waarbij vooral de diepte van de GPP (7,00 m) vaak niet haalbaar is. Normale parkeerplaatsen zijn 

namelijk 5,00 m lang en een nieuwe GPP wordt vaak gecreëerd in een bestaand parkeervak. Voor 

GPP’s op kenteken kan daarom, in overleg met de aanvrager, altijd worden afgeweken van de 

voorgeschreven afmetingen. 

Voor GPP’s evenwijdig aan de weg gelden te allen tijde de richtlijnen zoals die in de ASVV zijn 

opgenomen. 

In het Programma van Eisen, waarin eisen zijn opgenomen voor de openbare ruimte (zoals 

verhardingsmateriaal, vormgeving parkeerplaatsen e.d.) zijn de afmetingen van de GPP’s evenals de 

vormgeving opgenomen. 

 

 

Afmetingen van gehandicaptenparkeerplaatsen worden gehanteerd op basis van (in volgorde van 

belangrijkheid): 

• Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen (ASVV), CROW 

• Programma van Eisen, gemeente Renkum 

• Afwijkingen in bijzondere gevallen, naar beoordeling van het college van B&W 

Bij overlijden of verhuizing van de houder van de GPP of wijziging van een bestuurderskaart 

naar een passagierskaart, wordt eerst overlegd met de nabestaande uit hetzelfde huishouden. 

Als deze persoon ook een GPK heeft, blijft de GPP op kenteken liggen, anders komt deze te 

vervallen.  
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6  GROTE VOERTUIGEN 

6.1 Inleiding 

Volgens de APV hebben ‘grote voertuigen’ een lengte van meer dan 6,00 meter en/of een hoogte van 

meer dan 2,40 meter. Dit zijn bijvoorbeeld vrachtwagens of bussen, maar dus ook de grotere 

bedrijfsbusjes die hoger zijn dan 2,40 meter. 

In de APV is opgenomen dat het verboden is ‘grote voertuigen’ binnen de gemeente te parkeren, met 

uitzondering van daarvoor aangewezen plaatsen, wegen, dagen en uren. Met een aanwijsbesluit is 

dit verder uitgewerkt. 

In de APV zijn de twee hoofdmotieven voor een parkeerverbod van grote voertuigen: 

• Het voorkomen van excessief weggebruik. Bij ‘parkeerexces’ gaat het in de eerste plaats om het 

parkeren dat buitensporig is naar andere weggebruikers toe met het oog op de verdeling van de 

beschikbare parkeerruimte, en dat dit op grond daarvan niet toelaatbaar is. Dit verbod geldt op 

grond van de APV niet op doordeweekse dagen tussen 8.00 en 18.00 uur. 

• Bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit betreft het parkeren dat 

onaanvaardbaar is om andere redenen zoals de aantasting van de openbare orde en veiligheid, 

het schaden van het uiterlijk aanzien van de gemeente, geluidshinder en belemmering van het 

uitzicht. 

Het opnemen van zo’n verbod in de APV heeft tot gevolg dat vrachtwagenchauffeurs nergens 

hun vrachtwagen kunnen parkeren. De gemeente is niet verplicht hiervoor een oplossing te bieden, 

maar heeft dat op dit moment wel gedaan. Het college van B&W heeft momenteel namelijk in elke 

dorpskern locaties aangewezen waar geparkeerd kan worden met grote voertuigen. Dit is terug te 

vinden in het Aanwijzingsbesluit (juni 2010). Voor de locatie Oranjeweg geldt dat hier alleen bussen 

en geen vrachtwagens mogen staan. Uitgangspunt blijft dat vrachtwagens zoveel mogelijk op het 

terrein van de betreffende onderneming parkeren. 

6.2 Categorieën vrachtwagens 

Chauffeurs die hun vrachtwagen regelmatig in onze gemeente parkeren, zijn onder te verdelen in 

drie categorieën: 

a. De zogenaamde ‘eigen rijders’. Chauffeurs die in onze gemeente wonen, en die hun eigen 

vrachtwagen rijden voor een of meer bedrijven. Zij hebben (soms) de behoefte hun vrachtwagen 

in onze gemeente te parkeren. 

b. De overnachters. Chauffeurs, vaak uit andere landen, die op hun route van of naar het doel-

bedrijf (bijvoorbeeld als gevolg van de rijtijdenwet) onze gemeente gebruiken om te overnachten. 

Renkum ligt immers dichtbij de snelweg en dus vaak dichtbij belangrijke routes. 

c. Chauffeurs die een bedrijf in onze gemeente hebben bezocht of gaan bezoeken, hier aanwezig 

zijn voor openingstijd of na sluitingstijd en die als gevolg van de rijtijdenwet even rust moeten 

nemen, maar daarna verder rijden. 

6.3 Wat gaan wij doen? 

Wij willen categorie b en c niet stimuleren. Echter als wij voorzieningen treffen, blijkt in de praktijk 

een splitsing van deze categorieën lastig te maken. Als een bepaalde locatie wordt aangewezen waar 

‘eigen rijders’ mogen/kunnen parkeren, is die locatie immers ook geschikt en toegankelijk voor 

andere categorieën. Uit een kleinschalig ambtelijk onderzoek, waarbij gedurende enkele weken het 
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aantal geparkeerde vrachtwagens en de locatie ervan zijn geschouwd, blijkt dat veel van de 

aangewezen plekken nauwelijks worden benut. Sporadisch staat er hier en daar een vrachtwagen, 

maar dat is verre van structureel. De locaties waar nagenoeg altijd vrachtwagens staan geparkeerd 

zijn het parkeerterrein bij het gemeentehuis (door één eigen rijder) en industrieterrein Schaapsdrift. 

Die laatste plek wordt fors gebruikt (overigens met name door Nederlandse rijders) en dat levert 

tegelijk wel overlast op. Er is er daarbij eigenlijk nauwelijks onderscheid te maken tussen de drie 

categorieën. Voor de ‘eigen rijders’ levert dit soms overlast op. 

 

Wij stemmen in overleg met de ondernemers op industrieterrein Schaapsdrift en met Parenco af hoe 

groot de overlast is en of er alternatieve mogelijkheden zijn. Wellicht heeft een van de ondernemers 

ruimte om het parkeren van enkele eigen rijders, tegen een kleine vergoeding, te laten parkeren. 

Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een mogelijke centrale vrachtwagenparkeerplaats en ook 

de verwijzing naar de industrieterreinen kan wat ons betreft nog beter. Op beide onderdelen gaan 

wij hieronder kort in. 

 

Vrachtwagenparkeerplaats 

Binnen het kader van de Revitalisering Bedrijventerreinen, dat in december 2012 door de 

gemeenteraad is vastgesteld, wordt op dit moment onderzocht of er binnen de gemeente één centrale 

vrachtwagenparkeerplaats kan worden aangelegd. Een dergelijke locatie biedt naast 

parkeergelegenheid ook faciliterende voorzieningen (o.a. douches, kantine, beveiliging en 

afroepsysteem). 

Bij de realisatie van zo’n centrale vrachtwagenparkeerplaats kunnen de aangewezen locaties in de 

dorpskernen komen te vervallen. In eerste instantie wordt gedacht om zo’n centrale parkeerplaats 

alleen aan te bieden aan de ‘eigen rijders’. De bezoekers van een bedrijf in onze gemeente zouden 

dan afspraken moeten maken met het bezoekende bedrijf en overnachters zijn vanaf dat moment 

helemaal niet meer toegestaan binnen de grenzen van onze gemeente. 

 

Verwijzing bedrijventerreinen 

De verwijzing naar de bedrijventerreinen moet nog beter. In 2013 is de verwijzing naar Parenco al 

wel verbeterd, maar dit moet nog worden geoptimaliseerd. Uitgangspunt is dat (beter dan nu) de 

verschillende bedrijven(terreinen) goed vindbaar zijn, zonder dat men door woonwijken hoeft te 

rijden. Daardoor is de chauffeur sneller op de juiste plek en de overlast van zoekverkeer in een 

woongebied neemt daarmee af. 

 

 

6.4 Laden en lossen 

In de Wegenverkeerswet is opgenomen wat wordt verstaan onder ‘laden en lossen’, namelijk: “het 

onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of laden en lossen van goederen”. Op verschillende 

locaties in onze gemeente liggen laad- en losplaatsen en deze mogen enkel voor deze activiteit 

• In 2014 wordt een onderzoek naar een (centrale) vrachtwagenparkeerplaats afgerond. 

Eventuele herziening van het vrachtwagenparkeren in onze gemeente (waaronder mogelijk 

deze vrachtwagenparkeerplaats) vindt plaats in 2015. 

• Onderdeel van dit onderzoek is het zoeken naar een alternatief op industrieterrein 

Schaapsdrift of op het terrein van Parenco, in nauw overleg met de ondernemers. 

• Zodra het vrachtwagenparkeren is herzien, wordt de verwijzing naar de bedrijventerreinen 

(en zonodig naar een centrale vrachtwagenparkeerplaats) herzien en aangepast. 
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worden gebruikt. Het aantal laad- en losplaatsen en de locatie ervan worden door het college van 

B&W bepaald. Nieuwe aanvragen of nieuwe situaties worden doorgaans door bedrijven en/of 

winkels gedaan. Per situatie wordt beoordeeld of een laad- en losplaats noodzakelijk en/of mogelijk 

is. Dit heeft onder andere te maken met de parkeerdruk in de omgeving en de praktische 

mogelijkheden voor de gebruiker om in de bestaande situatie al elders te laden en lossen. 

 

Langs de Utrechtseweg in Oosterbeek liggen diverse laad- en losplaatsen. Toch worden nog laad- en 

loshandelingen verricht op de weg. Aanpak hiervan wordt meegenomen in de maatregelen rondom 

het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) door onze gemeente. Daarbij opteren wij voor de situatie 

dat de laad- en losplaatsen alleen op bepaalde momenten voor die activiteit beschikbaar zijn. De rest 

van de dag kan er gewoon geparkeerd worden. Dit kan met bebording en via een verkeersbesluit 

worden geregeld. 

 

In het voetgangersgebied in de Dorpsstraat in Renkum zijn specifieke eisen gesteld. Hier is het 

toegestaan te laden en lossen op: 

• maandag t/m donderdag van 8.00-11.00 en van 18.00-22.00 uur 

• vrijdag van 8.00-11.00 en van 21.00-22.00 uur. 

Buiten deze tijden om is het dus verboden met een voertuig het voetgangersgebied in de Dorpsstraat 

in Renkum in te rijden. In exceptionele gevallen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing van een in de 

Dorpsstraat wonende particulier kan een ontheffing worden verleend. Dit beleid wordt 

gecontinueerd. 

 

 

• Laden en lossen op de rijbaan wordt niet toegestaan op doorgaande wegen waar tevens een 

HOV-lijn rijdt. 

• De laad- en losplaatsen worden in principe selchts op een bepaald deel van de dag 

beschikbaar voor laden en lossen, de rest van de dag voor gewoon parkeren. 

• Het beleid in de Dorpsstraat in Renkum wordt ongewijzigd gecontinueerd. 
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7 FIETSPARKEREN  

In het voorjaar van 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gezamenlijk met de 

VNG een Beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld. Speerpunten hiervan waren onder andere 

fietsveiligheid. De minister heeft daarbij tevens elke gemeente opgedragen een ‘Lokale aanpak fiets’ 

op te stellen. Dit houdt in dat wij moeten aangeven welk ‘stapje extra’ wij gaan zetten om de 

fietsveiligheid in onze gemeente verder te verhogen. Dit gaat niet alleen om infrastructurele 

maatregelen, maar vooral ook om extensievere samenwerking met andere vakgebieden en externe 

partijen. Deze fietsnota wordt in 2014 opgesteld, net als deze Parkeernota zal ook die Fietsnota 

aansluiten op het GVVP. Het fietsparkeren wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. 

 

Parkeerkencijfers 

Voor het fietsparkeren heeft het CROW in de ASVV ook kencijfers opgesteld. Daarin zijn ook de 

richtlijnen uit de Leidraad fietsparkeren, publicatie 291 (dec. 2010) van het CROW, opgenomen. 

Voor fietsparkeren wordt onderscheid gemaakt in drie gebieden: centrum, schil centrum, rest 

bebouwde kom. In bijlage 2 is de gebiedsindeling op kaart weergegeven van elke dorpskern in 

gemeente Renkum. 

Vooruitlopend op de vaststelling van de ‘Lokale aanpak fiets’ in 2014 nemen wij in deze Parkeernota 

alvast op dat het bepalen van de parkeerbehoefte voor fietsen wordt bepaald op basis van de 

richtlijnen uit de ASVV. 

 

Fietsparkeerbeugels 

Het type fietsparkeerbeugel is vastgelegd in het Programma van Eisen. Dat zijn op dit moment de 

zogenaamde ‘nietjes’, omdat in de praktijk is gebleken dat de zogenaamde ‘tulp’ schadelijk kan zijn 

voor de wielen. 

 

Weesfietsen 

Er is recent een aanwijsbesluit vastgesteld waarin enkele locaties zijn benoemd waar weesfietsen 

mogen worden verwijderd. Dat is de directe omgeving (tot ca. 50 m) van de fietsenstallingen bij de 

beide stations in Oosterbeek en Wolfheze en van alle fietsvoorzieningen bij bushaltes. Dit 

verwijderen geschiedt op basis van een ‘label’-systeem. Er wordt eerst een sticker op de betreffende 

fiets geplakt en als na een maand de fiets er nog steeds staat, wordt hij verwijderd. 

In de praktijk kan het natuurlijk voorkomen dat op een andere locatie ook een probleem met 

weesfietsen ontstaat, zoals bijvoorbeeld bij een winkelcentrum. Aangezien het een 

collegebevoegdheid betreft, kan hiertoe altijd het aanwijzingsbesluit worden aangepast. 

 

 

• Het fietsparkeren wordt opgenomen in de in 2014 op te stellen ‘Lokale aanpak fiets’, die als 

aanvulling op het GVVP wordt vastgesteld. 

• De fietsparkeerbehoefte wordt, vooruitlopend op de ‘Lokale aanpak fiets’, bepaald op grond 

van de kencijfers uit de ASVV (2012). 

• Het type fietsparkeerbeugel wordt toegepast zoals dat in het Programma van Eisen voor de 

inrichting van openbare ruimte is opgenomen. 

• Weesfietsen kunnen worden verwijderd op de locaties zoals die in het aanwijzingsbesluit zijn 

vastgelegd. Als er andere gewenste locaties bijkomen, kan het aanwijzingsbesluit worden 

aangepast. 
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8 HANDHAVING 

In de Wegenverkeerswet is geregeld hoe moet worden omgegaan met parkeren, waar parkeren of 

stilstaan is toegestaan en waar niet, en onder welke voorwaarden. De regeling met betrekking tot 

parkeerexcessen is opgenomen in de APV, hoofdstuk 5, afdeling 1. Op basis hiervan kunnen 

parkeerexcessen worden gehandhaafd. Specifieke zaken die zijn geregeld, zijn bijvoorbeeld de 

ontheffingen. Wanneer kan het college van B&W een ontheffing verstrekken op een verbod? Dit 

leest u in paragraaf 8.2. Bij het handhaven kan het nodig zijn een voertuig weg te slepen. Hiertoe is 

de Wegsleepverordening vastgesteld, zie hiervoor 8.2. 

8.1 Ontheffingen 

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het RVV kan het college van 

B&W ontheffing verlenen van de bepalingen in deze wet, zoals voor een stopverbod (art. 23), 

parkeerverbod (artikel 24) of parkeerschijfzone (art. 25). 

In de APV zijn de regels voor parkeerexcessen opgenomen. Per paragraaf is hierin bepaald of het 

college ontheffing kan verlenen of niet. Ontheffingen kunnen niet worden verleend voor het 

parkeren van defecte voertuigen, voertuigwrakken of van uitzichtbelemmerende voertuigen, maar 

voor de overige voertuigen wel. 

De afgelopen jaren zijn er steeds enkele ontheffingen verleend voor het langer dan drie dagen 

parkeren van een camper of kampeermiddel. Voor de overige ontheffingen geldt dat dit nauwelijks 

voorkomt. Het is echter gewenst om deze mogelijkheden in de APV open te houden. 

 

 

8.2 Wegsleepregeling 

In september 2012 heeft het college van B&W de Uitvoeringsregeling wegsleepverordening 

vastgesteld, de raad heeft in oktober 2012 de ‘Wegsleepverordening gemeente Renkum’ vastgesteld. 

Hiermee ligt vast wanneer een voertuig kan worden weggesleept, wie de bevoegdheid heeft hiertoe 

te besluiten, waar het voertuig in bewaring wordt gehouden en wat de kosten zijn. Het is nu zo 

geregeld dat niet alleen de Korpschef Politie Gelderland-midden bevoegd is, maar bijvoorbeeld ook 

onze eigen BOA’s en een aantal Teamleiders. Dit maakt de verordening werkbaarder dan voorheen. 

 

 
De Wegsleepregeling blijft van kracht. 

Het college van B&W kan voor parkeerverboden, verboden om stil te staan en de 

parkeerschijfzone ontheffingen verlenen op grond van de Wegenverkeerswet. Voor overige 

parkeerexcessen kan dit op grond van de APV. Dit blijft ongewijzigd. 
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9 MOBILITEITSMANAGEMENT 

Mobiliteitsmanagement is volgens de SWOV (november 2012) het organiseren van slim reizen. 

Omdat alleen het gebruik van een auto tot steeds grotere problemen leidt, wordt de reiziger 

geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R, of telewerken. 

Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op 

maat. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren 

samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken. 

Mobiliteitsmanagement is erop gericht om het aantal autoverplaatsingen (met name in de spits) te 

beperken en moet leiden tot onder ander een betere bereikbaarheid en minder milieubelasting. 

Verkeersveiligheid speelt hierbij een minder grote rol. Reizigers kunnen worden gestimuleerd om: 

a. niet te reizen (telewerken, hiet nieuwe werken); 

b. op een ander tijdstip te reizen (spitsmijden); 

c. voor een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen. 

Daarnaast wordt nog gezocht naar meer samenwerking tussen organisaties (d). 

Met name de maatregelen onder de punten a. en c. zijn van invloed op de parkeerbalans. Vandaar 

dat ook dit onderwerp in deze Parkeernota een plaatst krijgt. 

 

De categorieën maatregelen die onder mobiliteitsmanagement kunnen vallen zijn volgens het KpVV 

(2007): 

Categorie Maatregelen 

Werkgevers Stimulering van slim werken & slim reizen door de overheid, Het 

Nieuwe Werken, carpooling en vanpooling, aanpassen werkritmes 

of bezoektijden. 

Fiets Fietsparkeren, fietsroutenetwerk 

Parkeren en overstappen Parkeerbeleid, P+R terreinen en transferia 

Openbaar vervoer Prijsdifferentiatie bus, tram en metro, meebetalen aan vervoer, 

gratis ov-pas tijdens speciale gebeurtenissen 

Informatie en communicatie Reis- en parkeerinformatie, voorlichting en gedragsbeïnvloeding, 

commerciële mobiliteitsdiensten 

Overig Gedeeld autogebruik, sociale veiligheid 

Tabel 2 – Mogelijke maatregelen vanuit mobiliteitsmanagement 

 

Mogelijke concrete maatregelen zijn daarbij: 

• Bedrijven regelen: 

- flexibilisering van de arbeidstijden 

- aangepaste bedrijfstijden 

- thuiswerken 

- het aanbieden van openbaar vervoer abonnementen 

• Het stimuleren van fietsgebruik door: 

- infrastructurele maatregelen 

- fietscampagnes 

- beschikbaar stellen van fietsen en douchegelegenheid bij de werkgever 

• Sturend parkeerbeleid 

• Informatie en communicatie 

• Gedeeld autogebruik, carpoolen (of bijvoorbeeld de ‘leenauto’). 
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Binnen de gemeentelijke organisatie zijn wij hier al volop mee bezig. Denk aan het Nieuwe Werken 

(thuiswerkmogelijkheid), de douchegelegenheid (om fietsgebruik te stimuleren), de openbaar vervoer 

abonnementen, de elektrische dienstfiets. Daarnaast wordt bij grootschalige evenementen nu al 

uitvoerig overlegd met de organisatie om het openbaar vervoer gebruik te stimuleren. Een voorbeeld 

is de Airborne wandeling, waar deelnemers vanaf 2012 een combikaart vervoer-deelname voor 

kunnen aanschaffen. 

Wat wij als gemeente nog meer zouden kunnen doen, is de grotere bedrijven in onze gemeente 

stimuleren een fietsplan op te stellen of het regelen van gezamenlijk vervoer. Wij gaan hiervoor 

nadrukkelijk in overleg met enkele bedrijven om de mogelijkheden en de bijdrage van de gemeente 

hierin te onderzoeken. 

 

 

• Wij blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement binnen de 

gemeentelijke organisatie en behouden de bestaande, zoals het Nieuwe Werken, de openbaar 

vervoer abonnementen voor medewerkers. 

• Wij gaan de komende jaren nadrukkelijk in overleg met bedrijven binnen onze gemeente om 

samen te zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van mobiliteitsmanagement, 

voor die bedrijven persoonlijk, maar ook mogelijkheden die in het algemeen voor onze 

inwoners kunnen bijdragen. 
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10 BEPALING VAN DE PARKEERBEHOEFTE 

Het CROW heeft in Publicatie 317 CROW, ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (okt. 12, vanaf 

nu ‘Publicatie 317’), voor alle functies (zoals wonen, werken, gezondheidszorg en onderwijs) 

parkeerkencijfers opgenomen. Dit geldt landelijk als een richtlijn. De richtlijnen uit deze publicatie 

zijn op praktijk gebaseerde cijfers en werken in de praktijk juridisch en ruimtelijk goed. In deze 

Parkeernota hanteren wij de richtlijnen in deze Publicatie daarom als basis. Hieronder wordt een 

doorvertaalde concretisering van deze cijfers voor Renkum opgenomen. Parkeernormen mogen in 

deze Parkeernota niet worden opgenomen, maar om het in de praktijk werkbaar te maken en tevens 

zo weinig mogelijk discussie op te wekken bij toepassing ervan, beschrijven wij in dit hoofdstuk zo 

nauwkeurig mogelijk wat voor gemeente Renkum de uitgangspunten zijn.  

 

 

10.1 Beïnvloedingsfactoren 

In elke nieuwe of te wijzigen situatie is het van groot belang correct te bepalen wat de parkeerdruk, 

-behoefte en –kencijfers zijn om in de toekomstige situatie zo weinig mogelijk parkeerproblemen te 

ervaren. In hoofdstuk 4 gingen wij al in op de bestaande situatie in woonwijken, waarbij wij 

aangaven juist de nulsituatie goed in beeld te brengen. Bij nieuwe of te wijzigen situaties is die 

nulmeting ook van belang. Er zijn echter nog meer factoren van invloed op de noodzaak aan 

parkeerareaal. Bij het gebruik van de parkeerkencijfers uit Publicatie 317 moet rekening worden 

gehouden met het gemeentelijke parkeerbeleid en met die factoren. Daar gaan wij in deze paragraaf 

nader op in. 

10.1.1 Bereikbaarheidskenmerken van de locatie 

In Publicatie 317 wordt onderscheid gemaakt naar de bereikbaarheidskenmerken van een locatie. 

Per locatie blijkt er in de praktijk namelijk een verschil te zijn in de mate waarin gebruik wordt 

gemaakt van de auto. Immers: als men in het centrum woont is er weinig parkeerruimte, maar 

mogelijk ook minder behoefte aan een auto. En voor bewoners in een buitengebied geldt dit net 

andersom. Publicatie 317 maakt daarom onderscheid naar de volgende stedelijke zones: centrum, 

schil, rest bebouwde kom en het buitengebied. 

Op basis van ervaring, ruimte en parkeermogelijkheden hebben wij in bijlage 2 voor Renkum per 

kern op kaart weergegeven hoe deze zones exact liggen. Dit geeft duidelijkheid en eenduidigheid bij 

het bepalen van een bestaande of nieuwe parkeernorm. Er is voor het bepalen van de grenzen 

gekeken naar het winkelareaal, de afstand tot openbaar vervoer, de parkeerdruk en logische locatie 

om te parkeren ten behoeve van voorzieningen. 

 

Daarnaast onderscheid Publicatie 317 een verschil in autogebruik tussen gebieden met een 

verschillende stedelijkheidsgraad. In een grote stad zullen de mogelijkheden om alternatieve 

vervoerswijzen te gebruiken groter zijn dan in een klein dorp. Om die reden is in de publicatie de 

volgende verdeling opgenomen, zoals dit in tabel 3 op de volgende pagina is te zien. 

 

 

De richtlijnen uit publicatie 317, ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (oktober 2012), van 

het CROW hanteren wij als basis voor de beoordeling van parkeervraagstukken in gemeente 

Renkum. Zodra deze publicatie wordt herzien, geldt de nieuwe versie. 
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Klasse Omgevingsadressendichtheid (adressen per km2) 

Zeer sterk stedelijk > 2500 

Sterk stedelijk 1500-2500 

Matig stedelijk 1000-1500 

Weinig stedelijk 500-1000 

Niet stedelijk < 500 

Tabel 3 – Indeling stedelijkheid per omgevingsadressendichtheid 

 

In 2012 was de omgevingsadressendichtheid 830 (ter vergelijking: in Wageningen was dit 1592, in 

Rheden 1301 en in Overbetuwe 738), dus op grond van cijfers van het CBS valt gemeente Renkum 

binnen de norm van ‘Weinig Stedelijk’. Dit geeft daarmee een duidelijke afbakening van de 

parkeerkencijfers. 

 

 

10.1.2 Specifieke eigenschappen van de functie(s) 

Om een parkeernorm te kunnen bepalen moet ook worden gekeken naar de specifieke 

eigenschappen van een functie (of van een locatie, een gebied). Het ene winkelcentrum is 

bijvoorbeeld het andere niet. Er spelen hier uiteraard factoren als aantrekkelijkheid van winkels, 

bereikbaarheid (niet alleen met auto, maar ook met openbaar vervoer of fiets), regionale uitstraling. 

Dit is moeilijk in cijfers te vatten. Om die reden wordt in de publicatie gewerkt met een bepaalde 

bandbreedte van de parkeerkencijfers. Zie hiervoor verder paragraaf 10.2.1. 

 

Wanneer voor een functiewijziging geen bestemmingsplanwijziging nodig is, kan op grond van 

jurisprudentie het college van B&W echter toch een aanvraag afwijzen als niet voldoet aan een 

bepaalde parkeernormering. Een voorbeeld hiervan zijn de centrumgebieden waar de bestemmingen 

minder specifiek vastliggen. Daarbij ligt niet expliciet vast dat de parkeernormering een grond van 

afwijzen is.  

10.1.3 Functies/voorzieningen 

In publicatie 317 worden de parkeerkencijfers onderverdeeld in verschillende functies, namelijk: 

• Wonen 

• Werken 

• Winkelen en boodschappen 

• Sport, cultuur en ontspanning 

• Horeca en (verblijfs)recreatie 

• Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

• Onderwijs 

Met name voor de functie ‘wonen’ is de wijze van presenteren van de kencijfers gewijzigd ten 

opzichte van de vorige versie van de publicatie. In de recente uitvoering wordt veel uitvoeriger een 

verschil gemaakt tussen koop/huur, grondgebonden/etage enzovoort. Daarnaast zijn in deze 

publicatie de cijfers aangepast aan de huidige tijd en is het document werkbaarder geworden, 

doordat meer verschillende functies zijn uitgewerkt en doordat nu ook richtlijnen zijn opgenomen 

over de verkeersgeneratie (het aantal voertuigbewegingen). Dit levert meer handvatten om een 

aanvraag te beoordelen. 

Gemeente Renkum kent (in 2012) een omgevingsadressendichtheid van 830 en valt daarmee in 

de categorie ‘Weinig Stedelijk’. 
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10.1.4 Loopafstanden 

Om eventueel nieuwe parkeerplaatsen op de juiste plaats te situeren, wordt volgens publicatie 317 

uitgegaan van de volgende acceptabele loopafstanden: 

 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstand 

Wonen 100 meter 

Winkelen 200-600 meter 

Werken 200-800 meter 

Ontspanning 100 meter 

Gezondheidszorg 100 meter 

Onderwijs 100 meter 

Tabel 4 – Acceptabele loopafstanden per functie 

 

Deze loopafstanden hanteren wij ook voor nieuwe aanvragen. In specifieke situaties is het soms 

noodzakelijk hiervan af te wijken en het college van burgemeester en wethouders is hiertoe bevoegd. 

10.2 Parkeerkencijfers definiëren 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 2008 mogen beleidsplannen, zoals deze 

Parkeernota, geen normen meer bevatten. Parkeernormen moeten officieel in bestemmingsplannen 

worden opgenomen, maar omdat dit op veel praktische bezwaren stuit, is het tot nader order nog 

mogelijk via de Bouwverordening de parkeernormen vast te leggen. Minimaal tot 1 januari 2018 

blijft deze regeling van toepassing. 

Bij het bepalen van de benodigde parkeervoorzieningen is het van belang zoveel mogelijk 

handvatten te hebben, om onnodige discussies te voorkomen. Daarom benoemen wij in deze 

paragraaf per functie/instelling zo specifiek mogelijk waarmee in onze gemeente rekening wordt 

gehouden.  

10.2.1 Bandbreedte parkeerkencijfers ASVV 

In Publicatie 317 is een bandbreedte opgenomen voor de kencijfers. Deze bandbreedte biedt de 

mogelijkheid om, afhankelijk van het autobezit, de bereikbaarheidskenmerken van de locatie, de 

specifieke eigenschappen van de functie(s) en de soort functie, een bestaande of toekomstige 

parkeersituatie zo correct mogelijk te beoordelen. 

 

Wij willen vastleggen dat in gemeente Renkum bij de bepaling van de parkeerbehoefte in nieuwe 

situaties of in bestaande te wijzigen situaties in principe altijd het gemiddelde kencijfer wordt 

toegepast. Reden hiervoor is dat in de praktijk blijkt dat hiermee haast elke situatie op een 

praktische manier kan worden beoordeeld. Het bepalen van de parkeerbehoefte is in de praktijk 

namelijk altijd een kwestie van onderhandelen. Bij het aanhouden van de minimale richtlijn zouden 

we in de praktijk vaak op een te laag aantal parkeerplaatsen komen. En het aanhouden van de 

maximale richtlijn kan problemen opleveren voor (de ruimtebenutting van) een ontwikkelaar. 

Om het uitgaan van het gemiddelde te verduidelijken, nemen wij als voorbeeld een vrijstaande 

koopwoning in het centrum van een dorpskern in onze gemeente. De bandbreedte hiervan ligt tussen 

1,4 en 2,2 parkeerplaats per woning. Het gemiddelde ligt op 1,8 parkeerplaats per woning en dit 

wordt dan ook ons uitgangspunt. In uitzonderlijke situaties kan de minimum richtlijn gehanteerd 

worden, wanneer deze niet voor een onevenredige parkeerverdeling in het gebied zorgt. 
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10.2.2 Parkeren op eigen terrein  

Parkeren op eigen terrein valt niet onder de bevoegdheid van de gemeente. Een particulier mag hier 

feitelijk naar eigen oordeel parkeren en het gebruik is juridisch niet af te dwingen. In de 

“Beleidsregels uitritten en uitwegen” worden regels gesteld aan het parkeren in de voortuin. De 

parkeermogelijkheden op eigen terrein hebben invloed op de parkeermogelijkheden in de openbare 

ruimte. Vooral wanneer in een bepaalde wijk oorspronkelijk het parkeren op eigen terrein is 

meegewogen bij het bepalen van de parkeerbalans en veel bewoners de eigen oprit hebben gewijzigd 

in bijvoorbeeld een tuin of een aanbouw. Dit kan tot (grote) parkeerdruk leiden. Dat heeft onder 

andere te maken met de mate waarin parkeerruimte op eigen terrein ook daadwerkelijk wordt 

gebruikt. Om dit te ondervangen worden de parkeerplaatsen op eigen terrein niet volledig 

meegeteld, maar er wordt per situatie een berekeningsfactor aangehouden. Zie onderstaande tabel: 

 

Parkeervoorziening Theoretisch 

aantal 

Berekenings

aantal 

Minimale diepte 

van de oprit  

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 5,0 meter 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 n.v.t. 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 4,5 meter 

Garage zonder oprit (bij een woning) 1 0,4 n.v.t. 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 n.v.t. 

Garage met enkele oprit 2 1,0 5,0 meter 

Garage met lange oprit 3 1,3 n.v.t. 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 4,5 meter 

Tabel 5 – Berekeningsaantallen voor parkeerplaatsen op eigen terrein 

 

Als er een berekening moet worden gemaakt van het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen, geldt 

volgens Publicatie 317 dat in de meeste gevallen ook met een bepaald percentage aan openbare 

parkeerplaatsen rekening moet worden gehouden. Bij woningen is dat minimaal 0,3 parkeerplaats 

per woning. Dit houdt in dat, ook al ligt een ontwikkeling op particulier terrein en kunnen daar ook 

alle benodigde parkeerplaatsen worden aangelegd, die ontwikkeling toch invloed heeft op de 

openbare ruimte. 

 

 

10.2.3 Halen en brengen bij scholen  

Schoolomgevingen zijn bijzondere parkeerlocaties. Op slechts enkele momenten van de dag is er een 

parkeerpiek, maar op de overige momenten, in het weekend en in de vakanties wordt er nauwelijks 

geparkeerd. Het is erg lastig om hier een goede en voor alle partijen gedragen oplossing te vinden. 

Vooral omdat alle scholen in onze gemeente in een woongebied staan. Het lijkt of er een 

• Voor het vaststellen van de beschikbare parkeerruimte wordt voor de parkeerplaatsen op 

eigen terrein niet het daadwerkelijke aantal aangehouden, maar een berekeningsaantal, 

conform tabel 5 in de Parkeernota. 

• Wanneer een (te hoge) parkeerdruk in een wijk het effect is van het niet meer mogelijk zijn 

van parkeren op een groot aantal particuliere opritten, komt de gewenste normering in die 

wijk 0,8 parkeerplaats per woning lager te liggen. 

In onze gemeente gaan wij bij het beoordelen van een parkeervraagstuk in principe altijd uit van 

het gemiddelde van de in Publicatie 317 opgenomen bandbreedtes. 
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dubbelgebruik mogelijk is van de parkeerplaatsen nabij een school. Immers: de bewoners hebben 

vaak parkeerruimte nodig op een ander moment dan de school. In de praktijk gaan bewoners echter 

later naar hun werk dan dat bijvoorbeeld de leerkrachten aanwezig zijn, dus de parkeerbehoefte van 

de school soms bijt met die van de omwonenden/bedrijven. Daarnaast geldt uiteraard dat de scholen 

in het weekend en vaak in de avonduren niet bezet zijn. Structurele maatregelen die genomen 

worden voor de veiligheid rondom de school hebben daarom ook buiten de schooltijden invloed op de 

bewoners. Het is zaak om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Per situatie en in overleg met de 

betrokkenen wordt besloten welke specifieke maatregelen worden getroffen. Daarbij gaan wij uit 

van het bepalen van een juiste parkeerbalans (zie paragraaf 10.2.6). 

 

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte 

(langparkeren plus kiss&ride) wordt voor de 

omgeving van scholen een specifieke 

rekenmethode gehanteerd, zoals die ook door 

het CROW is opgesteld, zie figuur hiernaast. 

 

In 2011 tot 2014 zijn alle schoolomgevingen 

in onze gemeente onder de loep genomen. 

Niet alleen is er het kleurrijke Julie-

materiaal geplaatst, maar ook is gekeken 

naar een verbetering van de parkeersituatie. 

Op enkele locaties heeft dit geleid tot 

uitbreiding van het aantal parkeervakken, 

op andere locaties is juist een parkeerverbod 

en/of verbod om stil te staan ingesteld. Vaak 

was een kiss&ride zone niet aan de orde, 

omdat er onvoldoende ruimte voor was of 

omdat de mogelijke locatie juist nabij de 

ingang van de kleuterklassen lag. Die 

kinderen worden juist nog vaak de klas 

ingebracht, waardoor een kiss&ride zone zijn 

functie verliest. Een andere reden was dat de 

term ‘kiss&ride’ enkele jaren geleden, toen 

wij starten met de schoolomgevingen, nog 

niet wettelijk vast lag. Er kon dus ook niet op 

gehandhaafd worden. Tegenwoordig is het 

echter mogelijk om bord E4 

(Parkeergelegenheid) te gebruiken met als 

onderbord K&R, waardoor een bepaalde 

strook alleen als kiss&ride strook mag worden gebruikt. Dit is op die manier nu beter te handhaven. 

 

De komende jaren houden wij de vinger aan de pols bij de scholen. Mochten er toch nog weer 

wijzigingen noodzakelijk zijn, gaan wij opnieuw in overleg met de scholen en zonodig de buurt en 

waar dit nuttig kan zijn overwegen wij om eventueel een kiss&ride strook aan te leggen. 
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10.2.4 Parkeren bij evenementen  

Tijdens evenementen kan parkeren erg lastig zijn. In 2014 worden hiervoor beleidsregels opgesteld. 

Hierin wordt voor de belangrijkste (meest impactvolle) locaties omschreven hoe om te gaan met het 

parkeren tijdens evenementen. Belangrijk is dat naast de bestaande parkeerverboden en verboden 

om stil te staan, er aanvullende parkeerverboden en verboden om stil te staan gesteld kunnen 

worden ten behoeve van het evenement en dat hierbij de wegsleepregeling van kracht is. Bij de 

vergunning voor een evenement wordt vanaf dat moment ook een document als bijlage toegevoegd. 

Daarin komen specifieke afspraken te staan over hoe om te gaan met het parkeren bij evenementen 

op de meest bekende locaties, zoals bijvoorbeeld omgeving Talsmalaan en Raadhuisplein in 

Oosterbeek en Wilhelmina sportpark in Heelsum. 

10.2.5 Parkeren bij stations 

De twee stations in onze gemeente kennen ieder hun eigen parkeersituatie. 

In Wolfheze loopt een project om circa 30 extra parkeerplaatsen aan te leggen, waarna de 

parkeersituatie weer aansluit op de behoefte. 

In Oosterbeek is nauwelijks sprake van parkeermogelijkheden. Langs de Nico Bovenweg kan door 

acht voertuigen worden geparkeerd en aan de noordzijde helemaal niet. In de praktijk levert dit op 

dat treinreizigers ofwel de auto in de woonwijken parkeren ofwel een ander station kiezen om 

vandaan te reizen. Dit is beide ongewenst. Daarom wordt in 2014 onderzocht of en waar meer 

parkeergelegenheid kan worden gemaakt. 

10.2.6 Parkeerbalans voor grootschalige ontwikkelingen  

Met een parkeerbalans wordt de balans berekend tussen parkeervraag en -aanbod binnen een 

bepaald gebied. Vaak valt de parkeervraag van de verschillende functies niet samen in de tijd, 

waardoor dubbel gebruik van parkeerplaatsen mogelijk is. Om dit voor een bepaald gebied te 

kunnen berekenen, is het noodzakelijk de maatgevende momenten in beeld te hebben, dus de 

momenten waarop er voor een bepaalde functie een parkeerpiek plaatsvindt. In Publicatie 317 zijn 

die maatgevende momenten per functie in een tabel weergegeven. Enkele voorbeelden van de 

opgenomen piekmomenten: 

• Een supermarkt of een winkelcentrum: zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00; 

• Een gezondheidscentrum: werkdagen tussen 9.00 en 12.00; 

• Een fitnesscentrum: maandag/dinsdag/woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur; 

• Scholen: de haal- en brengtijden; 

• Een bibliotheek: woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur.  

Deze piekmomenten passen we toe bij het bepalen van de parkeerbalans. 

 

Nog specifieker is het benoemen van de aanwezigheidspercentages, dus met welk percentage aan 

parkerenden voor die specifieke functie moeten we op welk moment rekening houden? In 

onderstaande tabel (uit Publicatie 317) zijn die percentages weergegeven. Een voorbeeld van het 

berekenen van de parkeerbalans is opgenomen in bijlage 3. 

 

Voor het halen en brengen van kinderen bij (basis)scholen wordt vanwege de korte piekperiode de 

specifieke rekenmethode toegepast, zoals die is opgenomen in par. 10.2.3 in de Parkeernota. 
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Woningen bewoners 50 50 90 80 100 60 80 70 

Woningen bezoekers 10 20 80 70 0 60 100 70 

Kantoor/bedrijven 100 100 5 5 0 0 0 0 

Commerciële dienstverlening 100 100 5 75 0 0 0 0 

Detailhandel 30 60 10 75 0 100 0 0 

Supermarkt 30 60 40 80 0 100 40 0 

Sportfuncties binnen 50 50 100 100 0 100 100 75 

Sportfuncties buiten 25 25 50 50 0 100 25 100 

Theater/podium e.d. 5 25 90 90 0 40 100 40 

Sociaal medisch: arts/maatschap/therapeut/ 100 75 10 10 0 10 10 10 

Verpleeg-/verzorgingstehuis/ 50 50 100 100 25 100 100 100 

Dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0 0 
Tabel 6 – Aanwezigheidspercentages per functie 

 

Bij een ontwikkeling die veel impact heeft op het betreffende gebied (zoals bijvoorbeeld het MFC in 

Renkum of een ondergrondse supermarkt in Oosterbeek), is het voor een adequate bepaling van de 

parkeerbehoefte en –mogelijkheden noodzakelijk daarin alle facetten te betrekken. Dit doen wij op 

de volgende wijze: 

• De bestaande parkeersituatie in beeld brengen 

Alle straten en terreinen waar geparkeerd kan worden en die logischerwijs van invloed kunnen 

zijn op de nieuwe ontwikkeling moeten daarin worden betrokken. Dit wordt per geval bepaald. 

Er wordt vastgelegd welke woningen, bedrijven e.d. worden gehandhaafd in de nieuwe situatie, 

en welke niet. Van beide afzonderlijk wordt, op grond van de praktijkervaringen, bepaald wat de 

parkeerdruk is (intensiteit en locatie). 

• De parkeerbehoefte van de nieuwe ontwikkelingen bepalen 

Dit geschiedt op basis van de parkeerkencijfers zoals wij die in deze Parkeernota hanteren 

(Publicatie 317 van het CROW). 

• De nieuwe parkeersituatie uitwerken 

Hierin moet dus de parkeerbehoefte van de bestaande te handhaven woningen, bedrijven e.d. 

worden samengevoegd met die van de nieuwe ontwikkelingen, waardoor een totaallijst ontstaat. 

• Een parkeerbalans opstellen voor de toekomstige situatie 

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de totale parkeerbehoefte, maar juist ook naar de 

aanwezigheidspercentages van de verschillende gebruikers. Daardoor ontstaat een reëel beeld 

van het aantal benodigde parkeerplaatsen en de locatie ervan. 

 

 

• Voor met name grootschalige ontwikkelingen, of ontwikkelingen met een grote impact op de 

omgeving, waarbij functies elkaar aanvullen en gecombineerd parkeren mogelijk is, moet de 

parkeerbehoefte worden bepaald aan de hand van een parkeerbalans, zoals dit in par. 10.2.6 

van de Parkeernota is opgenomen. Het opstellen van een parkeerbalans is in eerste instantie 

de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

• Bij het bepalen van een parkeerbalans wordt uitgegaan van de aanwezigheidspercentages en 

de piekmomenten zoals die in Publicatie 317 van het CROW zijn opgenomen. 
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11 SAMENVATTING 

Par. / 

Hfdst. 

Highlight 

1 • Deze Parkeernota 2014-2020 vervangt de Parkeernota 2003 volledig en geldt vanaf de datum 

van vaststelling, samen met het GVVP, als het vigerende parkeerbeleid. 

• In de Parkeernota 2014-2020 zijn de uitvoeringskaders opgenomen, waarmee alle 

parkeervraagstukken adequaat en transparant kunnen worden afgehandeld. 

2.1 Deze Parkeernota is een aanvulling met werkbare uitvoeringskaders op het GVVP. 

2.6 • Er wordt bij het bepalen van de parkeerkencijfers voor onze gemeente uitgegaan van: 

- Een ongeveer gelijkblijvend bevolkingsaantal, waarbij de groep ouderen toeneemt; 

- Een blijvende stijging van het autobezit, zij het een iets minder sterke stijging van de jaren 

voor 2008; 

• In 2014 worden beleidsregels opgesteld over het omgaan met (het parkeren en opladen 

van) elektrische auto’s. 

• De toename van het aantal benodigde oplaadplekken voor elektrische fietsen wordt 

opgenomen in de in 2014 op te stellen ‘Lokale aanpak fiets’. 

3.1 • Er wordt in de gemeente Renkum geen betaald parkeren ingevoerd. 

• Vanaf 1 januari 2015 wordt vergunningparkeren of het verstrekken van ontheffingen (met het 

doel op één bepaalde locatie of binnen één gebied een aparte parkeerregeling te treffen voor een 

beperkte groep gebruikers) in nieuwe situaties niet meer toegepast. 

• Voor de Wilgenpas (vergunningen) en de Beyerstraat (ontheffingen op het parkeerverbod) wordt 

gezocht naar een gedragen alternatief, waarna ook hier deze situaties worden opgeheven. 

• Waar nodig wordt, afgestemd op de situatie, een parkeerverbod of verbod om stil te staan 

ingevoerd om een parkeersituatie op te lossen. 

3.2 • De blauwe zone in Oosterbeek wordt grotendeels gehandhaafd met de tijdsduur, 

begrenzing en ontheffingsregeling zoals die nu geldt, met als uitzondering Plein 1946 

en de directe omgeving, waar de parkeersituatie en ontheffingsregeling in 2014 

worden geoptionaliseerd. 

• Er wordt onderzocht of op het Raadhuisplein een afwijkend regime soelaas biedt, zoals 

bijvoorbeeld het toestaan van maximaal 3 uur (in plaats van 1,5 uur) parkeren. 

3.3 • In Renkum wordt de mogelijkheid opengelaten een (kleinschalige) blauwe zone in te voeren. 

• Parkeeronderzoek wordt ingepland om de gewijzigde parkeersituatie in Renkum goed in beeld te 

brengen. 

3.4 • In Doorwerth wordt de mogelijkheid voor een kleinschalige blauwe zone open gelaten. 

• De (lopende) ontwikkelingen in Doorwerth worden getoetst aan deze Parkeernota. 

3.5 • In Heveadorp, Heelsum en Wolfheze wordt geen blauwe zone ingevoerd. 

4. Bij bestaande situaties in ‘krappe’ woonwijken wordt op basis van een concrete (aan)vraag 

uit de buurt of door de mogelijkheid ‘werk met werk’ te kunnen maken, de parkeersituatie 

beoordeeld, met een goede afweging van de overige belangen (zoals groenvoorzieningen) en 

ook in relatie tot de rest van die specifieke wijk. 

5.2 Om voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen, moet aan elk van de volgende 

vier voorwaarden worden voldaan: 

• De aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein; 

• De aanvrager bezit een GPK  voor bestuurder of is in het bezit van een gehandicaptenvoertuig; 

• De aanvrager heeft een blijvende of toenemende invaliditeit; 
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• De beschikbare parkeerplaatsen zijn dusdanig vaak bezet dat parkeren in de directe omgeving 

van de woning of bestemming vaak niet mogelijk is. Het college van B&W beoordeelt of hier in 

de specifieke situatie sprake van is. 

5.3 Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd bij: 

• Publieke gebouwen of bestemmingen (zoals gemeentehuis, bibliotheek): 5% van het totaal 

parkeerareaal; 

• Openbare parkeerterreinen: 1 GPP op 50 parkeerplaatsen; 

• Bij appartementencomplexen. Per geval wordt beoordeeld hoeveel GPP’s er komen en waar ze 

komen te liggen. 

5.4 Bij overlijden of verhuizing van de houder van de GPP of wijziging van een bestuurderskaart naar 

een passagierskaart, wordt eerst overlegd met de nabestaande uit hetzelfde huishouden. Als deze 

persoon ook een GPK heeft, blijft de GPP op kenteken liggen, anders komt deze te vervallen. 

5.5 Afmetingen van gehandicaptenparkeerplaatsen worden gehanteerd op basis van (in volgorde van 

belangrijkheid): 

• Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen (ASVV), CROW 

• Programma van Eisen, gemeente Renkum 

• Afwijkingen in bijzondere gevallen, naar beoordeling van het college van B&W 

6.3 • In 2014 wordt een onderzoek naar een (centrale) vrachtwagenparkeerplaats afgerond. Eventuele 

herziening van het vrachtwagenparkeren in onze gemeente (waaronder mogelijk deze 

vrachtwagenparkeerplaats) vindt plaats in 2015. 

• Onderdeel van dit onderzoek is het zoeken naar een alternatief op industrieterrein Schaapsdrift 

of op het terrein van Parenco, in nauw overleg met de ondernemers. 

• Zodra het vrachtwagenparkeren is herzien, wordt de verwijzing naar de bedrijventerreinen (en 

zonodig naar een centrale vrachtwagenparkeerplaats) herzien en aangepast. 

6.4 • Laden en lossen op de rijbaan wordt niet toegestaan op doorgaande wegen waar tevens een 

HOV-lijn rijdt. 

• De laad- en losplaatsen worden in principe selchts op een bepaald deel van de dag beschikbaar 

voor laden en lossen, de rest van de dag voor gewoon parkeren. 

• Het beleid in de Dorpsstraat in Renkum wordt ongewijzigd gecontinueerd. 

7. • Het fietsparkeren wordt opgenomen in de in 2014 op te stellen ‘Lokale aanpak fiets’, die als 

aanvulling op het GVVP wordt vastgesteld. 

• De fietsparkeerbehoefte wordt, vooruitlopend op de ‘Lokale aanpak fiets’, bepaald op grond van 

de kencijfers uit de ASVV (2012). 

• Het type fietsparkeerbeugel wordt toegepast zoals dat in het Programma van Eisen voor de 

inrichting van openbare ruimte is opgenomen. 

• Weesfietsen kunnen worden verwijderd op de locaties zoals die in het aanwijzingsbesluit zijn 

vastgelegd. Als er andere gewenste locaties bijkomen, kan het aanwijzingsbesluit worden 

aangepast. 

8.1 Het college van B&W kan voor parkeerverboden, verboden om stil te staan en de parkeerschijfzone 

ontheffingen verlenen op grond van de Wegenverkeerswet. Voor overige parkeerexcessen kan dit op 

grond van de APV. Dit blijft ongewijzigd. 

8.2 De Wegsleepregeling blijft van kracht. 

9. • Wij blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement binnen de 

gemeentelijke organisatie en behouden de bestaande, zoals het Nieuwe Werken, de openbaar 

vervoer abonnementen voor medewerkers. 

• Wij gaan de komende jaren nadrukkelijk in overleg met bedrijven binnen onze gemeente om 



Parkeernota 2014-2020 Renkum  Vastgesteld: 26-2-2014 37 

samen te zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van mobiliteitsmanagement, voor 

die bedrijven persoonlijk, maar ook mogelijkheden die in het algemeen voor onze inwoners 

kunnen bijdragen. 

10.1 • De richtlijnen uit publicatie 317, ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (oktober 2012), van 

het CROW hanteren wij als basis voor de beoordeling van parkeervraagstukken in gemeente 

Renkum. Zodra deze publicatie wordt herzien, geldt de nieuwe versie. 

• Gemeente Renkum kent (in 2012) een omgevingsadressendichtheid van 830 en valt daarmee in 

de categorie ‘Weinig Stedelijk’. 

10.2 • In onze gemeente gaan wij bij het beoordelen van een parkeervraagstuk in principe altijd uit van 

het gemiddelde van de in Publicatie 317 opgenomen bandbreedtes. 

• Voor het vaststellen van de beschikbare parkeerruimte wordt voor de parkeerplaatsen op eigen 

terrein niet het daadwerkelijke aantal aangehouden, maar een berekeningsaantal, conform tabel 

5 in de Parkeernota. 

• Wanneer een (te hoge) parkeerdruk in een wijk het effect is van het niet meer mogelijk zijn van 

parkeren op een groot aantal particuliere opritten, komt de gewenste normering in die wijk 0,8 

parkeerplaats per woning lager te liggen. 

• Voor het halen en brengen van kinderen bij (basis)scholen wordt vanwege de korte piekperiode de 

specifieke rekenmethode toegepast, zoals die is opgenomen in par. 10.2.3 in de Parkeernota. 

• Voor met name grootschalige ontwikkelingen waarbij functies elkaar aanvullen en gecombineerd 

parkeren mogelijk is, moet de parkeerbehoefte worden bepaald aan de hand van een 

parkeerbalans, zoals dit in par. 10.2.6 van de Parkeernota is opgenomen. Het opstellen van een 

parkeerbalans is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

• Bij het bepalen van een parkeerbalans wordt uitgegaan van de aanwezigheidspercentages en de 

piekmomenten zoals die in Publicatie 317 van het CROW zijn opgenomen. 
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12 ACTIEPLAN 

In dit actieplan zijn nagenoeg alle maatregelen op korte termijn gepland (2014, 2015) en ze zijn in 

principe met minimale kosten of binnen de reguliere uren uit te voeren, of het benodigde budget 

komt uit een andere post. Om te kunnen voldoen aan ons beleid, is het echter ook noodzakelijk om 

de komende jaren extra buget in te zetten voor bijvoorbeeld de aanleg of aanpassing van 

parkeerplaatsen. In het nieuw op te stellen MUP worden deze parkeermaatregelen opgenomen. 

Naast deze acties vinden de reguliere werkzaamheden, zoals aanvragen 

gehandicaptenparkeerplaatsen, afhandelen vergunningaanvragen en het verkeerskundig beoordelen 

van (bouw)projecten etc., uiteraard volledig doorgang. 

 

Par Actie Wanneer € 

1 Een nieuw MUP opstellen. Hierin worden onder andere nieuwe 

parkeermaatregelen opgenomen. 

2014 Materieel budget 

aanvragen 

2 Beleidsregels parkeren elektrische auto’s opstellen 2014 Reguliere uren 

3 Het uitvoeren van een parkeeronderzoek in de dorpscentra om 

de huidige situatie in kaart te brengen. Dit zou door een stagiair 

kunnen worden opgepakt. 

2015, 2020 Stagevergoeding 

4 Onderzoek doen naar mogelijke nut en noodzaak van een in te 

stellen blauwe zone in de centra van Renkum en Doorwerth. 

2015 Reguliere uren 

5 Bij elke aanvraag vanuit een wijk met een hoge parkeerdruk of 

elk (intern) project waar door werk met werk te maken voordeel 

te behalen valt, wordt de parkeersituatie in die wijk/buurt in 

kaart gebracht, alvorens te reageren op de specifieke aanvraag. 

continu Reguliere uren 

6 Het Programma van Eisen voor de openbare ruimte wordt 

geactualiseerd. 

2014 Reguliere uren 

7 Onderzoek naar optimalisering van het vrachtwagenparkeren 

en naar een mogelijke  (centrale) vrachtwagenparkeerplaats 

2014  ‘Revitalisering 

Bedrijven-

terreinen’ 

8 Verwijzing naar bedrijventerreinen / vrachtwagenparkeerplaats 

verbeteren 

2014/2015 PM 

9 Laden en lossen op Utrechtseweg Oosterbeek oplossen in HOV-

maatregelen 

2014 Reguliere uren 

10 Opstellen van een ‘Lokale aanpak fiets’, aanvullend op het 

GVVP. 

2014 Reguliere uren 

11 Fietsparkeervoorzieningen aanleggen bij bushaltes en stations. 2014 Uit MUP + 90% 

subsidie 

12 Beleidsregels Parkeren bij evenementen opstellen 2014 Reguliere uren 

13 Bedrijven stimuleren meer aan mobiliteitsmanagement te doen. 2014 en 

verder 

Reguliere uren 

14 Aanleggen extra parkeerplaatsen bij station Wolfheze 2014 (2015) Uit MUP +subsidie 

15 Onderzoek doen naar optimalisatie van het parkeren bij station 

Oosterbeek + maatregelen uitvoeren 

2014, 2015 Reguliere uren, 

budget aanvragen 

16 Waar dit uit parkeeronderzoek nodig blijkt en het ook 

daadwerkelijk als een nuttige aanvulling wordt gezien, worden 

extra parkeerplaatsen aangelegd of aangepast. 

2015 en 

verder 

PM 
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13 SLOTBEPALINGEN 

13.1 Inwerkingtreding 

De Parkeernota 2014-2020 treedt in werking, na vaststelling door de gemeenteraad van Renkum op 

26 februari 2014. 

13.2 Citeertitel 

Deze nota kan worden aangehaald als Parkeernota 2014-2020. 

13.3 Overgangssituatie 

Tot het moment dat deze Parkeernota is vastgesteld, worden de afgegeven parkeernormen 

gebaseerd op wat vastgesteld is in de Parkeernota 2003 en het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan 2011-2020. 

Initiatieven die vóór de inwerkingtreding van de Parkeernota een positief principebesluit 

(van het college) hebben gekregen, kunnen op basis van het eerdere beleid worden uitgewerkt. 

Omgevingsvergunningen die vóór de inwerkingtreding van de Parkeernota in procedure 

zijn gebracht, worden op basis van de parkeernormen uit deze Parkeernota getoetst. 

13.4 Hardheidsclausule 

Na vaststelling van de ‘Parkeernota’ zijn de hierin beschreven parkeernormen en 

werkwijze van toepassing op alle toekomstige plannen en projecten. Uitzondering hierop 

vormen de locaties waarvoor in het bestemmingsplan parkeernormen opgenomen zijn. 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de Parkeernota indien strikte 

toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd. De dringende redenen/noodzaak om van deze 

hardheidsclausule gebruik te kunnen maken, dient te zijn aangetoond. 
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Straten waar de blauwe zone geldt 

BIJLAGE 1 – HUIDIGE GRENZEN BLAUWE ZONE OOSTERBEEK 



BIJLAGE 2 – BEGRENZING ZONES 

Centrumgebied 

 

 

Schilgebied 

 

 



BIJLAGE 3 – VOORBEELD PARKEERBALANSBEREKENING 

 

 
In dit voorbeeld gaan wij uit van een gebied waar een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een 

BSO, een gymzaal en een bibliotheek worden gehuisvest. Allereerst wordt op basis van de ASVV 

het aantal benodigde parkeerplaatsen per onderdeel berekend: 

 

Voorziening Eenheid Parkeerplaatsen per 

eenheid 

Totaal 

parkeerplaatsen 

Peuterspeelzaal (61 

m2) 

Ca. 4 leiders + 1 

coördinator 
0,7/arbeidsplaats+kiss&ride 3 + 2,5 = 5,5 (6) 

Kinderdagverblijf (183 

m2) 

Ca. 12 leiders + 1 

coördinator 
0,7/arbeidsplaats+kiss&ride 8,5 + 4,5 = 13  

Bso (61 m2) Ca. 2 leiders 0,7/arbeidsplaats 1,5 (2) 

Gymzaal 613 m2 bvo 2 per 100 m2 12 

Bibliotheek 283 m2 bvo 0,8 per 100 m2 2,5 (3) 

 

Vervolgens wordt op basis van de aanwezigheidspercentages van de ASVV bepaald wat de 

maatgevende momenten van ieder onderdeel zijn. Met deze percentages verrekenen we het 

benodigd aantal parkeerplaatsen om tot een reëel beeld van het parkeergebruik te komen: 

 

Middag Avond Zaterdag Voorziening Totaal 

parkeerplaatsen Perc. PP Perc. PP Perc. PP 

Peuterspeelzaal 6 100 6 0 0 0 0 

Kinderdagverblijf 13 100 13 0 0 0 0 

Bso 2 100 2 0 0 0 0 

Gymzaal 12 40 5 100 12 60 7 

Bibliotheek 3 70 2 100 3 75 2 

TOTAAL  28  15  9 

 

Conclusie: benodigd aantal parkeerplaatsen is 28, uitgaande van de maatgevende middag. 

 

Een dergelijke berekening is ook mogelijk voor het bepalen van het aantal fietsparkeerplaatsen. 
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