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Toelichting
Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel van het plan

Aanleiding

Het voorgaande bestemmingsplan 'Rhoonse- en Carnisse Grienden' is ouder dan tien jaar. 

In verband met de wettelijke actualiseringsplicht is het nodig het bestemmingsplan te 

actualiseren.

Doel

Met het opstellen van het bestemmingsplan 'De Grienden' worden de volgende doeleinden 

nagestreefd:

a. het actualiseren van het verouderde bestemmingsplan (zie paragraaf 1.3);

b. signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bestemmingsplan zal mede 

gebruikt worden om ruimtelijke belemmeringen op het gebied van archeologie, milieu, 

geluid, ecologie en water in kaart te brengen;

c. eventueel andere gewenste ontwikkelingen / initiatieven voorzien van een actueel 

juridisch kader;

d. afstemming met andere beleidsterreinen zoals de vastgestelde toekomst- en 

structuurvisie voor Albrandswaard alsmede het nationale, regionale en provinciale 

beleid. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het bestemmingsplan 'De Grienden' heeft betrekking op de gronden aan de rechteroever 

van de Oude Maas, gelegen binnen de gemeente Albrandswaard. Het plangebied bestaat 

uit twee delen. Het westelijke deel omvat de Rhoonse Grienden en het 

zoetwatergetijdengebied Klein Profijt. Het oostelijke deel omvat de Carnisse Grienden. Op 

afbeelding 1.1 is het plangebied globaal weergegeven.

De plangrenzen de Rhoonse Grienden en Klein Profijt vormen de contouren van het Natura 

2000-gebied. In het noorden wordt het plandeel begrensd door de Zegenpoldersedijk. In het 

noordoosten vormt de Golfclub Oude Maas de begrenzing. Het westen wordt begrensd door 

Jachthaven de Rhoonse Grienden. Tot slot vormt het midden van de rivier de Oude Maas de 

zuidelijke plangrens.

De Carnisse Grienden (op het grondgebied van de gemeente Albrandswaard) worden in het 

noorden begrensd door de Portlandse Zeedijk. In het oosten vormt de gemeentegrens met 

Barendrecht de begrenzing. Het westen wordt begrenst door grasland langs de Oude Maas. 

Tot slot vormt ook hier het midden van de rivier de Oude Maas de zuidelijke plangrens.
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Afbeelding 1.1 Plangebied (bron: Google Earth Pro [bewerkt])

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan "Rhoonse en Carnisse 

Grienden", vastgesteld op 30 augustus 1976 door Burgemeester en wethouders van de 

toenmalige gemeente Rhoon. Het nieuwe bestemmingsplan is overwegend conserverend 

van aard.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Inleiding

Vanwege het conserverende karakter van het bestemmingsplan 'De Grienden' is de regeling 

uit het voorgaande bestemmingsplan, voor zover mogelijk, overgenomen. Voor een aantal 

locaties is aangesloten op de feitelijke en/of gewenste situatie. Tevens is in dit 

bestemmingsplan getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. 

2.2  Bestaande situatie

Het plangebied bestaat uit een verschillende gebieden met eigen kenmerken. Gebied 1 

betreft de voormalige locatie van de Rhoonse Stort. Gebied 2 zijn de Rhoonse Grienden, 

Gebied 3 omvat Klein Profijt en gebied 4 zijn de Carnisse Grienden. Tot slot betreft gebied 

5 de Oude Maas. In afbeelding 2.1 is de ligging van de gebieden weergegeven. De hierna 

beschreven bestaande situatie van de verschillende deelgebieden correspondeert met de in 

afbeelding opgenomen nummering.

Afbeelding 2.1 Gebieden binnen het plangebied (bron: Google Earth Pro [bewerkt])

1. Rhoonse Stort

De Rhoonse Stort ligt tegen het zuidelijk talud van de Zegenpoldersedijk. De stort is 

ongeveer 40 meter breed en 1.200 meter lang. De stort begint ter hoogte van de jachthaven 

en loopt in oostelijke richting langs de Rhoonse Grienden. Momenteel bevindt zich op de 

stort bosplantsoen. Op de stort liggen wandelpaden en de LF 12 (lange-afstandfietsroute). 

Het huidige en toekomstige gebruik van de locatie is groen. Bij het huidige en toekomstige 

bodemgebruik is sprake van een onaanvaardbaar ecologisch risico. Om deze reden is 

spoedige sanering noodzakelijk.

2. Rhoonse Grienden

De buitendijkse gebieden aan de Oude Maas vormen, na de afsluiting van het Haringvliet, 

een voor Noordwest-Europa uniek zoetwatergetijdengebied. De grienden liggen buitendijks 

en staan onder invloed van eb en vloed. Twee maal per etmaal staan grote delen van het 

gebied onder water. De diversiteit in bodem en hoogteligging ten opzichte van het 

Maaswater heeft een hier grote diversiteit in milieutypen tot gevolg gehad. Het gebied kent 

hierdoor een bijzondere flora en fauna. Op de knotwilgen groeien mossoorten, planten en 

paddenstoelen. 
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De totale oppervlakte van de Rhoonse Grienden bedraagt ongeveer dertig hectare en deze 

worden nog volledig als griendcultuur beheerd. Dit betekent dat deze grienden in een cyclus 

van drie jaar worden gehakt. Tussen oktober en maart wordt ieder jaar een deel van de 

hakgrienden geknot. In de zogenaamde 'snijgrienden' worden de wilgen ieder jaar 

afgesneden. Het hout, verkregen uit de hak- en snijgrienden wordt voor verschillende 

doeleinden gebruikt.

3. Klein Profijt

Klein Profijt is een veldkers-ooibos waarin de invloed van eb en vloed nog te merken is. Dit 

zoetwatergetijdengebied is gelegen langs de Oude Maas ten zuiden van Rhoon en wordt 

beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. De Oude Maas is de enige resterende 

zoetwatergetijdenrivier in de delta van Rijn en Maas. Bij vloed dringt het zoet rivierwater via 

kreekjes en geulen binnen en bij eb stroomt het gebied weer leeg. Een waas van rivierslib 

en plantenresten blijven na iedere vloed achter in de gorzen en het ruige bos. Dit 

wilgenvloedbos is de oorspronkelijke begroeiing van hoge rivieroevers en platen. Sinds eind 

jaren zestig heeft de natuur hier steeds meer de vrije hand gekregen. Zware stormen maken 

er open plekken waar weer nieuw bos ontstaat. Behalve de oude eendenkooi is het gebied 

van circa 65 hectare vrij toegankelijk.

4. Carnisse Grienden

Net als de Rhoonse Grienden vormen de Carnisse Grienden een uniek 

zoetwatergetijdengebied. De Carnisse Grienden hebben dezelfde kenmerken als de 

Rhoonse Grienden en zijn in oppervlakte ongeveer even groot (32 hectare). De grienden 

worden echter niet meer onderhouden, waardoor hier net als in Klein Profijt de natuur 

steeds meer de vrij hand krijgt.

5. Oude Maas

Dit deelgebied beslaat een gedeelte van de Oude Maas en de bijbehorende uiterwaarden. 

Het plangebied is aangemerkt als een ecologische hoofdstructuur en tevens aangewezen 

als een Natura-2000 gebied. Daarnaast geldt op dit deel van de Oude Maas een 

waterbergend regime.

2.3  Beheer/ontwikkeling

Het bestemmingsplan voorziet in de eerste plaats in een beheerregeling. Dat wil zeggen dat 

alle bestaande functies (natuur, water, etc.) volgens de vigerende situatie zijn vastgelegd. 

Daar waar deze (ongewenst) afwijken met de bestaande situatie, is een wijziging 

doorgevoerd. Voor zover nagegaan ontstaan hierdoor geen illegale of ongewenste situaties.

Op de locatie Rhoonse Grienden/Zegenpoldersedijk te Rhoon is tot eind jaren zestig aan de 

buitenzijde tegen en in de dijk (primaire waterkering) huishoudelijk afval en bedrijfsafval, 

waaronder afval uit de petrochemische industrie, gestort. Aan het eind van de jaren zestig 

is de stortplaats afgedekt met een laag puin en slib, en is het gebied ingericht als natuur- 

en recreatiegebied. In het voorgaande bestemmingsplan heeft dit gebied de bestemming 

'bos'. In de toekomstige situatie worden de bomen gekapt en de stobben gefreesd. De 

nieuwe inrichting zal bestaan uit een relatief strak grondlichaam met daarop een begroeiing 

van bloemrijk hooiland. In de meest noordwestelijke hoek van het plangebied is een 

parkeerterrein gelegen ten behoeve van de bereikbaarheid van de recreatiegebieden. In het 

voorliggende bestemmingsplan is geanticipeerd op de sanering van de voormalige 

stortlocatie en de nieuwe inrichting door aan het gebied de bestemming 'Groen' toe te 

kennen.
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2.4  Juridische vertaling

De gewenste ontwikkelingen van het plangebied zoals beschreven in vorige paragrafen is 

juridisch vertaald in de planregels en de planverbeelding. In deze paragraaf wordt een 

nadere toelichting gegeven op deze juridische vertaling.

2.4.1  Planmethodiek

De bestemmingsregeling kent een gedetailleerde opzet. Dat wil zeggen dat voor ieder 

perceel de bestemmingen zijn vastgelegd. In het plan is ook het toegestane gebruik van de 

gronden bepaald. Dit is vastgelegd in de bestemmingsomschrijving van iedere bestemming.

Ten slotte is in de regels bij het plan nog een aantal flexibiliteitbepalingen (afwijkingen en 

wijzigingen) opgenomen die burgemeester en wethouders de mogelijkheid bieden om bij de 

uitvoering van het plan af te wijken van de algemene bestemmingsregeling. Bij toepassing 

van de flexibiliteitbepalingen moeten burgemeester en wethouders een aantal in de regels 

opgenomen randvoorwaarden afwegen.

2.4.2  Regels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken: 

Inleidende regels (hoofdstuk 1)

Bestemmingsregels (hoofdstuk 2)

Algemene regels (hoofdstuk 3)

Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4)

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de regels van dit bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat voorkomt in de regels. Dit voorkomt 

dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde 

regelingen. Daarnaast is het artikel "wijze van meten" opgenomen waarin bepaald is hoe de 

voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is 

per bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels 

er gelden. Tevens zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.

Groen

De bestemming Groen is toegekend aan de voormalige locatie van de Rhoonse Stort. De 

voor groen aangewezen gronden zijn bestemd voor, groen, water, voet- en fietspaden, 

speelvoorzieningen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen en gemalen. 

Natuur

De bestemming Natuur is opgenomen voor de gronden van het natuurgebied en de 

griendencultuur van Klein Profijt. De enige aanwezige en toegestane bebouwing is die van 

de eendenkooi. De eendenkooi is nader aangeduid. Naast deze bebouwing zijn verder geen 

bouwwerken toegestaan, behoudens via een vrijstelling en voor bouwwerken ten dienste van 

de bestemming. Het gebied mag alleen gebruikt worden als natuurgebied, met uitzondering 

van de exploitatie van het eendenkooibedrijf en voor de uitoefening van de griend-, riet- en 

biezencultuur, voor zover deze uitoefening geen schade toebrengt aan het natuurgebied.
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Extensief recreatief medegebruik is toegestaan, behoudens het gebied wat op de 

verbeelding is aangeduid met de gebiedsaanduiding 'afpalingsrecht eendenkooi'.

Verkeer

De bestemming Verkeer is opgenomen voor het parkeerterrein in het uiterste noordwesten 

van het plangebied. Om discrepantie met aangrenzende bestemmingsplannen te 

voorkomen is hier inhoudelijk aangesloten op de gebruikelijke wijze van bestemmen in de 

gemeente Albrandswaard.

Water

De voor deze bestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor water, waterberging en 

waterhuishouding, extensief recreatief medegebruik, duikers, groen voorzieningensteigers 

en bruggen.

Water - Vaarwater

Ten behoeve van de Oude Maas is de bestemming 'Water - Vaarwater' opgenomen. Deze 

bestemming is aanvullend op de waterbestemming omdat verkeer te water is toegestaan. 

Ligplaatsen binnen deze bestemming zijn uitgesloten, tenzij de vaarwegbeheerder hier 

toestemming voor verleent.

Waarde - Archeologie 1

Voor het landgedeelte van het plangebied (Waarde - Archeologie 1) geldt een bouwregeling 

en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die 

dieper reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan 

groter dan 200 vierkante meter. 

Waarde - Archeologie 2

Voor het binnen het plangebied gelegen water (Waarde - Archeologie 2) geldt een 

bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden 

(inclusief heien) die dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een 

terreinoppervlak beslaan groter dan 200 vierkante meter. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.1.

Waterstaat 

Op gronden langs hoofdwatergangen en overige hoofdwatergangen (dubbelbestemming 

'Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie') geldt een keurstrook 

van het Waterschap Hollandse Delta. Binnen deze bestemming zijn alleen ontwikkelingen 

toegestaan indien waterstaat- en waterhuishoudkundige belangen van het gebied dit 

toelaten. Daarnaast vallen de beschermingszones van de nabij het plangebied gelegen 

dijken (Portlandse Zeedijk en Zeggepoldersedijk) binnen het plangebied. Ten behoeve van 

deze waterkering is hiervoor een beschermende regeling opgenomen. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In deze paragraaf worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels 

gesteld. 

Anti-dubbeltelregel

In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of 

alsnog kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om 

omgevingsvergunning niet opnieuw in beschouwing mag worden genomen.

Algemene gebruiksregels

In dit artikel is een aantal aanvullende gebruiksregels opgenomen die voor alle 

bestemmingen kunnen gelden. Het gaat hier om het expliciet uitsluiten van bepaald 

 bestemmingsplan "De Grienden" 
 ontwerp 



 11

gebruik, zoals bijvoorbeeld het gebruik als aanlegplaats voor onderkomens.

Algemene aanduidingsregels

Aanvullend op de (algemene) bouwregels gelden bijzondere (bouw)bepalingen die met een 

aanduiding in de geometrische plaatsbepaling zijn weergegeven. Het betreft bepalingen die 

uit het oogpunt van externe veiligheid (vijrwaringszone vaarweg) zijn opgenomen alsmede 

met betrekking tot cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (eendenkooi).

Algemene afwijk ingsregels

Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen waarin nog een 

aantal algemene afwijkingen is opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die het 

mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan 

mogelijk te maken.

Algemene wijzigingsregels

In dit artikel is een aantal algemene wijzigingsregels opgenomen. Het betreft hier een 

standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte 

afwijkingen van het plan mogelijk te maken die niet met een omgevingsvergunning voor 

afwijken geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld een geringe wijziging van de 

bestemmingsgrens.

Algemene procedureregels

In dit artikel is aangegeven welke procedure gevoerd dient te worden in geval van afwijken 

bij omgevingsvergunning en bij wijzigen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond 

bij het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder 

bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden 

voortgezet of gewijzigd.

In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het 

bestemmingsplan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijke Ordening

3.1  Kader

3.1.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. 

Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal 

kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand 

en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk 

ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.

Dit bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. De SVIR doet geen specifieke 

uitspraken over het bestemmingsplangebied. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat dit 

bestemmingsplan in lijn is met het gestelde in de SVIR. 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Rijk legt met het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale 

ruimtelijke belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de 

(ontwerp-) AMvB Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld 

met onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 

december 2011 in werking getreden.

Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 

bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 

bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de 

Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening 

van defensietaken. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, 

begrenzingen en vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze 

bestemmingsplannen voor deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien geldende 

bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten deze binnen drie jaar na 

inwerkintreding van het besluit zijn aangepast.

Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerkingtreding verwacht op 1 oktober 2012) is het Barro 

aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor 

hoofdwegen en landelijke spoorwegen en vrijwaring rond rijksvaarwegen), de 

elektriciteitsvoorziening, het regime van de herijkte ecologische hoofdstructuur en 

waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en bouwbeperkingen in het 

IJsselmeergebied). 

Nationale ruimtelijke belangen

Binnen het plangebied liggen twee nationale belangen. Het rivierbed en een stroomvoerend 

deel van het rivierbed van een gedeelte van de Oude Maas maken onderdeel uit van het 

onderwerp 'grote rivieren'. Binnen het bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen mogelijk 

die voor beide of één van deze gebieden een belemmering vormen. Ter bescherming van de 

Oude Maas en het buitendijks gebied is de dubbelbestemming 'Waterstaat - 

Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie' opgenomen op de planverbeelding en 

in de regels. Daarnaast behoren de Rhoonse en Carnisse Grienden en het Klein Profijt tot 

de Ecologische Hoofdstructuur.

Conform het Barro is in het bestemmingsplan een beschermend regime opgenomen ten 
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behoeve van de waterveiligheid. De primaire waterkering binnen het plangebied is aangeduid 

met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering'.Omdat ter plaatse van deze gebieden 

geen ontwikkelingen plaatsvinden is een nadere afweging van het Barro hierdoor niet 

benodigd.

Ladder van duurzame verstedelijking

Bij besluit van 28 augustus 2012 is tevens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast. 

In het Bro is de ladder voor duurzame verstedelijking (duurzaamheidsladder) opgenomen. 

Als gevolg van deze wijziging zijn gemeenten en provincies verplicht om in de toelichting 

van een ruimtelijk besluit de duurzaamheidsladder op te nemen, wanneer een zodanig 

besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt.

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard, er worden geen nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De ladder van duurzame verstedelijking is derhalve niet 

van toepassing.

3.1.2  Provinciaal beleid

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte

Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte en 

Mobiliteit, het Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en de Verordening Ruimte 

vastgesteld. Het beleid is op 1 augustus 2014 in werking getreden. 

Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat 

ontwikkelingen minder voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse 

regio's verschillen. Maatwerk, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking zijn 

sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. 

De provincie stelt de behoefte van de gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn 

op de vraag. Daarbij zet de provincie in op een efficiënte benutting van de ruimte en de 

netwerken, met aandacht voor de (ruimtelijk) kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden 

benoemd:

1. beter benutten van wat er is

2. vergroten van de agglomeratiekracht

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit

4. bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving. 

De vier rode draden zijn uitgewerkt in regelgeving, door het toepassen van:

A. de ladder voor duurzame verstedelijking 

B. de integrale kwaliteitskaart

C. het categoriseren van alle gebieden naar kwaliteiten gekoppeld met de aard en schaal 

van ontwikkelingen.

Ad A.

De provincie Zuid-Holland past de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro toe en 

heeft deze aangevuld (Lid 1 Verordening Ruimte). Het bestemmingsplan is in hoofdzaak 

conserverend van aard en maakt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. De Ladder 

voor duurzame verstedelijking hoeft daarom niet doorlopen te worden.

Ad B. 

De integrale kwaliteitskaart is opgebouwd uit vier lagen: de laag van de ondergrond, de laag 

van de cultuur- en natuurlandschappen, de laag van de stedelijke occupatie en de laag van 

de beleving. De kwaliteitskaart is uitgewerkt in een aantal specifieke richtpunten per laag. 

 bestemmingsplan "De Grienden" 
 ontwerp 



 15

Ontwikkelingen moeten rekening houden met deze richtpunten. De kwaliteiten zijn 

uitgewerkt in de gebiedsprofielen (zie paragraaf 3.2). In onderstaande tabel zijn de 

richtpunten per laag weergegeven, die van toepassing zijn op het plangebied (de 'Laag van 

de occupatie' is niet van toepassing).

Laag van de ondergrond

Van toepassing op het plangebied: Rivierdeltacomplex (jonge zeeklei)

Richtpunten:

Ontwikkelingen dragen bij aan behoud of vergroting van ruimte voor dynamische 

natuurlijke processen en zoet-zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke 

buitendijkse gebieden.

Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap 

herkenbaar en in stand.

Ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en 

oeverwallen herkenbaar.

Laag van de cultuur- en natuurlandschappen

Van toepassing op het plangebied: Rivierdeltalandschappen (buitendijks natuurlandschap)

Richtpunten:

Behoud of vergroten van ruimte voor dynamische natuurlijke processen, waterstanden 

en zoet-zoutovergangen.

Ontwikkelingen dragen bij aan het behouden of versterken van het contrast in 

natuurlijkheid tussen binnen- en buitendijks gebied.

Laag van de beleving

Van toepassing op het plangebied: Groengebieden (natuur, groene buffers) en Rust en 

openheid (stiltegebieden)

Richtpunten natuur:

Ontwikkelingen behouden of herstellen de wezenlijke natuurkenmerken en waarden van 

een gebied.

Toegankelijkheid en gebruik zijn in evenwicht met de ecologische draagkracht ter 

plaatse.

Richtpunten groene buffers:

Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone.

Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en 

de contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.

Richtpunt stiltegebieden:

In de stiltegebieden is alleen ruimte voor 'gebiedseigen' geluid.

Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Daar waar ontwikkelingen 

plaatshebben, dient aangesloten te worden op bovenstaande kwaliteitslagen.

Ad C. 

De provincie heeft gebieden ingedeeld in drie beschermingscategorieën:

- Beschermingscategorie 1: gebieden met topkwaliteit (bv. EHS en Natura2000 en 

cultuurhistorische kroonjuwelen). Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met 

beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het 

behoud of de ontwikkeling van de specifieke waarden.

- Beschermingscategorie 2: gebieden met bijzondere kwaliteit (weidevogelgebieden 

buiten EHS, groene buffers, graslanden in Bollenstreek en openbare recreatiegebieden). 
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Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van het 

instandhouden van de specifieke waarden.

- Beschermingscategorie 3: overige gebieden. 

Afhankelijk van de aard en de schaal van de ontwikkeling is er sprake van inpassing 

(gebiedseigen ontwikkeling, passend bij aard en schaal landschap), aanpassing 

(gebiedsvreemde ontwikkeling, met maatregelen passend te maken aan aard en schaal van 

het landschap) en transformatie (niet passend bij aard en schaal van het landschap). Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen die (in eerste instantie) niet passen bij de aard en/of de schaal 

van het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke 

maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren.

Het gaat dan om:

Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en/of sierteelt;

Wegnemen van verharding;

Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen

Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

Het gehele plangebied valt valt binnen de beschermingscategorie 1: gebieden met 

topkwaliteit.

3.2  Regionaal beleid

Gebiedsprofiel IJsselmonde

Het gebiedsprofiel is een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie 

Ruimte en Mobiliteit. Een gebiedsprofiel beschrijft en visualiseert kenmerkende ruimtelijke 

elementen die van bovenregionaal belang zijn. De provincie Zuid-Holland heeft 16 

gebiedsprofielen opgesteld. Het plangbied ligt binnen het gebiedsprofiel IJsselmonde.

Het gebiedsprofiel IJsselmonde grenst aan de kern van Rhoon. Enkele belangrijke 

uitwerkingen die voortkomen uit het gebiedsprofiel en van toepassing zijn op het plangebied 

zijn de volgende:

Buitendijks natuurlijk gebied

Het buitendijks natuurlijk gebied bestaat grotendeels uit laaggelegen grienden met 

getijdeninvloed. Dit zijn voormalige wilgenhoutplantages op buitendijkse aanwaspolders die 

tot 1960 op grote schaal werden geëxploiteerd. Gedeelten worden nu nog beheerd als 

hakhout, op andere delen heeft zich vloedbos ontwikkeld. Hier en daar zijn ook meer 

grazige gebieden en rietkragen aanwezig. Op de buitendijkse grienden lag vaak een 

griendheuvel; een kleine terp met daarop een griendkeet waar griendwerkers overnachtten. 

Een deel van de grienden op IJsselmonde heeft nu de status van natuurgebied. De grienden 

zijn beperkt toegankelijk.

Op een aantal plekken liggen bekade buitendijkse polders, waardoor ook intensiever 

gebruik, zoals landbouw, mogelijk is. 

Ambities:

Uitbreiding buitendijks dynamisch zoetwatergetijden natuurgebied, bestaand uit ruigtes, 

rietlanden en kreken. Ook in kleinere buitendijkse gebieden het inrichtingsthema van de 

dynamische getijdennatuur doorzetten;

Beleefbaar maken van de rivier en de buitendijkse natuurgebieden door de aanleg van 

doorgaande routes, zowel op de dijken als richting het water. Inzet op 

kwaliteitsverbetering van entrees. Een doorgaande route vergroot ook de samenhang 
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tussen de buitendijkse gebieden onderling. De ecologische draagkracht en de 

natuurwetgeving bepalen bij deze ontwikkelingen de randvoorwaarden;

Behoud van het cultuurhistorische en natuurlijke karakter van de grienden, door delen 

te blijven beheren als griendcultuur.

Natuurrecreatie

In het buitendijks gebied ligt een aantal natuurgebieden, die onder invloed staan van de 

rivieren. Deze grienden, riet– en graslanden zijn aantrekkelijke gebieden voor de actieve 

rustzoeker en de onderzoekende natuurliefhebber. Ze zijn echter niet overal toegankelijk en 

beleefbaar. De recreatieve voorzieningen zijn beperkt tot een padennetwerk en enkele 

parkeerplaatsen.

Ambities:

Beter toegankelijk en beleefbaar maken van natuurgebieden, waarbij de ecologische 

draagkracht en de natuurwetgeving de randvoorwaarden bepaalt, bijvoorbeeld 

openstelling buiten het broedseizoen. Denk hierbij aan routing, parkeren en bebording. 

De nadruk ligt op de natuur, dus inrichtingselementen zijn eenvoudig maar doelmatig;

De natuurgebieden verbinden met de dorpen en de stad door middel van routes en het 

strategisch plaatsen van voorzieningen;

In beboste natuurgebieden op strategische plekken zichtlijnen versterken dan wel 

toevoegen, waardoor de ligging in de polder of aan de rivier beleefbaar wordt.

Routenetwerk

Op IJsselmonde liggen knooppuntennetwerken en lange-afstandsroutes voor wandelen en 

fietsen. Ook zijn er veel lokale routes uitgezet door gemeenten en het recreatieschap. De 

meeste routes zijn gekoppeld aan de belangrijkste landschappelijke structuurdragers zoals 

de dijken, de rivieren en de waterlopen. Ook zijn er veerverbindingen over het water. De 

verschillende routes sluiten echter niet overal op elkaar aan, het blijkt lastig je te oriënteren 

en een samenhangend routenetwerk ontbreekt. Hierdoor functioneert het buitengebied van 

IJsselmonde niet als een eenheid, maar als een versnipperd landschap. Door de 

vervlechting van verschillende verkeersmodaliteiten – recreatieve fietsers maken van 

dezelfde weg gebruik als het doorgaande autoverkeer – laat de kwaliteit van de routes soms 

te wensen over.

Ambities:

Een doorgaand routenetwerk en strategisch geplaatste functies verbinden de 

verschillende recreatiegebieden en versterken de relatie tussen land en water en 

binnen- en buitendijks gebied;

Knooppunten in het routenetwerk zoveel mogelijk koppelen aan landschappelijke 

structuurdragers, bezienswaardigheden, oriëntatiepunten en recreatieve voorzieningen. 

Hier komen verschillende vervoersmodaliteiten bij elkaar. Dit betekent ook dat het 

vaarnetwerk en het routenetwerk op land goed op elkaar aansluiten;

De dijken- en lintenstructuur gebruiken als basis voor recreatieve routes en 

verbindingen tussen stad en land;

Ontwikkelen van een eenduidig en herkenbaar bebordingssysteem voor heel 

IJsselmonde.

Provinciale milieuverordening

Het plangebied is in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV ZH) geheel 

aangewezen als milieubeschermingsgebied voor stilte (afbeelding 3.1, plangebied globaal in 

groene kader weergegeven). In deze gebieden mogen geen ontwikkelingen worden 
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toegelaten die het natuurlijk heersende geluidniveau van 40 dB(A) structureel aantasten. 

Dergelijke ontwikkelingen worden met dit bestemmingslan niet mogelijk gemaakt.

Afbeelding 3.1: Milieubeschermingsgebied voor stilte, kaart 14: Rhoon (bron: PMV ZH)

3.3  Gemeentelijk beleid

Toekomstvisie Albrandswaard 2025

De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 is vastgesteld op 15 april 2013. In de toekomstvisie 

wordt aangegeven hoe de gemeente zich op het gebied van werken, wonen, onderwijs, 

recreatie en bestuur wil ontwikkelen, om aan te sluiten bij de wensen en de opvattingen van 

huidige en toekomstige generaties.

Over het plangebied worden in de Toekomstvisie geen specifieke uitspraken gedaan. Wel 

kan het bestemmingsplan - ondersteunend aan de Toekomstvisie - een belangrijke rol 

spelen om initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven te stimuleren door zo min 

mogelijk planologische belemmeringen aan te brengen. Tegelijkertijd is het ook van belang 

bestaande kwaliteiten en waarden zoals het landschap en de dorpse karakteristiek te 

behouden. Het gebied zelf draagt bij aan de mogelijkheden voor recreatie binnen de 

gemeente.

Structuurvisie Albrandswaard

De Structuurvisie Albrandswaard is op 15 april 2013 vastgesteld. Deze structuurvisie is een 

uitwerking van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025. De structuurvisie kent een 

kernkoers. Deze kernkoers is gericht op vijf pijlers, te weten:

1. Van meer naar beter: In plaats van uitbreiden wordt de aandacht verplaatst naar het 

verbeteren van de gebieden die er al zijn.
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2. Identiteit dorpen versterken: Ieder dorp vanuit zijn eigen uitstraling en identiteit 

versterken. De omliggende polders worden hierbij betrokken.

3. Clusteren: Elk dorpskern gaat een aantrekkelijke berstemming vormen met een eigen 

maatschappelijk en commercieel voorzieningenpakket. Slimme clusters zorgen ervoor 

dat verschillende functies van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren.

4. Recreatie verbeteren: Verzilver de potentie van de strategisch gelegen plekken. In wordt 

gezet op de recreatieve economie.

5. Uitstraling en beleving verbeteren: etaleer Albrandswaard en ondersteun 

ondernemerschap.

De recreatiegebieden binnen dit bestemmingsplan worden niet expliciet genoemd in de 

structuurvisie, maar passen bij de recreatieve drager Oude Maas, verbonden door middel 

van groene wandel- en fietsroutes. Deze doorgaande recreatieroutes vormen de drager voor 

landschappelijke kwaliteiten en recreatieve functies.

3.4  Conclusie

Dit bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Het bestemmingslan draagt bij 

aan en is in lijn met het gestelde ten aanzien van het beschouwde rijks-, provinciaal, en 

gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 4  Natuur en landschap

4.1  Kader

Soortenbescherming

De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, 

reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine en Zwarte rat 

niet beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en 

sprinkhanen) en planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd. 

De Ffw gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer 

stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten 

en hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, 

maar ook individuen van soorten.

Voor ruimtelijke ingrepen die resulteren in overtreding van één of meer artikelen van de Ffw 

moet ontheffing worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven het 

beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die 

uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing 

te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van het 

plan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen.

De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën.

1. Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene 

vrijstellingsregeling van kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

2. Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van 

beschermde inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt 

gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen 

ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een gedragscode. Deze code dient door 

een sector of ondernemer zelf opgesteld te worden en dient vervolgens goedgekeurd te 

zijn door het verantwoordelijke ministerie.

3. Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing wordt 

alleen verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Hrl) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog 

maar verleend indien er daarnaast sprake is van één van de volgende belangen: 

a. de bescherming van flora en fauna; 

b. de volksgezondheid of openbare veiligheid; 

c. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

 of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRS) in januari 2009 [ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1].

4. Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (Vrl). 

Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang 

zijn volgens rechtspraak van de ABRS geen reden om ontheffing te verlenen [ABRS 13 

mei 2009, zaak nr. 200802624/1]. Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de 

ontheffingsgronden die in de Vrl zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing 

nodig is, volgens de huidige interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden 

met het broedseizoen van vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste 
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verblijfplaatsen geldt dat deze vaste verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied 

jaarrond beschermd zijn.

Indien voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten van tabel 2 Ffw en/of tabel 

3 Ffw niet (kunnen) worden ontzien, geldt dat het niet nodig is ontheffing aan te vragen als:

de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd 

wordt (het beschadigen en vernielen wordt voorkomen door maatregelen of er zijn 

voldoende alternatieven), en;

de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen binnen of buiten het plangebied niet 

verstoord worden.

Hetzelfde geldt voor de bestaande voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats van vogels, 

met als extra toets dat aangetoond moet worden dat verstoring niet van wezenlijke invloed 

is op de populatie.

Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde 

zorgplicht (ook bekend als de algemene zorgplicht uit artikel 2 Ffw). Dit houdt in dat 

'voldoende zorg' in acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en hun 

leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden 

dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op 

bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren.

Gebiedsbescherming

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 

aan te leggen natuurgebieden (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur / EHS). Het 

netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch 

gebied. Het doel van het NNN is de instandhouding en ontwikkeling van natuurgebieden om 

daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. Vanaf 2014 zijn 

de provincies het eerste verantwoordelijke bevoegde gezag voor het NNN (daarvoor was dat 

de rijksoverheid). Aanvullend heeft de provincie Zuid-Holland in de Visie ruimte en mobiliteit 

'belangrijke weidevogelgebieden' aangewezen ter bescherming van weidevogels.

Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). Daaronder vallen de volgende typen gebieden:

Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden);

Beschermde natuurmonumenten;

Wetlands.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde natuurgebieden, en tevens voor 

ontwikkelingen buiten beschermde natuurgebieden die van invloed kunnen zijn op 

beschermde natuurgebieden, gelden (strenge) restricties. Voor activiteiten of projecten die 

schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht.

4.2  Onderzoek

Soortenbescherming

Methode

De Toets Ffw start met een globaal onderzoek (quick scan), waarin gekeken wordt of er 

een reële kans is op het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in of net buiten het 

plangebied. Indien blijkt dat die kans aanwezig is, zal een uitgebreid veldonderzoek moeten 

plaatshebben op het moment dat er kans is op (negatieve) effecten op de mogelijk 

aanwezige beschermde soorten als gevolg van werkzaamheden die voortvloeien uit het 
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plan. Als daarbij wordt aangetoond dat inderdaad beschermde soorten aanwezig zijn, zal 

een effectenstudie moeten worden gedaan. Indien daaruit blijkt dat er handelingen gaan 

plaatshebben die nadelige gevolgen hebben voor de aanwezige beschermde soorten, is 

mogelijk een aanvraag/ontheffing ex artikel 75 van de Ffw aan de orde. Daarbij moet in 

beeld worden gebracht hoe de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast 

dat dergelijke gevolgen niet of in mindere mate zullen optreden.

Ten behoeve van de quick scan naar het voorkomen van beschermde soorten is door een 

deskundige van KuiperCompagnons een bureauonderzoek uitgevoerd in oktober 2016. Aan 

de hand van verspreidingsgegevens uit databanken op internet en uit inventarisatieatlassen 

en habitateisen van beschermde flora en fauna, in combinatie met terreinkenmerken en de 

ligging van het plangebied in zijn omgeving, is een inschatting (expert judgement) gemaakt 

van het voorkomen van beschermde soorten. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van het 

'Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 - Oude Maas'. De resultaten van 

de quick scan ten behoeve van voorliggend plan zijn integraal opgenomen in deze 

toelichting (er is geen separaat verslag van opgesteld).

Resultaten

Grondgebonden zoogdieren

In het plangebied komen waarschijnlijk enkele algemeen voorkomende soorten voor (tabel 1 

Ffw), waarbij het kan gaan om soorten zoals dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, 

huisspitsmuis, egel, mol, haas, konijn, bunzing, wezel, bosmuis, dwergmuis, rosse 

woelmuis, veldmuis, woelrat en/of vos. Daarnaast komen de strikt beschermde bever en 

noordse woelmuis (beide tabel 3 Ffw / Bijlage IV HR) voor. Deze soorten leven in de 

vochtige oeverruigtes en moerasachtige gebieden in het plangebied.

Vleermuizen

Waarschijnlijk komen in het plangebied vleermuizen voor. Het kan daarbij gaan om vaste 

verblijfplaatsen in bomen met holtes/spleten (bebouwing is niet aanwezig in het 

plangebied), foerageergebieden en/of vliegroutes (langs opgaande lijnvormige structuren, 

veelal bomenlanen). Alle Nederlandse vleermuizen zijn strikt beschermd middels tabel 3 

van de Ffw en Bijlage IV van de HR. In het plangebied kan het bijvoorbeeld gaan om gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

Vogels

In het plangebied komen broedvogels voor. Vaste verblijfplaatsen van een beperkt aantal 

vogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Een aantal van deze soorten is in het plangebied 

waargenomen: ooievaar, sperwer, havik, buizerd, slechtvalk, boomvalk, gierzwaluw, kerkuil, 

steenuil, ransuil, grote gele kwikstaart en huismus. Mogelijk hebben één of meerdere van 

de genoemde soorten een vaste verblijfplaats in het plangebied.

Amfibieën en reptielen

In het plangebied komen waarschijnlijk enkele algemeen voorkomende soorten amfibieën 

voor (tabel 1 Ffw), waarbij het kan gaan om soorten zoals kleine watersalamander, gewone 

pad, middelste groene kikker (of bastaardkikker) en/of bruine kikker. Juridisch zwaarder 

beschermde amfibiesoorten en reptielen (tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR) zijn op basis 

van terreinkenmerken en/of verspreidingsgegevens niet te verwachten in het plangebied.

Vissen

In de watergangen in het plangebied komen mogelijk de beschermde vissoorten kleine 

modderkruiper (tabel 2 Ffw) en/of bittervoorn (tabel 3 Ffw) voor. In de Oude Maas komen 

mogelijk andere beschermde vissoorten voor, zoals meerval of rivierdonderpad (beide tabel 
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2 Ffw).

Ongewervelden

Er zijn slechts enkele soorten ongewervelden juridisch zwaar beschermd (tabellen 2 en 3 

Ffwet). Deze soorten zijn over het algemeen zeer zeldzaam en gebonden aan zeldzame 

biotopen. De meeste zijn dan ook niet te verwachten in het plangebied. Uitzondering vormt 

de platte schijfhoren (tabel 3 Ffw / Bijlage IV HR). Dit kleine waterslakje zou voor kunnen 

komen in de watergangen in het plangebied. De rivierrombout komt in het plangebied voor 

en mogelijk ook de groene glazenmaker (libellensoorten).

Vaatplanten

In het plangebied is de dotterbloem (tabel 1 Ffw) aanwezig. Waarschijnlijk komt ook 

gewone vogelmelk (eveneens tabel 1 Ffw) voor en mogelijk nog meer algemene 

beschermde soorten. Het voorkomen van juridisch zwaarder beschermde vaatplanten (tabel 

2 Ffw) valt evenmin uit te sluiten. Het voorkomen van zeer strikt beschermde soorten (tabel 

3 Ffw) valt wel uit te sluiten op basis van terreinkenmerken en verspreidingsgegevens.

Effecten

Voorliggend bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Behoudens het 

realiseren van de groenstrook ter plaatse van de voormalige Rhoonse Stort worden geen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Om de groenstrook mogelijk te maken wordt 

een saneringsplan uitgevoerd en worden de aanwezige bomen gerooid. Bij deze 

werkzaamheden geldt de algemene zorgplicht (zie ook paragraaf 4.3). Er treden dan ook 

geen negatieve effecten op voor in het plangebied aanwezige beschermde flora en fauna. 

Op het moment dat in de toekomst eventueel ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde zijn, 

zal specifiek voor de betreffende ontwikkeling een aanvullende toets Ffw moeten worden 

uitgevoerd.

Gebiedsbescherming

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied is grotendeels gelegen binnen de EHS / het NNN; het NNN valt in het 

plangebied volledig samen met het Natura 2000-gebied 'Oude Maas' (zie afbeelding 4.1). Er 

zijn echter in dit bestemmingsplan geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien die de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied aantasten. Wel geldt dat in geval 

van eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen opnieuw bekeken zal moeten worden 

of de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden aangetast. Er dient dan een 

zogenaamde 'Planologische Natuurtoets' te worden doorlopen, voorafgaand aan de 

betreffende ontwikkeling.
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Afbeelding 4.1: begrenzing EHS/NNN en Natura 2000-gebied 'Oude Maas' ter hoogte van 

het plangebied.

Natuurbeschermingswet 1998

Het plangebied is ook voor een groot deel gelegen binnen het Natura 2000-gebied 'Oude 

Maas'. Het omvat een groot deel van de uiterwaarden aan de noordzijde van de Oude Maas; 

de rivier zelf is geen onderdeel van het Natura 2000-gebied (afbeelding 4.1). Het Natura 

2000-gebied is als zodanig aangewezen voor de bescherming van de habitattypen H3270 - 

'Slikkige rivieroevers', H6430B - 'Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)', H91E0A - Vochtige 

alluviale bossen (zachthoutooibossen) en voor de soorten bever en noordse woelmuis. De 

smalle uiterwaarden van de Oude Maas vormen één van de grootste, nog resterende, 

zoetwatergetijdengebieden van ons land. Ze zijn van internationaal belang door de 

uitgestrekte wilgenbossen (vloedbossen), de soortenrijke (riet)ruigtes en als leefgebied voor 

de noordse woelmuis en de bever. De gorzen en vloedbossen die in het gebied voorkomen, 

zijn nog wel op andere plaatsen in Nederland te vinden, maar de omvang en biodiversiteit is 

langs de Oude Maas veel groter. Het gaat goed met de habitattypen 'Slikkige rivieroevers', 

'Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)' en met de bever. Er zijn echter ook 

knelpunten waar de komende jaren aan gewerkt zal worden of waarvoor de maatregelen al 

in gang zijn gezet. De aandachtspunten zijn vooral de kwaliteit en omvang van het 

habitattype 'ruigten en zomen (harig wilgenroosje)' en het leefgebied van de noordse 

woelmuis bron: Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 - Oude Maas, 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat 22 januari 2015). 

In het 'Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 - Oude Maas' heeft 

Rijkswaterstaat beschreven welke instandhoudingsmaatregelen worden genomen en welke 

menselijke activiteiten - in overleg met betrokken partijen - worden gereguleerd via 

vrijstellingsvoorwaarden, vergunningvoorschriften of mitigerende maatregelen. In het 

(ontwerp)beheerplan staat tevens welke activiteiten vergunningplichtig zijn. Overigens valt 

Natura 2000-gebied 'Oude Maas' niet onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), 

omdat de habitats en de (leefgebieden van de) soorten waarvoor het gebied is aangewezen, 

ter plaatse van het Natura 2000-gebied niet stikstofgevoelig zijn.

Centraal in de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 voor 
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Natura 2000-gebieden staat de Habitattoets. In de Habitattoets moet worden onderzocht of, 

gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden, het 

bestemmingsplan ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt die een negatief effect hebben 

op de habitats en (leefgebieden van de) soorten waarvoor het gebied als zodanig is 

aangewezen. Het 'Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 - Oude Maas' 

is hierin leidend. De Habitattoets start met de 'Oriëntatiefase', waarin moet worden 

aangetoond dat significante negatieve effecten met zekerheid kunnen worden uitgesloten. 

Een effect is significant als de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

dreigen te worden aangetast. Daarbij moet ook worden gekeken naar eventuele cumulatieve 

effecten van verschillende activiteiten. Als er geen kans is op een effect is verdere toetsing 

niet nodig. Als het vermoeden ontstaat dat een negatief effect op kan treden, geldt een 

vergunningsplicht en is verder onderzoek nodig. Als na de oriëntatiefase met zekerheid 

vaststaat dat er geen significant effect is, maar er mogelijk wel negatieve effecten zijn, moet 

een 'Verslechterings- en verstoringstoets' volgen. Als er echter een kans is op een 

significant negatief effect, dient een 'Passende beoordeling' te worden uitgevoerd.

Voor een aantal activiteiten in het Natura 2000-gebied geldt dat die, onder specifieke 

voorwaarden, via het beheerplan vrijgesteld worden van de Nb-wet vergunningplicht. Andere 

activiteiten blijven Nb-wet vergunningplichtig. Wanneer de vergunningen van deze activiteiten 

aflopen, moet een nieuwe vergunning, of een verlenging, aangevraagd worden bij het 

bevoegd gezag (i.c. de provincie Zuid-Holland of het Ministerie van Economische Zaken). In 

het voorliggende bestemmingsplan worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt die op basis van het (ontwerp)beheerplan vergunningplichtig zijn.

4.3  Conclusie

Soortenbescherming

In het plangebied komt een aantal door de Ffw beschermde soorten voor. Het betreft 

waarschijnlijk vooral algemene beschermde soorten (tabel 1 Ffw). Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel is de zorgplicht van toepassing op deze (en 

alle andere in het wild levende) planten- en diersoorten.

Daarnaast komen in het plangebied juridisch zwaarder beschermde soort(groep)en voor 

(tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR). Voorliggend bestemmingsplan is grotendeels 

conserverend van aard. Behoudens het realiseren van de groenstrook ter plaatse van de 

voormalige Rhoonse Stort worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Op 

het moment dat in de toekomst eventueel ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde zijn, zal 

specifiek voor de betreffende ontwikkeling een aanvullende toets Ffw moeten worden 

uitgevoerd. Instandhoudingsmaatregelen ten behoeve van het realiseren van de 

doelstellingen voor het Natura 2000-gebied 'Oude Maas' dienen te worden uitgevoerd 

volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Ffw.

In grote delen van het plangebied komen waarschijnlijk vogels tot broeden. Voor alle 

inheemse vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste 

verblijfplaatsen hebben) geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te 

worden gehouden met het broedseizoen. Er mag derhalve in geval van ruimtelijke 

ontwikkeling niet met verstorende werkzaamheden worden begonnen in het broedseizoen, 

dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek), tenzij door een deskundige is 

vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de werkzaamheden geen vogels broeden.

Gebiedsbescherming
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Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied is deels gelegen binnen het NNN. De wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN-gebied worden echter niet aangetast door dit bestemmingsplan. In geval van 

eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zal opnieuw moeten worden onderzocht 

(middels een zogenaamde 'Planologische Natuurtoets') of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN worden aangetast. Dit dient plaats te hebben voorafgaand aan de 

betreffende ruimtelijke ontwikkeling.

Natuurbeschermingswet 1998

Het plangebied is grotendeels onderdeel van het Natura 2000-gebied 'Oude Maas'. Er 

worden in voorliggend plan geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt die op basis 

van het (ontwerp)beheerplan vergunningplichtig zijn. In geval van eventuele toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen zal (middels een Habitattoets) voorafgaand aan de betreffende 

ontwikkeling - mede aan de hand van het (ontwerp)beheerplan voor het Natura 2000-gebied 

- onderzocht moeten worden of de activiteiten vergunningplichtig zijn.
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Hoofdstuk 5  Water

5.1  Kader

5.1.1  Rijksbeleid

Nationaal Waterplan

Het Rijksbeleid op het gebied van water is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte, zie paragraaf 3.1.1. De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale 

(strategische) waterbeleid weer. Voor het Rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan 

2016-2021 (NWP). Het NWP geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid. Het NWP is op 10 december 2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu 

en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld.

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens 

een structuurvisie. Het NWP is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland 

verantwoordelijk voor het hoofd- watersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk 

onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. 

Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om 

overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in 

uitvoering die een antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende 

mogelijkheden openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit 

daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is Nederland 

koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan voldoet 

Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de 

Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS). 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem verankert het Rijk de volgende 

principes:

Integraal waterbeheer. Het kabinet houdt vast aan een integrale aanpak van de 

wateropgaven, door opgaven op het gebied van waterkwantiteit (waterveiligheid en 

wateroverlast), waterkwaliteit en gebruik van (zoet)water in natte en droge situaties in 

samenhang te beschouwen.

Afwenteling voorkomen. Het kabinet wil voorkomen dat waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsproblemen worden afgewenteld in de ruimte en de tijd, zoals het 

afwentelen van bovenstrooms veroorzaakte waterkwaliteitsproblemen op 

benedenstrooms gelegen wateren. Om afwenteling te voorkomen, maken beheerders 

onderling afspraken over acceptabele hoeveelheden en de kwaliteit van het te 

ontvangen water. Om afwenteling te voorkomen gelden ook de tritsen 

vasthouden-bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-schoonmaken. 

Ruimte en water verbinden. Bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van 

maatregelen vindt vooraf afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke 

opgaven en maatregelen in het gebied. Het doel is dat de scope, programmering en 

financiering zo veel mogelijk op elkaar aansluiten of elkaar versterken. Met deze 

aanpak is het vaak mogelijk het waterbeheer te verbeteren en tegelijk de economie en 

de leefomgeving te versterken tegen lagere kosten.
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5.1.2  Provinciaal beleid

De provincie ziet het als haar rol om te zorgen dat gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen 

een goede afweging maken van de hoogwaterrisico's. Gemeenten worden gevraagd bij 

nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen in buitendijkse gebieden een inschatting te 

maken van het slachtofferrisico bij overstromingen en te verantwoorden hoe zij daarmee zijn 

omgegaan. Het beleidskader is opgenomen in de Provinciale Visie ruimte en mobiliteit en in 

de Provinciale Verordening Ruimte (VR). De provincie heeft een Risico Applicatie 

Buitendijks (RAB) ontwikkeld, die gemeenten hierbij kunnen gebruiken [PZH 2014]. De 

oriëntatiewaarde van het risico op individueel overlijden (LIR) in deze methodiek bedraagt 

1x10-5 [HKV 2013].

5.1.3  Beleid waterbeheerder

Waterbeheerprogramma 2016-2021

Het Waterbeheerprogramma bevat de doelen die het waterschap wil bereiken, zowel op de 

lange termijn als voor de planperiode 2016-2021. Het programma bevat maatregelen en gaat 

op hoofdlijnen in op de financiële consequenties daarvan.

Thema's die in het Waterbeheerprogramma aan bod komen zijn:

Calamiteitenzorg. Plannen zijn actueel en worden afgestemd met andere partijen zoals 

gemeenten en veiligheidsregio's;

Water & Ruimte. Een nadere uitwerking van het Deltaprogramma (deltabeslissing 

ruimtelijke adaptatie);

Waterveiligheid. Meerlaagse veiligheid (preventie, ruimtelijke inrichting, 

crisisbeheersing). Het waterschap zorgt er voor dat de (primaire) waterkeringen voldoen 

aan de nieuwe normen die in de Waterwet worden vastgelegd;

Voldoende water. Het watersysteem wordt robuust en klimaatbestendig ingericht om 

geen (negatieve) effecten van klimaatverandering te ondervinden;

Schoon water. Voldoen aan de doelen zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water en 

faciliteren van verschillende gebruiksfuncties;

Waterketen. Doelmatig beheren van zuiveringstechnische werken en verbeterdoelen 

met betrekking tot duurzaamheid (terugwinnen van grondstoffen), energie-efficiëntie en 

kostenbesparingen.

Om de doelen die in het Waterbeheerprogramma zijn geformuleerd te bewerkstelligen wordt 

jaarlijks een maatregelenprogramma uitgewerkt in een Kadernota, programmabegroting en 

jaarplannen. Op deze wijze worden ook de financiële consequenties van het 

Waterbeheerprogramma geborgd.

5.2  Onderzoek

Huidige situatie en toetsing van het plan

Het plangebied bestaat uit buitengebied (groen en natuur) en water. Het bestemmingsplan 

betreft een plan dat voornamelijk de planologisch vigerende rechten opneemt. Hieronder 

wordt een nadere beschrijving gegeven van de verschillende ‘waterthema’s’ (zoals die 

beschreven staan in de “Handreiking Watertoets”) in relatie tot het plangebied. Toetsing aan 

de waterthema’s levert de watertoets op.
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Huidig watersysteem

Het plangebied ligt geheel buitendijks en maakt onderdeel uit van het 

zoetwatergetijdengebied van de Oude Maas. Onder invloed van eb en vloed staat het 

plangebied twee maal per etmaal grotendeels onder water.

De waterbeheerder van het gebied is Rijkswaterstaat, en is de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken van toepassing, evenals de Beleidslijn Grote Rivieren. Deze 

Beleidslijn geldt voor alle grote rivieren in Nederland, waaronder de Oude Maas. Het 

uitgangspunt van de beleidslijn is het waarborgen van een veilige afvoer en bering van 

rivierwater en het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor overheden om te 

zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit gedeelte van de Oude Maas valt onder het 

stroomvoerend regime. Binnen dat regime zijn slechts riviergebonden activiteiten mogelijk, 

zoals de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken of de realisatie van 

voorzieningen voor de beroeps- of recreatievaart. Om de richtlijnen van Rijkswaterstaat te 

waarborgen is ter plaatse van de buitendijkse gebieden de dubbelbestemming 'Waterstaat - 

Waterstaatkundige functie' opgenomen.

Kern- en beschermingszone waterkering

De Zegenpoldersedijk en de Portlandse Zeedijk (buiten het plangebied) betreffen beide een 

primaire waterkering, waarvan de beschermingzone (deels) gelegen is binnen dit 

bestemmingsplan. Om de waterstaatkundige belangen van deze waterkering te 

beschermen gelden vanuit de keur van het Waterschap Hollandse Delta beperkingen voor 

werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Deze zijn middels 

een dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering vastgelegd in de regels van dit 

bestemmingsplan.

Middels een watervergunning of ontheffing van de keur kunnen, met toestemming van het 

Waterschap, onder voorwaarden (bouw)werkzaamheden plaats vinden.

Nautisch beheer

Rijkswaterstaat is vaarwegbeheerder van het rijkswater ‘Oude Maas’ dat onderdeel is van 

het Hoofdvaarwegennet. De Oude Maas is een hoofdtransportas en wordt druk bevaren. Om 

de functionaliteit te waarborgen en te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het 

scheepvaartverkeer, geldt voor de Oude Maas de Waterwet, de Richtlijn Vaarwegen 2011 

en het Binnenvaartpolitiereglement.

Waterberging

In het plangebied zijn geen stedelijke ontwikkelingen voorzien. Watercompenserende 

maatregelen zijn niet benodigd. Wel wordt de voormalige Rhoonse Stort gesaneerd en 

heringericht. Voor deze ingreep is echter geen sprake van watercompensatie.

5.3  Overleg waterbeheerder

Deze waterparagraaf wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg aan de waterbeheerder 

toegezonden. De waterbeheerder wordt in de gelegenheid gesteld een vooroverlegreactie in 

te dienen.
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5.4  Conclusie

De invloed van de ontwikkelingen in het kader van het bestemmingsplan op het 

watersysteem is getoetst aan de randvoorwaarden en het waterbeleid van het Waterschap 

en de gemeente Albrandswaard. Deze hebben geen nadelige gevolgen voor het 

watersysteem.

De aanwezige waterkering met bijbehorende beschermingszone is opgenomen in de 

bestemmingsplanregels om het waterschapsbelang te waarborgen. Tevens is een 

waterstaat opgenomen naast watergangen en hoofdwatergangen. Als laatste is ook een 

dubbelbestemming ‘waterstaat – waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie’ 

opgenomen ter bescherming van het buitendijks gebied.
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Hoofdstuk 6  Archeologie en cultuurhistorie

6.1  Archeologie

6.1.1  Kader

De gemeente Albrandswaard onderschrijft de uitwerking van het "Verdrag van Malta": 

behoud van het archeologisch erfgoed waar mogelijk en documentatie waar nodig. Hierbij 

wordt aangesloten op het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het 

"Verdrag van Malta" is ontwikkeld. Albrandswaard heeft op 21 december 2009 een 

gemeentelijk archeologisch beleid vastgesteld, waarvan de Archeologische Waarden en 

Beleidskaart (AWK) een belangrijk instrument vormt. De kaart toont de archeologische 

waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de 

gemeente Albrandswaard daarmee wenst om te gaan. In bestemmingsplannen wordt voor 

de verschillende plangebieden het archeologisch beleid nader uitgewerkt.

Het doel van het gemeentelijk archeologisch beleid is om (1) te zorgen voor het behoud van 

archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van 

archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat de 

resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden.

Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden vindt binnen de 

archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig 

zijn een archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de 

inventarisatie kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De 

resultaten van laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een 

vindplaats te behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of 

geen verdere stappen te ondernemen.

6.1.2  (Bewonings)geschiedenis

Bewoningssporen uit de vroege prehistorie zijn op IJsselmonde aangetroffen op rivierduinen 

(donken) en op oeverwallen langs rivieren en kreken. De jagers, vissers en verzamelaars uit 

de Midden-Steentijd (9000-5500 voor Chr.), de boeren uit de Nieuwe Steentijd (5500-2000 

voor Chr.) en de Vroege en Midden-Bronstijd (2000-1100 voor Chr.) legden hun 

kampementen en boerderijen aan op deze hoger en droger gelegen plaatsen in de verder 

moerasrijke omgeving. In Rhoon Essendael zijn in stroomgordelafzettingen onder het veen 

(Afzettingen van Calais) archeologische vondsten uit het 4e millennium voor Chr. gevonden.

In de IJzertijd (800-50 voor Christus) zorgden krekenstelsels ervoor dat delen van het natte 

moerasgebied werden ontwaterd. De droge arealen veen konden door de boeren uit de 

IJzertijd worden benut. In de Romeinse tijd woonde men vooral op de oevers van rivieren, 

kreken en stroompjes. Op IJsselmonde is slechts een gering aantal vindplaatsen uit deze 

perioden bekend. Mogelijk waren er vanuit landschappelijk oogpunt weinig geschikte 

locaties, maar wellicht zijn veel sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd uitgewist door 

middeleeuwse overstromingen. Op de lijn Poortugaal-Dorp - Slotsedijk is, op de oevers van 

een kreek die in verbinding stond met een oude loop van de Waal (de huidige Oude Maas), 

wel een ruim aantal vindplaatsen uit deze periodes aangetroffen. In de loop van de 3e eeuw 

na Chr. kwam echter een eind aan de bewoning op IJsselmonde door vernatting van het 

gebied (vorming van veenmoerassen).
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Vanaf 1000 na Chr. worden de veengebieden en wellicht ook klei-op-veengebieden op 

IJsselmonde - dus ook in het areaal van het plangebied - systematisch ontgonnen. Op 

centraal IJsselmonde ontstond zo een grote polder, de Riederwaard. Het grootse deel van 

het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van deze waard. Wellicht bevindt 

een deel van de dijk van de Riederwaard zich in de ondergrond van het plangebied. Op 

luchtfoto's is een voortzetting van deze dijk als ophoging zichtbaar in het landschap; in het 

verlengde van de Dorpsdijk van Rhoon. In 1373 gaat de Riederwaard door overstromingen 

ten onder. Het gebied wordt in fasen heringedijkt. Het plangebied, de Rhoonse Grienden, 

Klein Profijt en Carnissegrienden, bleef buitendijks. Het betreft getijdengebieden die 

buitendijks aan de Maas gelegen zijn, ten zuiden van de 17e-, respectievelijk 18e-eeuwse 

Zegenpolder en Portlandsche Polder. Het gebied is nu onder andere in gebruik voor 

recreatie.

6.1.3  Archeologische verwachting

In het hele gebied bestaan de bovenste meter(s) van het oorspronkelijke bodemtraject uit 

geul- en dekafzettingen uit de Late Middeleeuwen (Afzettingen van Duinkerke III). De 

geulafzettingen van Duinkerke III liggen erosief op de ondergrond. De dekafzettingen hebben 

een dikte vanaf 100 cm en liggen op (klei-op-)Hollandveen. De geologische opbouw van de 

diepere ondergrond is in detail vaak onbekend. Het voorkomen van donken of stroomgordels 

valt niet helemaal uit te sluiten. De kans op vindplaatsen uit de Midden-Steentijd, Nieuwe 

Steentijd en/of Bronstijd in de diepere ondergrond is middelgroot. Resten uit de IJzertijd en 

Romeinse tijd zijn potentieel te vinden langs waterlopen in het op natuurlijke wijze 

ontwaterde veen-/kleigebied. Restanten van vindplaatsen uit deze periode zijn waarschijnlijk 

schaars ten gevolge van de laatmiddeleeuwse overstromingen in het gebied. Sporen uit de 

Late Middeleeuwen kunnen samenhangen met de eerste ontginningsfase van het gebied 

(vanaf circa 1000 na Chr.) en de bewoning van het gebied nadat het opnieuw was 

ingepolderd.

6.1.4  Onderzoek

In het plangebied vinden geen ontwikkelingen plaats. Onderzoek met betrekking tot het 

aspect archeologie is niet benodigd.

6.1.5  Conclusie

De verschillende aanwezige archeologische waarden (Waarde – Archeologie 1 en 2) zijn 

opgenomen op zowel de planverbeelding als in de planregels. De archeologische waarden 

worden op deze wijze gewaarborgd. Ontwikkelingen die de aangegeven diepte en 

terreinoppervlak overschrijden zijn onderzoeksplichtig.

6.2  Cultuurhistorie

6.2.1  Kader

Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' (juni 2011)

In de Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed 
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wordt geborgd in de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne 

monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet 

samenwerking met publieke en private partijen van belang.

In de Visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: 

waterland, stedenland, kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt 

dat deze karakteristieken worden verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat de 

economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van het erfgoed beter wordt 

uitgebaat.

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven 

meer ruimte en geven decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. 

Iedere overheidslaag staat voor de taak zijn belangen zo veel mogelijk vooraf kenbaar te 

maken en waar nodig met regels te borgen. Het Rijk is daarnaast verantwoordelijk voor een 

goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de gebiedsgerichte 

belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van 

erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de 

komende jaren:

1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten;

2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren;

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp;

4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;

5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk. 

6.2.2  Onderzoek

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) uit 2007 geeft een overzicht van 

cultuurhistorische kenmerken en waarden in Zuid-Holland. De CHS bestaat uit kenmerken- 

en waardekaarten voor de archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap. 

Daarop staan kenmerkende nederzettingspatronen, landschapspatronen en de 

archeologische opbouw van het gebied. Hiermee kan de archeologische trefkans (oftewel 

de verwachtingswaarde) in een gebied worden ingeschat. 

In de CHS worden vrijwel alle dijken in (en nabij) het gebied gezien als 

landschapselementen van hoog tot redelijk hoge waarde. Een ander waardevol 

landschapselement is de eendenkooi in het natuurgebied Klein Profijt. De eendenkooi 

geniet bescherming op grond van de Flora- en faunawet. Het is verboden om binnen het 

afpalingsrecht handelingen te verrichten die de eenden kunnen verontrusten. Voor deze 

eendenkooi geldt een afpalingskring van 753 meter doorsnede (het equivalent van 200 

Rijnlandse roeden).

6.2.3  Conclusie

Zoals uit paragraaf 6.2.1 al blijkt, gelden geen belemmeringen met betrekking tot de 

haalbaarheid van het aspect cultuurhistorie. Karakteristieke gebouwen en monumenten zijn 

op de planverbeelding aangeduid en in de regels zijn eisen gesteld aan eventuele 

sloopwerkzaamheden en/of behoud hiervan. Daar waar ontwikkelingen plaatshebben, 

bevinden zich geen Rijks- en/of gemeentelijke monumenten. 
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Hoofdstuk 7  Milieu

7.1  Algemeen

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke (on)mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Waar nodig 

dient een vertaling plaats te vinden naar de juridische regeling. Het uitgangspunt hierbij is 

dat de juridische regeling zowel de ruimtelijke kwaliteit als de milieukwaliteit voldoende 

dient te borgen.

7.2  M.e.r.-beoordeling

7.2.1  Kader

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 

(Besluit m.e.r.) is het noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan, dat 

kaderstellend is voor projecten met grote milieugevolgen, een plan-m.e.r. op te stellen. 

Onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten. Hierbij 

geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als 

richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk of 

sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan 

de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan 

moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de projecten en 

kenmerken van het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim 

beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan 

zijn.

7.2.2  Afweging en conclusie

Bij recht worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

7.3  Bodemkwaliteit

7.3.1  Kader

Vanuit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vloeit voort dat in het 

bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse van 

het bestemmingsgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de 

bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er 

sprake is van een saneringsnoodzaak. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging van grote invloed kan zijn op de keuze van bepaalde bestemmingen 

en/of op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In de Wet bodembescherming is 

verder bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor 

de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden 

gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen 

dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.
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Daarom moet bij het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan, een projectbesluit of 

een ontheffing van het bestemmingsplan een bodemtoets worden uitgevoerd. De 

Rijksoverheid adviseert om bij deze bodemtoets gebruik te maken van de Handreiking 

bodemtoets bij bestemmingsplan en bouwvergunning.

7.3.2  Inventarisatie

Volgens de Handreiking is het voor een conserverend bestemmingsplan zoals voor ‘De 

Grienden’ voldoende om een inventarisatie uit te voeren van:

aanwezigheid verdachte locaties en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;

bestaande beschikkingen Wbb-gevallen;

lopende en uitgevoerde saneringen (volledige of gedeeltelijke sanering);

nazorgverplichtingen;

verhoogde achtergrondwaarden van de bodem en het grondwater.

Binnen het plangebied is een (voormalige) stortlocatie aanwezig: Rhoonse stort 

Zegenpoldersedijk te Rhoon (Wbb-locatie AA061300395). Voor deze locatie zijn in de 

afgelopen decennia diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Op 21 maart 2014 heeft Tauw 

een geactualiseerde risicobeoordeling uitgevoerd waarin de ernst en spoed van de 

bodemverontreiniging is bepaald. Daarnaast bevat het onderzoek een uitgebreide 

samenvatting van alle voorgaande beschikbare onderzoeksresultaten. Het onderzoek is in 

Bijlage 1 van de deze Toelichting opgenomen.

Bij beschikking van 4 november 2016 en een rectificatiebesluit van 18 januari 2017 heeft het 

college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestemd met het saneringsplan voor 

deze locatie. Volgens deze beschikking zal de grondsanering plaatsvinden door middel van 

het aanbrengen van een leeflaag met een dikte van 0,5 meter. Na de sanering wordt een 

graslandvegetatie met wandel- en fietspaden gerealiseerd. Het huidige en toekomstige 

gebruik van de locatie is Groen’ en ‘Verkeer’.

De leeflaag op de locatie moet gegarandeerd op dikte blijven, zodat de locatie voor de 

bestemming ‘‘Groen’ en ‘Verkeer’ geschikt blijft. Daarom is in dit bestemmingsplan voor 

deze locatie een principeverbod voor graafwerkzaamheden in de grond (mechanische 

graafwerkzaamheden) als bestemmingsregel opgenomen. Van dit verbod kan worden 

afgeweken door de werkzaamheden vooraf te melden bij het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming dan wel Waterwet (na een aangekondigde aanpassing van de bijlage II 

van de Waterregeling, waardoor het gebied niet meer aangewezen is als ‘drogere 

oevergebied’)  en alleen wanneer het bevoegd gezag met deze werkzaamheden heeft 

ingestemd.

Daarnaast moet voorkomen worden dat er bomen worden aangeplant dan wel opkomen. 

Door de wortelwerking van hoog opgroeiende begroeiing wordt namelijk de effectiviteit van 

de leeflaag verminderd. Boomwortels kunnen in het stortmateriaal doordringen, voor roering 

van materiaal zorgen en bij het omwaaien van bomen kan de leeflaag worden open 

getrokken waardoor contactmogelijkheden met het onderliggende stortmateriaal ontstaan. 

Daarom is in dit bestemmingsplan voor deze locatie een principeverbod voor het 

aanbrengen van hoog opgaande en/of diepwortelende beplanting opgenomen en een 

aanwezigheidsverbod van beplanting hoger dan 2 meter.
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7.3.3  Afweging en conclusie

Volgens de eerder genoemde Handreiking leidt het aantreffen van een verontreiniging bij een 

conserverend bestemming niet tot aanvullend bodemonderzoek of sanering. Pas wanneer 

hier alsnog een ontwikkeling plaatsvindt, zullen er vervolgstappen uitgevoerd moeten 

worden. 

De bodemkwaliteit van het plangebied levert geen belemmering op voor het vaststellen van 

het bestemmingsplan.

7.4  Akoestische aspecten

Tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet geluidhinder (Wgh) is een koppeling 

gelegd, zie art. 76 en 76a van de Wgh. Dit betekent dat de geluidssituatie binnen het 

plangebied moet voldoen aan de voorwaarden uit de Wgh. 

In het kader van de Wgh liggen er zones rond (vaar)wegen en spoorlijnen en gezoneerde 

industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen onderzoek worden gedaan naar de geluidbelasting. Voor het 

bestemmingsplan 'De Grienden' zijn de geluidsaspecten niet van belang, het plan bevat 

geen geluidsgevoelige bestemmingen.

Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard en maakt ook geen nieuwe 

geluidgevoelige functies mogelijk. Nader onderzoek is daardoor - ook in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening - niet benodigd.

7.5  Luchtkwaliteit

Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 

'Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen' is beter 

bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling 

maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren 

en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit 

verslechteren. 

Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 

luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) 

de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 

jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM10 24 

uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. 

Met het van kracht worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan 

de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 vastgesteld op 11 juni 2011 voor PM10 en 1 

januari 2015 voor NO2. 

Naast de introductie van het NSL is het begrip 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen 

een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet 

meer toeneemt dan 1,2 µg/m3. In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 

Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste 
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aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

de ontwikkeling is opgenomen in het NSL;

de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project;

de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden 

overschreden;

projectsaldering kan worden toegepast.

Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan 

worden aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit 

niet nodig.

7.5.1  Onderzoek

Beoordeling luchtkwaliteit

Er vinden geen ontwikkelingen plaats in het plangebied. Toetsing aan de grenswaarden met 

betrekking tot luchtkwaliteit is niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn op de dichtstbij gelegen wegen rond 

het plangebied de concentraties NO2 en PM10 inzichtelijk gemaakt, op basis van 

NSL-monitoringstool 2015. In afbeelding 7.1 en 7.2 zijn de jaargemiddelde concentraties 

NO2 en PM10 weergegeven voor het peiljaar 2015.

Afbeelding 7.1: Jaargemiddelde concentraties NO2: peiljaar 2015 (bron: 

www.nsl-monitoring.nl)

Afbeelding 7.2: Jaargemiddelde concentraties PM10: peiljaar 2015 (bron: 

www.nsl-monitoring.nl)

Uit de voorgaande afbeeldingen blijkt dat ter plaatse van de toetspunten de jaargemiddelde 
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concentraties NO2 en PM10 onder de normen van de jaargemiddelde concentraties van 40 

µg/m3 blijven (< 35 µg/m3). Daarnaast is de trend dat in de toekomst de emissies en de 

achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, waardoor geen overschrijdingen van 

de grenswaarden zijn te verwachten.

7.5.2  Conclusie

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Toetsing aan de 

grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is zodoende niet aan de orde. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 inzichtelijk 

gemaakt. Het aspect luchtkwaliteit levert geen belemmeringen op voor dit 

bestemmingsplan. 

7.6  Bedrijven en milieuzonering

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een 

juiste afstemming tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan 

gebruik worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden 

tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. 

In de brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) (versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan 

gemotiveerd worden afgeweken. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit 

jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij 

de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden gesitueerd in 

nieuwe situaties. 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. De brochure van de VNG is mede bedoeld 

voor het toetsen van nieuwe situaties. Dat betekent dat toetsing aan de VNG-richtlijnen niet 

aan de orde is. Vanuit het aspect milieuzonering gelden zodoende geen belemmeringen 

voor dit bestemmingsplan.

7.7  Externe veiligheid

7.7.1  Kader

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de 

omgeving kunnen opleveren, zoals milieurisico's, transportrisico's en risico's die kunnen 

optreden bij de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij 

de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke 

(on)mogelijkheden.

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet worden onderzocht of er sprake is 

van aanwezigheid van risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit 

betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de 

eventuele toename hiervan, beschouwd te worden.

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en 

onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren 

rondom een inrichting of langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een 
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grenswaarde die niet overschreden mag worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau 

van 10-5 per jaar als grenswaarde gehanteerd, 10-6 per jaar geldt als richtwaarde. Voor 

nieuwe situaties geldt een grenswaarde van 10-6 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet 

van toepassing. 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 

personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de 

status van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. 

Desondanks hebben overheden en betrokken private instellingen een 

inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende waarde en dient een toename 

van het GR bestuurlijk te worden verantwoord. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die 

een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld 

chemische fabrieken, LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen 

met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten 

dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, 

horecagelegenheden en sporthallen. Hierdoor ontstaan risico's voor mensen die in de buurt 

ervan wonen of werken. 

Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het 

maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt 

met gevaarlijke stoffen.

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 

Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 

buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 

contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een 

buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing 

is.

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de 

werkdruk. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. 

Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor

Op 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking getreden. 

In het Bevt staan regels voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en 

spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het Bevt hanteert een vaste grens van 200 meter, vanaf de buitenrand van de 

transportroute, waarbuiten in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 

ruimtegebruik. Buiten de 200 meter is een verantwoording niet noodzakelijk. Wel geldt dat 

bij ruimtelijke ontwikkelingen die nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk 

maken buiten de 200 m dient in de toelichting aandacht moet worden gegeven aan de 

aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zover het binnen het invloedsgebied van 
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de transportroute is gelegen. 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als bij het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb), onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording 

en een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden 

aangetoond dat:

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, 

of;

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid 

van personen, met niet meer dan 10% toeneemt en;

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden;

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van 

het GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en 

voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden 

overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 

calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied 

(effectgebied) van transportassen is gelegen.

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Een 

PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met 

betrekking tot het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te 

beperken en de zelfredzaamheid van personen.

7.7.2  Onderzoek

Afbeelding 7.3: Overzicht risicobronnen in de nabijheid van het plangebied

Inrichtingen

Ten westen van het plangebied is de Jachthaven Rhoonse Grienden gesitueerd. Hier is een 

vulpunt voor benzine aanwezig. Vanaf dit vulpunt geldt geen PR 10-6-contour. De ligging van 

dit vulpunt heeft geen invloed op het plangebied van dit bestemmingsplan.

Vervoer gevaarlijke stoffen
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Oude Maas

Aan de zuidzijde van de gemeente Albrandswaard ligt de vaarweg de Oude Maas. Deze 

vaarweg ligt deels binnen het plangebied. Over de Oude Maas vindt transport plaats met 

gevaarlijke stoffen door middel van zeeschepen. Volgens het Basisnet Water is de Oude 

Maas een 'rode' vaarweg (belangrijke toegangen naar zeehavens). De ligging van de 

vaarweg de Oude Maas is weergegeven in figuur 7.3 (rode lijn). 

Het plangebied deels gelegen is binnen het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke 

stoffen over de Oude Maas. Het plan laat echter geen (nieuwe) kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten toe. Dit aspect is derhalve niet relevant.

Het bestemmingsplan ligt deels binnen een afstand van 200 meter van de Oude Maas, 

waardoor  artikel 8 van het Bevt van toepassing is. Dit houdt in dat onder meer ingegaan 

moet worden op het groepsrisico van de Oude Maas. Volgens het Basisnet Water is het 

groepsrisico van vaarwegen lager dan de oriëntatiewaarde. De hoogte van het groepsrisico 

van de Oude Maas heeft dus geen invloed op de vaststelling van het bestemmingsplan en 

hoeft niet te worden verantwoord. Wel moet op basis van artikel 9 van het Bevt de VRR in 

de gelegenheid worden gesteld om advies te geven over:

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op de Oude Maas en; 

de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de 

Oude Maas een ramp voordoet.

Buisleidingen

In de omgeving van de gemeente Albrandswaard bevinden zich diverse ondergrondse 

leidingen. Deze leidingen zijn weergegeven in figuur 7.3. De leidingen zelf, alsmede de 

bijbehorende PR 10-6 countouren vallen niet binnen het plangebied. Wel raakt de 

effectafstand (1% letaliteitsgrens) van een buisleiding aardolie net het noordoostelijke 

puntje van het plangebied. Vanuit het aspect externe veiligheid gelden hier geen 

belemmeringen.

7.7.3  Conclusie

In het plangebied bevinden zich geen risicobronnen in de vorm van transportroutes van 

gevaarlijke stoffen, buisleidingen en eeninrichting. Er liggen geen kwetsbare bestemmingen 

binnen de PR 10-6-contouren van beschouwde risicobronnen in de nabijheid van het 

plangebied. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor dit 

bestemmingsplan.

7.8  Duurzaamheid

7.8.1  Nationaal klimaatbeleid

Het broeikaseffect kan het beste worden aangepakt als landen samenwerken om de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft zich verbonden aan 

verschillende internationale klimaatafspraken. 

Het klimaatbeleid van Nederland richt zich op:

Maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatie). 

Bijvoorbeeld maatregelen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening, landbouw, natuur 
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en gezondheid. Denk aan versterking van de dijken. En steden kunnen bijvoorbeeld 

meer bomen en groen planten tegen hittestress.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zodat het klimaat niet zo snel en 

sterk verandert (mitigatie). Bijvoorbeeld door over te stappen van fossiele brandstoffen 

op duurzame energiebronnen. Zoals wind- en zonne-energie.

7.8.2  Afweging en conclusie

Bij recht worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Toetsing aan het nationaal 

klimaatbeleid is niet noodzakelijk. Het aspect duurzaamheid vormt geen belemmering voor 

dit bestemmingsplan.

7.9  Overige belemmeringen

Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of 

nabij het plangebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming. Het gaat 

bijvoorbeeld om de aanwezigheid van straalpaden, planologisch relevante kabels en 

leidingen (zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), beschermingszones en dergelijke.
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Hoofdstuk 8  Uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven 

in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de 

Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen 

waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van 

voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten worden verhaald op de 

initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in 

privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar 

geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient 

een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet 

worden vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt geen bouwplan mogelijk zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het 

Bro. Kostenverhaal is derhalve niet aan de orde. Daarmee wordt het plan zowel financieel 

als maatschappelijk uitvoerbaar geacht. 
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Hoofdstuk 9  Procedure

9.1  Voorbereidingsfase

Vooraankondiging

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient voorafgaand aan 

een procedure van een bestemmingsplan waarin een ruimtelijke ontwikkeling wordt 

gefaciliteerd, een vooraankondiging te worden gepubliceerd waarin de gemeente aangeeft 

een bestemmingsplan voor te bereiden.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt, conform de gemeentelijke inspraakverordening, 

voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure voor inspraak vrijgegeven. 

Gedurende de inspraaktermijn wordt een ieder in de mogelijkheid gesteld schriftelijke en/of 

mondeling te reageren op het bestemmingsplan. 

De ontvangen inspraakreacties worden samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en 

overleg, welke als bijlage aan dit bestemmingsplan wordt toegevoegd.

Overleg

Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding 

van een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en 

waterschappen en met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor 

de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in 

het geding zijn.

In dit kader wordt het bestemmingsplan voor advies toegezonden in ieder geval aan de 

volgende instanties:

Provincie Zuid-Holland;

Waterschap Hollandse Delta;

BOOR, gemeentewerken Rotterdam.

De ontvangen overlegreacties worden samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en 

overleg, welke als bijlage aan dit bestemmingsplan worden toegevoegd.

9.2  Ontwerpfase

Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg wordt de formele 

bestemmingsplanprocedure gestart. De aanpassingen die volgen uit de inspraakreacties en 

de overlegreacties worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Ook worden - indien 

nodig - ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang 

met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van 

het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt in de Staatscourant 

geplaatst en dient - met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening - ook via 

elektronische weg te geschieden. Tevens wordt de kennisgeving toegezonden aan die 

diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 

plan in het geding zijn, aan het waterschap en aan belanghebbende gemeenten.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze 

termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een 

zienswijze op het plan in te dienen. Ook worden de stukken met de kennisgeving aan de 
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eerder genoemde diensten en instanties toegezonden (artikel 3:13 Awb), of wordt 

aangegeven waar de (digitale) stukken te vinden zijn (elektronische kennisgeving). 

9.3  Vaststellingsfase

Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen 

omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.

Tegen het besluit tot vaststelling staat, voor belanghebbenden, direct beroep open bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de beroepstermijn treedt, 

indien tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, het 

plan in werking.
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1 Inleiding 

Ter plaatse van de voormalige stortplaats Rhoonse Grienden gelegen aan de Zegenpoldersedijk 

te Rhoon zijn in de grond (afdeklaag) en het grondwater verontreinigingen aanwezig.  

 

Onderzoek in periode 1987-2000 

Uit diverse bodemonderzoeken (uitgevoerd in de periode 1987 tot 2000) is gebleken dat het 

stortmateriaal sterk tot zeer sterk verontreinigd is met zware metalen, PAK’s, minerale olie, 

aromaten, fenolen en een aantal andere organische componenten. In het grondwater in het 

stortlichaam is sprake van een eenduidige verontreinigingskern met sterke verontreinigingen van 

bovengenoemde stoffen. Uit het onderzoek is gebleken dat op twee plaatsen vanuit het 

stortlichaam verspreiding naar een watervoerende (sub)laag heeft plaatsgevonden.  

 

Onderzoek in periode 2009-2013 

In 1998 is door de provincie Zuid-Holland een beschikking afgegeven op het onderhavige geval. 

Door de provincie Zuid-Holland is destijds besloten dat er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wbb. Op basis van ecologische en 

verspreidingrisico’s is geconcludeerd dat er sprake is van een urgentie tot saneren. Naar 

aanleiding hiervan is vastgesteld dat op grond van artikel 37 lid 2 van de Wbb, voor 2008 met de 

sanering moest worden begonnen. Tot op heden zijn echter geen sanerende maatregelen 

getroffen. Wel is er door het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde een opruimactie uitgevoerd 

waarbij zichtbaar aanwezig stortmateriaal is verwijderd.       

 

In de periode 2009 - 2011 is actualiserend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten 

van deze onderzoeken bevestigen het beeld van de bodemonderzoeken die tot 2000 zijn 

uitgevoerd. Vastgesteld is dat de stortplaats is afgedekt met een schonere afdeklaag die varieert 

in dikte (0,35 – 0,5 m dik). Deze afdeklaag is over het algemeen licht tot matig verontreinigd met 

zware metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. Daarnaast zijn in het verleden op een beperkt 

aantal plaatsen in het bodemtraject 0-1 m-mv sterke verontreinigingen met zware metalen 

(arseen, koper en zink) en PAK’s aangetoond.  

 

In 2006 is het wettelijk kader voor de beoordeling van de risico’s van historische 

bodemverontreiniging (de Wet Bodembescherming) aangepast waarbij de systematiek van de 

beoordeling (voor met name de beoordeling van ecologische en verspreidingsrisico’s) ook 

ingrijpend is veranderd.   
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Op basis van  het in de periode 2009-2011 uitgevoerde actualiserend en nader onderzoek en het 

nieuwe beleid ten aanzien van risicobeoordeling is in 2011 op basis van de destijds beschikbare 

gegevens een nieuwe risico-evaluatie uitgevoerd. Hierin is het volgende geconcludeerd: 

 Er zijn geen humane risico´s voor omwonenden en recreanten, omdat:  

 Blootstelling aan stortmateriaal niet mogelijk is door de aanwezigheid van een afdeklaag 

 Grond- en oppervlaktewater niet gebruikt wordt als drink- en / of zwemwater 

 Er zijn geen ecologische risico’s voor flora en fauna groeiend/levend in de afdeklaag van het 

stort. De dikte van de deklaag varieert van 35 tot 50 cm 

 Er zijn geen risico’s voor blootstelling via landbouwgewassen   

 Er is sprake van een beperkte verspreiding van verontreiniging naar de Zegenpolder. De 

verspreiding van verontreiniging leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit in de 

Zegenpolder  

 

Deze conclusies met betrekking tot de afwezigheid van ecologische en verspreidingsrisico’s 

weken hiermee af van de eerdere risico beoordeling uit 1998.    

 

Doelstellingen huidige risicobeoordeling 

Op verzoek van het bevoegd gezag Wbb en de omwonenden is een nieuwe beoordeling van de 

risico’s van de bodemverontreiniging op basis van de thans geldende systematiek uit de 

Circulaire Bodemsanering uitgevoerd. Er is bij de omwonenden en het bevoegd gezag behoefte 

aan duidelijkheid op dit vlak. Daarnaast is dit inzicht benodigd voor de voorbereiding van de 

voorgenomen sanering Belangrijke uitgangspunten bij deze risicobeoordeling zijn:  

 Uitgaan van actuele en representatieve onderzoeksgegevens (inclusief de recente 

monitoringsresultaten uit 2013)  

 Uitgaan van de actuele beleidsmatige inzichten (Circulaire Bodemsanering) en het wettelijke 

kader (wet Bodembescherming) met betrekking tot de systematiek voor het beoordelen van 

risico’s en de gestelde criteria voor de onaanvaardbaarheid van risico’s.  

 Compleet inzicht geven in alle relevante, representatieve en beschikbare informatie met 

betrekking tot de kwaliteit van de aanwezige afdeklaag, het grondwater- en de  

oppervlaktewaterkwaliteit rondom de stort welke gebruikt is voor de beoordeling van de 

risico’s.  

 

Op basis van deze beoordeling dient het bevoegd gezag Wbb een (nieuwe) beslissing te kunnen 

nemen over de aan-/afwezigheid van onaanvaardbare humane, ecologische en/of 

verspreidingsrisico’s (ernst en spoed in de zin van de Wbb) bij het huidige gebruik van de locatie. 

Daarnaast vormt deze beoordeling de basis voor de in een saneringsplan uit te werken 

sanering/beheermaatregelen om te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot (de 
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afwezigheid van onaanvaardbare) risico’s van bodemverontreiniging uit de Wet 

Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering.   
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2 Beleid en systematiek beoordeling risico’s 
(bepaling ernst en spoed) 

2.1 Beleid en systematiek beoordeling risico’s 
De concrete systematiek en het beleid met betrekking tot de risicobeoordeling van historische 

bodemverontreiniging (geheel of merendeels ontstaan voor 1987) is opgenomen in bijlage 2 van 

de Circulaire Bodemsanering. Deze circulaire geeft een nadere toelichting op de artikelen 29, 37 

en 38 uit de Wet Bodembescherming (Wbb). Artikel 37 Wbb betreft het saneringscriterium. Er 

worden op basis van een risicobeoordeling twee situaties onderscheiden: 

1. Er is sprake van onaanvaardbare risico’s (sanering dient met spoed te worden uitgevoerd). 

Bevoegd gezag stelt een termijn waarbinnen saneringsmaatregelen moeten worden 

getroffen) 

2. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico’s (sanering hoeft niet met spoed te worden 

uitgevoerd). Het bevoegd gezag stelt geen termijn waarbinnen maatregelen moeten worden 

getroffen, aanpak kan op een natuurlijk moment in samenloop met andere ontwikkelingen 

 

Er wordt bij de risicobeoordeling onderscheid gemaakt in drie typen risico’s: 

 Humane risico’s 

 Ecologische risico’s  

 Verspreidingsrisico’s 

 

Het beleid gaat in eerste instantie uit van een generieke stap 2 risicobeoordeling die dient te 

worden uitgevoerd met een door het RIVM ontwikkeld risicomodel (Sanscrit). Indien hier 

onaanvaardbare risico’s uitkomen terwijl men het vermoeden heeft dat er in de praktijk als gevolg 

van bijvoorbeeld specifieke locatieomstandigheden geen sprake is van onaanvaardbare risico’s 

dan kan vervolgens een zogenaamde locatiespecifieke (stap 3) beoordeling worden uitgevoerd. 

Deze beoordeling kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op metingen in verschillende contactmedia 

(bijv. binnenlucht), van specifieke bodemparameters en/of berekeningen met specifiekere 

risicomodellen. Indien een stap 3 risicobeoordeling is uitgevoerd dan dient het bevoegd gezag 

Wbb haar oordeel over de spoedeisendheid van de sanering te baseren op de uitgevoerde stap 3 

beoordeling.  

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt op basis van de verstrekte onderzoeksgegevens en de uitgevoerde 

risicobeoordeling (conform art 37 uit de Wbb) vast of het huidige dan wel voorgenomen gebruik 

van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's 

voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is  
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2.2 Beoordeling humane risico’s 
Er is volgens de Circulaire Bodemsanering sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens 

(humane risico’s) indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van een locatie een situatie 

bestaat waarbij: 

1. Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden 

2. Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden 

 

Chronische effecten treden veelal op bij lagere gehalten dan acute effecten. Indien de 

risicobeoordeling is afgestemd op chronische effecten, wordt impliciet ook tegen acute effecten 

beschermd. Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidige gebruik leidt tot 

aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) wordt dat ook beoordeeld als een onaanvaardbare 

situatie die eveneens met spoed dient te worden gesaneerd. 

 

Methodiek Sanscrit (stap 2 beoordeling humane risico’s) 

De risico’s voor de mens worden in stap 2 (standaard beoordeling) bepaald met het in de 

Circulaire Bodemsanering voorgeschreven Sanscrit-model. Sanscrit is gebaseerd op het 

zogenaamde CSOIL formularium. Zowel het CSOIL als het Sanscrit model zijn ontwikkeld door 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het model zijn een tiental 

blootstellingscenario’s onderscheiden waarmee het gebruik van de locatie en de daarmee 

samenhangende risico’s modelmatig worden beschreven (zie navolgende figuur). 
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Figuur 2.1: Overzicht blootstellingsroutes in risicomodel CSOIL/Sanscrit (bron: NOBO rapport 20071, figuur 

3.3)  

 

Op basis van het actuele of voorgenomen bodemgebruik wordt een gebruiksscenario uit het 

model gekozen waaraan verschillende aannames voor wat betreft blootstelling en 

blootstellingsroutes zijn gekoppeld. Dit betreffen in eerste instantie standaard aannames die 

gelden voor de meest gevoelige gebruikers (bijv. kinderen) bij algemeen gebruik. Deze eerste 

beoordeling dient dan ook te worden gezien als een worstcase benadering. Vervolgens kunnen 

deze uitgangspunten (in stap 3) desgewenst worden aangepast om een meer specifieke 

(locatiespecifieke) beoordeling uit te voeren.  

 

Als het een bodemverontreiniging betreft met niet-vluchtige stoffen richt de standaard 

risicobeoordeling zich bij bodemgebruik waarbij sprake is van veel directe contactmogelijkheden 

(verontreiniging bevindt zich in de contactzone/bovengrond) op de gehalten in de niet verharde 

bovengrond.  

 

Het instrument Sanscrit gaat voor de modelberekeningen van de risico’s van uitdamping van 

vluchtige verbindingen standaard uit van bebouwing met een kruipruimte (dit betreft de meest 

 
1 NOBO: normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 
en 2007, Ministerie van VROM, december 2008)  
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kritische situatie). Voor afwijkende situaties geeft dit dan ook meestal een overschatting van de 

feitelijke risico’s.  

 

De met Sanscrit modelmatig berekende orale (via de spijsvertering) en dermale (via de huid) 

blootstelling (levenslang gemiddeld in mg/kg lichaamsgewicht per dag) wordt getoetst aan het 

Maximaal Toelaatbaar Risico-niveau (MTRoraal).  

 
MTR 
Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) (mg/kg lw/d) is voor stoffen met een drempelwaarde de hoeveelheid van een stof, 
uitgedrukt op basis van het lichaamsgewicht, die dagelijks door de mens kan worden ingenomen gedurende het hele leven zonder 
dat schadelijke effecten op de gezondheid zijn te verwachten. Voor stoffen zonder een drempelwaarde (genotoxische carcinogenen) 
is in Sanscrit het MTR de dosis waarbij een extra kankerrisico is van 1:10000 levenslang blootgestelden.  

 

De berekende inhalatoire blootstelling (van vluchtige stoffen) wordt tevens getoetst aan het ‘MTR-

inhalatoir2’ en aan de TCL-waarde (Toelaatbare Concentratie in de Lucht). Beide grenswaarden 

zijn opgenomen in de Circulaire Bodemsanering 2009. Wanneer één of beide waarden worden 

overschreden is er sprake van onaanvaardbare humane risico’s.  

 
TCL 

De Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL) (ug/m3) is voor stoffen met een drempelwaarde de concentratie in lucht waarbij 

gedurende een levenslange blootstelling (70 jaar, 365 dagen/jaar en 24 uur) geen schade aan de gezondheid wordt verwacht. Voor 

stoffen zonder drempelwaarde betreft het een concentratie overeenkomend met een extra kankerrisico van 1:10000 levenslang 

blootgestelden. 

 

Daarnaast wordt er getoetst of er sprake is van hinder als gevolg van: 

 Huidirritatie ten gevolge van huidcontact met puur product en/of  

 Stank omdat de geurdrempel wordt overschreden 

 

Het model berekent de blootstelling op basis van grond- of grondwaterconcentraties. Per 

beoordeling dient dus voor één van deze media te worden gekozen.  

 

Voor een nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar bijlage 2 van de Circulaire 

Bodemsanering en de daarin vermelde RIVM-rapporten.  

 
2.3 Beoordeling ecologische risico’s  
In bijlage 2 van de Circulaire is het volgende opgenomen met betrekking tot ecologische risico’s:  

Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of 

voorgenomen gebruik van de locatie er dusdanige effecten op het ecosysteem zijn dat deze 

maatschappelijk onaanvaardbaar worden gevonden. Met effecten op het ecosysteem worden 

bedoeld: 

 
2 MTR inhalatoir = TCL * ademvolume/lichaamsgewicht 

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 15\90 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1219657JTO-nnc-V01-NL 

 
 Aantasting van de biodiversiteit (bescherming van soorten) 

 Verstoring van kringloopfuncties (bescherming van processen) 

 Bio-accumulatie en doorvergiftiging 

 

Het vaststellen van de interventiewaarden bodemsanering welke worden gebruikt als eerste 

toetsing van de aan-/afwezigheid van risico’s is gebaseerd op humane en ecologische 

risicogrenzen waarbij de laagste risicogrens maatgevend is voor de hoogte van de 

interventiewaarde. Voor een groot aantal stoffen zijn de ecologische risicogrenzen lager dan de 

humane risicogrenzen en daarmee maatgevend voor de interventiewaarde. 

 

Stap 2 beoordeling ecologische risico’s in de bovengrond 

Voor bodemverontreiniging die zich geheel of ten dele bevindt in de bovenste 1,0 m van de 

onbedekte bodem, bepaalt een combinatie van gebiedstype, oppervlakte en toxische druk van 

verontreinigende stoffen (TD) of er sprake is van onaanvaardbare ecologische risico’s en 

daarmee de eventuele spoed van sanering (zie ook navolgende tabel). De standaarddiepte van 

de te beoordelen bodemlaag is 1,0 m. Indien er sprake is van een bewortelingsdiepte groter dan 

1,0 m, kan gemotiveerd voor een diepere te beoordelen bodemlaag worden gekozen. Indien er 

sprake is van een GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) die ondieper is dan 1,0 m beneden 

maaiveld, kan gemotiveerd voor het beoordelen van de bodemlaag tot aan de GLG worden 

gekozen. De minimum diepte van de te beoordelen bodemlaag is in dat geval 0,5 m. In het 

algemeen geldt dat het bodemleven op grotere diepte een lagere dichtheid heeft. Daarom wordt 

binnen het saneringscriterium het risico voor het ecosysteem op grotere diepte meestal 

aanvaardbaar geacht. Het ecosysteem op grotere diepte geniet daarnaast bescherming via de 

beoordeling van de verspreidingsrisico’s. 
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Tabel 2.1 Schema voor de ecologische onderbouwing met betrekking tot de spoed van de sanering. 

Afhankelijk van het gebiedstype hoeft de sanering van een geval niet met spoed te worden uitgevoerd 

indien de horizontale omvang van de onbedekte bodemverontreiniging binnen een contour voor Toxische 

Druk (TD) kleiner is dan de aangegeven oppervlakte. Beide contouren dienen beoordeeld te worden 

 

Stap 2 leidt tot de conclusie onaanvaardbare ecologische risico’s als de gestelde criteria in 

voorgaande tabel 2.1 voor de TD-toetsing worden overschreden. Het beoordelingssysteem is een 

instrument om die situaties met de meeste kans op maatschappelijk onaanvaardbare ecologische 

risico’s eruit te halen.  

 

Dit betekent dat er uitzonderingssituaties denkbaar zijn, waarbij de criteria niet (of net niet) 

worden overschreden, maar waarbij er toch redenen zijn om specifieker naar de ecologische 

risico’s te kijken of direct te kiezen voor saneringsmaatregelen (inclusief beheer). Deze 

uitzonderingssituaties worden in deze circulaire aangeduid als ‘gevoelige situaties’. Als de 

gestelde criteria in tabel 2.1 de TD-toetsing niet worden overschreden, wordt nagegaan of er 

sprake is van een gevoelige situatie. Te denken valt aan zeldzame ecosystemen, aan situaties 

waarbij er sprake is van doorvergiftigingsrisico’s en aan situaties waar naar verwachting sprake is 

van een hogere dan gemiddelde blootstelling aan verontreinigende stoffen. 

 

In navolgende figuur is het proces van stap 2 weergegeven.  
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Beoordeling ecotoxicologische risico’s oppervlaktewater 

De analyseresultaten van het oppervlaktewater kunnen ter vaststelling van de ecotoxicologische 

risico’s worden getoetst aan de door het RIVM vastgestelde toetsingswaarden voor 

oppervlaktewater. Dit toetsingskader bestaat uit: 

 streefwaarden (SW)  

 waarden voor het maximaal toelaatbaar risico (MTR) 

 

Voor een aantal stoffen zijn ook Kaderrichtlijn Water (KRW) normen opgesteld. Er wordt 

onderscheid gemaakt in: 

 jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) voor langdurige blootstelling  

 maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN) voor kortdurende blootstelling. 

 

SW 

De streefwaarde (SW) geeft het niveau aan waarbij we spreken van duurzame milieukwaliteit op 

lange termijn. Deze norm houdt rekening met gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen. De 

streefwaarde ligt meestal op een honderdste van het MTR. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld 

stoffen die van nature voorkomen in gehalten die hoger zijn dan het MTR/100. 

 

MTR  

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, 

bodem of lucht waaronder geen negatief effect is te verwachten. De MTR-waarden uit het 

waterbeleid hebben alleen betrekking op het ecosysteem. Voor het ecosysteem is het MTR gelijk 

aan de concentratie per stof in een bepaald compartiment waarbij theoretisch 5 % van de soorten 

schade kan ondervinden (dit is hetzelfde als het 95 % beschermingsniveau). 
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2.4 Beoordeling verspreidingsrisico’s  
In bijlage 2 van de Circulaire Bodemsanering is het volgende opgenomen met betrekking tot 

verspreidingsrisico’s.  

 

Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging in de volgende 

situaties: 

 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd (er is sprake van 

bedreiging van kwetsbare objecten zoals drinkwaterwinningen of beschermde 

natuurgebieden, zie ook navolgende kader) 

 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

 Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan 

verplaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden 

 Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan 

verplaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden 

 De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging (> 6.000 m3 en de 

verspreiding nog steeds plaatsvindt (jaarlijkse volumetoename > 1.000 m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebieden waarop een strategische reservering rust voor de openbare drinkwaterwinning 

 Bepaalde particuliere waterwinningen 

 Bepaalde andere natuurgebieden 

 Bodemvolumes, oppervlaktewaterlichamen, of bodem of oever van oppervlaktewaterlichamen 

vallend binnen of onderdeel uitmakend van: schelpdierwateren, water voor zalm- en 

karperachtigen, zwemwater en Natura2000-gebieden 

 Industriële grondwateronttrekkingen 

Bedreiging kwetsbare objecten 

Indien sprake is van onaanvaardbare milieuhygiënische hinder, wordt het gebruik van de bodem 

bedreigd. Hinder door verspreiding van verontreinigd grondwater, ongeacht de omvang, is vooral 

van belang in relatie tot kwetsbare objecten. Er is sprake van onaanvaardbare milieuhygiënische 

hinder indien een kwetsbaar object wordt ingesloten door de interventiewaarde contour in het 

grondwater of binnen enkele jaren binnen de contour komt te liggen. Voor het vaststellen van de 

verspreiding binnen enkele jaren wordt veelal een afstand gehanteerd van 100 m ten opzichte van 

de huidige interventiewaarde contour. 

 

Gemeenten en provincies kunnen te beschermen kwetsbare objecten vastleggen. Het gaat hierbij 

in principe om de aangewezen te beschermen gebieden uit de stroomgebiedsbeheerplannen 

(implementatie Kaderrichtlijn Water), maar ook om de te beschermen grondwaterfuncties zoals 

drinkwater en industriële onttrekkingen (implementatie Grondwaterrichtlijn). Het bevoegd gezag 

heeft de mogelijkheid hiernaast specifieke, bijvoorbeeld kleinschaligere, kwetsbare objecten aan te 

wijzen. De volgende kwetsbare objecten kunnen bijvoorbeeld worden onderscheiden: 

 Intrekgebieden van de in het kader van de Kaderrichtlijn Water aangewezen 

grondwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie 
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Er kunnen twee typen risicobeoordelingen worden uitgevoerd: 

1. Standaardbeoordeling (stap 2 uit de circulaire, deze is verplicht) 

2. Locatiespecifieke beoordeling (stap 3 uit de circulaire, deze is optioneel) 

  

Stap 3 beoordeling kwetsbare objecten 

In stap 3 kan de initiatiefnemer bij de aanwezigheid van een kwetsbaar object binnen het 

bodemvolume dat wordt ingesloten door de interventiewaarde contour in het grondwater en in 

een straal van 100 meter er om heen, door middel van verspreidingsberekeningen met een 

gekalibreerd model (op basis van meerdere rondes stijghoogtemetingen) aantonen dat er geen of 

slechts zodanig beperkte verspreiding optreedt dat er binnen enkele jaren geen bedreiging is van 

de kwetsbare objecten.  

 

Daarnaast kan de initiatiefnemer in stap 3 aantonen dat er geen sprake zal zijn van 

onaanvaardbare milieuhygiënische hinder aan een kwetsbaar object. Door middel van metingen 

en berekeningen zal dan aangetoond moeten worden dat: 

 De kwaliteit van een aangewezen bodemvolume of oppervlaktewater / waterbodem niet zal 

verslechteren 

 De kwaliteit van het grondwater dat wordt onttrokken voor menselijke consumptie niet 

zodanig negatief wordt beïnvloed dat de zuiveringsinspanning dient te worden vergroot 

 Opkwellend grondwater niet tot onaanvaardbare risico’s zal leiden 

 Dat grondwateronttrekkingen niet negatief beïnvloed zullen worden, dat wil zeggen dat er 

geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn door de aanwezigheid van de 

bodemverontreiniging 

 

Stap 3 beoordeling verspreiding 

In stap 3 kan de initiatiefnemer aantonen dat ondanks het feit dat het bodemvolume met daarin 

verontreinigd grondwater met één of meer stoffen in gehalten boven de interventiewaarde groter 

is dan 6.000 m3 er jaarlijks niet meer dan 1.000 m3 bodemvolume extra verontreinigd raakt met 

grondwater dat één of meer stoffen bevat in gehalten boven de interventiewaarden. Dit kan 

worden aangetoond aan de hand van berekeningen of metingen. In de situatie dat er sprake is 

van een kleinere volumetoename dan 1.000 m3 per jaar hoeft niet met spoed te worden 

gesaneerd.  
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3 Locatiegegevens en conceptueel model 

3.1 Beschikbare gegevens 
Met betrekking tot de bodem- en oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse van en rondom de 

stortplaats zijn diverse onderzoeken beschikbaar.  

 

Tot en met 2000 zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland/DCMR Milieudienst Rijnmond 

diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in en rond het stortlichaam van de Rhoonse Grienden. Dit 

betreffen: 

1. Nader bodemonderzoek in het kader van de IBS ter plaatse van de Rhoonse Grienden 

(Zegenpoldersedijk) te Albrandswaard, projectnummer 324095/20, van november 1987, 

DCMR Milieudienst Rijnmond 

2. Saneringsonderzoek voormalige vuilstort “Rhoonse Grienden” te Rhoon in de gemeente 

Albrandswaard, rapportnummer 1686, van juli 1989, Iwaco 

3. Aanvullend onderzoek voormalige vuilstort “Rhoonse Grienden” te Rhoon in de gemeente 

Albrandswaard, rapportnummer 1021760, van december 1991, Iwaco 

4. Urgentie en tijdstipbepaling Rhoonse Grienden, projectnummer 3591492, van  

27 november 1997, Tauw 

5. Basisdocument milieuhygiënische situatie Rhoonse Grienden te Albrandswaard 

(ZH/012/003/300), rapportnummer 980440, van 21 juli 2000, BMC-Bodemconsult BV 

 

In de periode 2009-2011 zijn vervolgens in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente 

Albrandswaard, het Waterschap Hollandse Delta en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

de navolgende bodemonderzoeken verricht: 

6. Actualiserend en nader bodemonderzoek en saneringsvisie, kenmerk: R001-4687322RDO-

per-V01-NL, van 19 april 2010, ACV (Tauw & Witteveen+Bos) 

7. Stort Rhoonse Grienden Fase 1: Nadere verkenning en afweging van mogelijkheden, 

kenmerk: RON9-1/posm/005, van 17 oktober 2011, Witteveen+Bos 

8. Aanvullend onderzoek Rhoonse Grienden en Havendam nr. 19, kenmerk: RON9-3/posm/001, 

van 28 maart 2011, Witteveen+Bos 

9. Monitoringsronde 2011 Stortplaats Rhoonse Grienden te Rhoon, kenmerk: L001-

4786729MPO-nnc-V01-NL, van 7 juli 2011, Tauw 

10. Aanvullend onderzoek Stortplaats Rhoonse Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-

NL, van 16 november 2011, Tauw 

 

In 2013 zijn tenslotte respectievelijk in opdracht van de gemeente Albrandswaard en de DCMR 

Milieudienst Rijnmond twee monitoringsrondes van grond-/oppervlaktewater uitgevoerd. 
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11. Milieukundig grondwater- en oppervlaktewateronderzoek ter plaatse van de Rhoonse Stort te 

Rhoon, kenmerk: DCAL120827, van 6 februari 2013 Van der Helm Milieubeheer B.V. 

12. Monitoringsronde stortplaats Rhoonse Grienden 2013, kenmerk L001-1216055MPO-per-V01-

NL, van 19 april 2013, Tauw 
 
Ten behoeve van de beoordeling van de humane risico’s zijn deze onderzoeken gescreend op 

bruikbare en representatieve analysegegevens van de relevante contactmedia te weten: 

 De grond in de bovenste meter van de bodem. Uit deze screening is gebleken dat de 

onderzoeken aangeduid met 1 (1987), 5 (2000), 6 (2010) 10 (2011) representatieve 

gegevens bevatten 

 Het freatisch grondwater en het oppervlaktewater. Uit deze screening is gebleken dat de 

onderzoeken 6 (2010), 9 (2011) en 11,12 (2013) de meest actuele en representatieve 

gegevens bevatten 

 

Ten behoeve van de beoordeling ecologische risico’s zijn deze onderzoeken gescreend op 

bruikbare en representatieve analysegegevens van de relevante contactmedia te weten: 

 De grond in de bovenste meter van de bodem (de beleidsmatig in de Circulaire 

Bodemsanering als relevant beschouwde contactzone voor de beoordeling ecologische 

risico’s). Uit deze screening is gebleken dat de onderzoeken aangeduid met 1 (1987), 5 

(2000), 6 (2010) 10 (2011) representatieve gegevens bevatten 

 

Ten behoeve van de beoordeling van de verspreidingsrisico’s zijn deze onderzoeken 

gescreend op bruikbare en representatieve analysegegevens van de relevante contactmedia te 

weten: 

 Het (freatisch) grondwater en het oppervlaktewater. Uit deze screening is gebleken dat de 

onderzoeken 6 (2010), 8 (2011), 9 (2010) en 11,12 (2013) de meest actuele en 

representatieve gegevens bevatten. 

 

Verderop in deze rapportage wordt meer in detail ingegaan op de gebruikte uitgangspunten voor 

de risicobeoordeling.  
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3.2 Bodemopbouw en geohydrologie  
 
3.2.1 Bodemopbouw 

De navolgende informatie over de bodemopbouw en de geohydrologische situatie is 

overgenomen uit de beschikbare bodemonderzoeken die in het verleden op de onderzoekslocatie 

zijn uitgevoerd (met name de onderzoeken 5 & 6). Belangrijk om te realiseren is dat de locatie in 

een riviergetijdengebied ligt, wat de bodemopbouw complex maakt. 

 

De bodemopbouw op en rond de locatie van de voormalige stortlocatie is als volgt samen te 

vatten (tabel 3.1 en 3.2, in figuur 3.1 zijn tevens een lengteprofiel en de dwarsprofielen 

weergegeven): 

 Oorspronkelijk heeft het maaiveld ter plaatse van de voormalige stortlocatie gelegen op 

ongeveer 1.0 m+NAP. Door de uitgevoerde ontgravingen en de stortactiviteiten bevindt de 

onderzijde van het stortlichaam zich nu op 0.0 tot 2.0 m – NAP, terwijl de bovenzijde veelal  

rond 3.5 tot 4.5 m+NAP is afgewerkt. Het stortlichaam is afgedekt met een gemiddeld  

0.4 meter dikke humeuze afdeklaag van klei en zand. Oorspronkelijk is volgens een rapport 

uit 1987 een afdeklaag van totaal 1 meter dikte aangebracht. Het maaiveld van de 

binnendijks gelegen Zegenpolder bevindt zich op 0.3 tot 0.4 m-NAP. Het maaiveld van de 

Rhoonse Grienden ligt op circa 1.0 m+NAP 

 De slecht doorlatende laag onder het stortmateriaal heeft een dikte van 1.0 tot 1.5 meter en 

bestaat uit matig stijve klei. Dit kleipakket varieert in dikte en is niet homogeen van opbouw. 

Plaatselijk ontbreekt deze slecht doorlatende laag door vergravingen voorafgaand aan het 

storten en de aanwezigheid van voormalige zandig ontwikkelde stroomgeulen (welke noord-

zuid georiënteerd zijn). Daarnaast zijn bij het hoogwater in 1953 plaatselijk gaten in de dijk 

geslagen waardoor aan de noordzijde van de dijk wielen zijn ontstaan die later vermoedelijk 

zijn opgevuld met zandig materiaal. Het gevolg hiervan is dat plaatselijk het stortlichaam 

rechtstreeks op de eerste watervoerende zandlaag ligt. Deze eerste watervoerende zandlaag 

bestaat uit fijn silthoudend zand. De laag heeft in het westelijk deel van de onderzoekslocatie 

een dikte van ongeveer 6 meter (onderkant ongeveer 8.0 m-NAP). In oostelijke richting neemt 

de dikte van deze laag af tot 1 à 2 meter. Zie ook het lengte- en dwarsprofiel dat is 

weergegeven in figuur 3.1 en de nadere toelichting in het navolgende kader  

 De slecht doorlatende laag onder de eerste watervoerende laag bestaat uit slappe klei met 

plaatselijk veen. De onderkant van de laag bevindt zich op circa 9.0 m-NAP (dikte 1.0 meter) 

in het westelijke deel en tot circa 13.0 m-NAP in het oostelijke deel (dikte 9 tot 10 meter) 

 Onder deze kleilaag wordt tot een diepte van 15 m-NAP (westelijk) tot 18 m-NAP (oostelijk) 

fijn holoceen zand aangetroffen (tweede watervoerende zandlaag) 

 De slecht doorlatende laag onder deze tweede watervoerende zandlaag heeft een dikte van 

ongeveer 2 meter, bestaat uit klei- en veenafzettingen en wordt aangetroffen tot een diepte 

van 16 tot 19 m-NAP 
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 Onder deze laag begint wordt matig fijn tot grof zand aangetroffen. Dit pleistocene zand 

behoort tot de Formatie van Kreftenheye en vormt het eerste watervoerende pakket. Dit 

pakket zet zich regionaal gezien door tot een scheidende laag (Kedichem, Tegelen) op  

24 à 27 m-NAP en heeft een dikte van 6 tot 10 meter 

 

Tabel 3.1 regionale bodemopbouw uit Regis (bron: TNO) 

 

Diepte m tov NAP Formatie Formatie opbouw Schematisatie 

+1 tot -18 Westland Afzettingen van Duinkerke op Hollandveen 

op afzettingen van Calais/Gorkum bestaande 

uit kleiig zand tot klei, al dan niet venig, 

venige klei 

Deklaag (slecht doorlatend) 

-18 tot -24 a -25 Kreftenheye Lemig fijn tot grofzandige afzettingen 1e watervoerend pakket 

24-30 Kedichem 

Tegelen (top) 

Fijne slibhoudende zanden en kleilaag 

Kleilagen  

1e scheidende laag 

-30 tot -88 Tegelen (onder) Fijne en matig grove zanden 

Grove en fijne schelphoudende zanden met 

ingeschakelde kleilagen of kleilenzen 

Heterogeen watervoerend 

pakket Maassluis  

-88 tot onbekend Oosterhout Schelphoudende kleien en zandige kleien Hydrologische basis 

 

Tabel 3.2 lokale bodemopbouw  (uit onderzoek 5, BMC Bodemconsult) 

 

Diepte in m tov NAP Geohydrologische eenheid Lithologie Schatting doolatendheids-

parameters 

+4 tot +3.5 Humeuze afdeklaag deklaag  

+3.5 tot -1.5 Freatisch wvp Vuilstort en bodems in 

grienden en polder 

 

-1.5 tot -2.5 Eerste slecht doorlatende laag Matig stijve kleilaag  C= 250 à 600 d 

-2.5 tot -4.0 Eerste watervoerende 

zandlaag (plaatselijk 

aanwezig) 

Fijne silthoudende zanden K= 1.5 m/d 

-4.0 tot -8.0 Tweede slechtdoorlatende 

laag 

Slappe kleilaag met 

veenbrokjes 

C=800 d  

-8.0 tot -15.0 Tweede watervoerende 

zandlaag 

Fijne slibhoudende zanden K= 2.0 m/d  

-15 tot -17 Derde slechtdoorlatende laag Veen en klei C=1000 d  

-17 tot -27  Eerste watervoerend pakket Matig fijn tot grof zand K=25 à 40 m/d  
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De eerste en tweede watervoerende zandlaag (op een diepte van respectievelijk 2,5-4 m – NAP 

en 8-15 m - NAP vormen een belangrijke (potentiële) verspreidingsroutes voor 

grondwaterverontreinigingen uit de stort en worden navolgend in het rapport aangeduid als 

watervoerende sublagen of zandbanen (zie ook de toelichting in navolgende kader). Deze lagen 

dienen niet verward te worden met het dieper gelegen watervoerende pakket.  

 

Toelichting plaatselijke aanwezigheid 1ste watervoerende sublaag 

Plaatselijk (op basis van de beschikbare boringen/sonderingen op drie locaties) ontbreekt 

de kleilaag direct onder het stortpakket als gevolg van de ont/vergravingen voorafgaand aan 

het storten en/of de aanwezigheid van oude zandig ontwikkelde stroomgeulen (zie 

navolgende figuur 3.1 afkomstig uit het basisdocument van BMC uit 2000, waarop de 

ontbrekende kelilaag is aangegeven). Deze figuur is gebaseerd op alle destijds beschikbare 

boor- en sondeergegevens. Op basis van stijghoogtemetingen is de aanwezigheid van de 

meest westelijk gelegen beter doorlatende zandige watervoerende sublaag ook bevestigd 

(zie navolgende paragraaf 3.3.1).  

 

Uit informatie van het waterschap Hollandse Delta blijkt daarnaast dat de primaire 

waterkering in 1953 beschadigd is geraakt. De ontstane wielen (kolkgaten aan de 

noordzijde van de dijk) zijn bij de herstelwerkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid 

opgevuld met zandig materiaal. Deze opgevulde wielen liggen direct ten noorden van de 

reeds in het Basisdocument van BMC uit 2000, op basis van de boringen/sonderingen 

,geïdentificeerde zandbanen. Door de zandige opbouw vormden dit zwakke plekken in de 

waterkering.  

 

In het vervolg van dit document worden deze onderbrekingen van de kleilaag ook wel 

“zandbanen” genoemd.  

 

Op deze plaatsen ligt het stortmateriaal direct op de eerste watervoerende laag en is ook 

aan de noordzijde van de dijk waarschijnlijk een zandige laag aanwezig. Dit vormt een 

potentieel risico voor verspreiding van de verontreiniging uit het bovengelegen stortpakket 

(zie ook navolgende figuur 3.1 waarin dit is weergegeven). 
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Figuur 3.1 Lengte- en dwarsprofielen stortplaats en bodem (bron BMC, 2000, onderzoek 5) 

Ontbrekende kleilaag 
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3.3 Geohydrologische situatie 
 
3.3.1 Grondwaterpeilen en grondwaterstromingsrichting 

Uit gegevens van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, blijkt dat de Oude Maas een gemiddeld 

peil heeft variërend tussen 0.17 m-NAP en 0.91 m+NAP. Onder invloed van dood- en springtij 

variëren deze waarden van 0.1 m-NAP tot 1.05 m+NAP.  

 

De geohydrologische situatie kan als volgt worden samengevat: 

 In het stortlichaam is een sterk variërende grondwaterstand aangetroffen met aan de 

westzijde een opbolling van 1.45 m+NAP, terwijl de grondwaterstand in het oostelijk deel 

ongeveer op NAP-niveau ligt. (uit nader onderzoek: Iwaco) 

 Het grondwaterniveau in de eerste watervoerende zandlaag varieert onder het stortlichaam 

van 0.35 m+NAP westelijk tot 0.20 m-NAP oostelijk. In de Grienden bevindt de 

grondwaterspiegel zich van 0.2 m+NAP tot 0.5 m+NAP. Richting de Zegenpolder neemt de 

grondwaterstand af tot 1.50 m-NAP in het oostelijk deel van de Zegenpolder en tot NAP-

niveau in het westelijk deel van de Zegenpolder. Op basis van het stijghoogte patroon is te 

zien dat het grondwater van de Oude Maas naar de Zegenpolder stroomt. Het grondwater 

stroomt zowel onder het stort door als door het stort heen 

 In de tweede watervoerende zandlaag ligt de stijghoogte rond NAP-niveau. De verschillen in 

stijghoogten zijn minimaal 

 De doorlatendheid van het pleistocene eerste watervoerende pakket wordt geschat op 

ongeveer 25 m/d. De stroming vindt plaats in noordwestelijke tot noordoostelijke richting (op 

basis van de grondwaterkaart) 

 

In de Zegenpolder wordt een winterpolderpeil gehanteerd van 1.85 m-NAP en een zomerpeil  

van -1,75-NAP. Gezien de stijghoogtes ter plaatse van de stort en de Zegenpoldersedijk, kan er 

gesteld worden dat de teensloot aan de noordzijde van de stort een drainerende werking heeft 

voor zowel de polder als de naastgelegen dijk en voornamelijk ook de eerste watervoerende 

zandlaag (die plaatselijk wordt aangesneden door deze teensloot). Dit drainerende effect in de 

eerste watervoerende zandlaag is ter plaatse van de meest westelijk gelegen zandbaan in 

1999/2000 ook bevestigd op basis van de gemeten stijghoogtemetingen (zie navolgende figuur 

3.2)  
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Figuur 3.2 Isohypsenkaart 1ste watervoerende sublaag en drainerende werking westelijke zandbaan (bron 

BMC, 2000, onderzpek 5) 
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In 2009 is dit extra drainerend effect van de 1ste watervoerende zandlaag niet bevestigd op basis 

van de gemeten stijghoogten. Wel zijn bij deze meetronde lage stijghoogten bij de jachthaven 

gemeten (pb 330 en 331) die vooralsnog niet verklaarbaar zijn. 

 

In navolgende figuur 3.3 afkomstig uit het rapport van BMC (2000) zijn in een dwars- en 

lengtedoorsnede op hoofdlijnen de stromingsrichting en de gradiënten (verhang) van het 

grondwater weergegeven. Deze hebben een indicatief karakter (plaatselijk kunnen er afwijkingen 

zijn). 

 

 

Figuur 3.3 Overzicht stromingsrichtingen en verhangen (bron BMC, 2000, onderzoek 5) 

 

In 2009, 2011 en 2013 zijn stijghoogtemetingen verricht in diverse monitoringspeilbuizen ten 

zuiden en ten noorden van de stort om de verwachte horizontale grondwaterstromingsrichting (in 

de richting van de Zegenpolder) te verifiëren.  De verzamelde gegevens bevestigen op 

hoofdlijnen de noordelijke grondwaterstromingsrichting maar laten ook vrij grote absolute 
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verschillen zien in de grondwaterstanden (tot max. 2 m). Deze zijn vermoedelijk te relateren aan 

seizoensinvloeden en getijdenwerking aan de zuidzijde (Grienden langs de Oude Maas).  

 
3.3.2 Grondwateronttrekkingen 

Binnen een straal van 2.000 meter van de stort zijn/waren drie vergunde grondwateronttrekkingen 

bij de provincie Zuid-Holland geregistreerd: 

 Masterfoods, Benjamin Franklinstraat 19 te Oud-Beijerland (zuidelijk van de Oude Maas). 

Maximale onttrekking van 123.750 m3 / jaar. De locatie is gelegen op circa 1.300 meter van 

de stort 

 Tenniscomplex Rhoon, Rivierweg te Rhoon. Maximale onttrekking van 123.750 m3 / jaar. De 

locatie is gelegen op circa 1.500 meter van de stort 

 De plantenkas Rhoon, Stationsstraat 1 te Albrandswaard. Maximale onttrekking van  

6 m3 / dag. De locatie is gelegen op circa 1.700 meter van de stort 

 

Gezien de grote afstand van de onttrekkingslocaties wordt geen significante invloed verwacht van 

deze onttrekkingen op het verspreidingsbeeld van verontreiniging uit het stort naar de 

Zegenpolder. 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied.  

 
3.3.3 Kwelsituatie en bodemopbouw Zegenpolder 

Binnen de noordelijk  van de stort  gelegen Zegenpolder zijn er lokaal verschillen in de 

bodemsamenstelling van de deklaag. Deze deklaag varieert in samenstelling van zavel (zandige 

klei) tot klei.  

 

Als gevolg van de lage ligging van de Zegenpolder en de geohydrologische situatie is er in grote 

delen van de Zegenpolder sprake van een kwelsituatie. Door het Waterschap is een inschatting 

gemaakt van de mate van kwel. In navolgende figuur is dit weergegeven. 
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Figuur 3.4 Samenstelling afdeklaag en mate van kwel in de omgeving van Rhoon  (bron: Waterschap 

Hollandse Delta) 

 
3.3.4 Oppervlaktewater rondom de stort  

 

Ten noorden van de stort (Zegenpolder) 

De ten noorden/noordoosten van de stort gelegen Zegenpolder watert via een stelsel van 

watergangen af in (zuid)oostelijke richting. Bij de Koedood zorgt het gemaal Breeman voor de 

afwatering van de westelijk gelegen polders op de Oude Maas. Ook de polders ten noorden van 

de Essendijk worden ontwaterd via de Koedood. In navolgende figuur 3.4 (afkomstig van het 

waterschap) is de regionale waterhuishouding in de omgeving van Rhoon weergegeven. In deze 

figuur is met pijlen de overwegende stromingsrichting van het oppervlaktewater in de 

Zegenpolder weergegeven. 
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Figuur 3.5 Waterhuishouding in de Zegenpolder (bron: Waterschap Hollandse Delta, Wateropgave KRW  

Albrandswaard/Barendrecht kaart 3.2 Waterhuishouding in peilgebieden) 

 

Incidenteel (in droge periodes) kan in de polders water worden ingelaten. Het waterschap beheert 

daartoe enkele inlaatpunten. Eén van deze inlaatpunten voor oppervlaktewater bevindt zich direct 

ten noordwesten van de stort nabij de Havendam. Hier kan water uit de ten zuiden van de dijk 

gelegen jachthaven worden ingelaten in de polder. Het water uit de jachthaven staat in directe 

verbinding met de Oude Maas. De Oude Maas staat onder invloed van de getijden waardoor het 

water periodiek een brak karakter heeft. Het inlaten van brak water in de Zegenpolder is gezien 

het agrarische gebruik onwenselijk waardoor dit in de praktijk naar verwachting weinig zal 

plaatsvinden. 
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Direct ten oosten van dit inlaatpunt is een stuw (navolgend aangeduid als stuw 1) aanwezig. Iets 

verder ten oosten is eveneens een kleinere houten stuwtje aanwezig (navolgend aangeduid als 

stuw 2). In navolgende figuren 3.5 en 3.6 zijn de ligging van dit inlaatpunt en de stuwen 

weergegeven en zijn foto’s opgenomen.  

 

 
Figuur 3.6: Oppervlaktewater ten noordwesten van de stort en ligging stuwen en inlaatpunt   
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Figuur 3.7: Impressie aanwezige stuwen en hevel nabij Havendam 

 

De watergang waarin de hevel en de stuwen aanwezig zijn staat via een duiker in verbinding met 

de watergang die zich achter de woningen gelegen aan de Havendam bevindt. 

 

Op basis van bovenstaand beschreven informatie wordt geconcludeerd dat het oppervlaktewater 

in de watergangen, welke direct ten noorden van de stort zijn gelegen, in oostelijke richting  

stroomt en dat deze watergangen weliswaar in verbinding staan met de watergang die gelegen is 

achter de woningen aan de Havendam maar dat het oppervlaktewater ter hoogte van de stort 

door de aanwezige stuw en de hoogteligging niet in de watergang ter plaatse van de Havendam 

terecht kan komen.  

 

Ten zuiden van de stort 

Ten zuidwesten van de stort is de jachthaven van Rhoon gelegen. Deze staat in directe 

verbinding met de zuidelijk gelegen Oude Maas.  
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Direct ten zuiden van de stort zijn in de Rhoonse Grienden diverse in O-W en N-Z richting 

georiënteerde watergangen aanwezig welke in verbinding staan met de Oude Maas. In 

navolgende figuur zijn deze watergangen globaal weergegeven.  

 

 

 
Figuur 3.8 Globale ligging watergangen in Rhoonse Grienden en Zegenpolder ten opzichte van de 

stortplaats 

 
3.4 Verontreinigingssituatie afdeklaag ter plaatse van de stort 
Het stortlichaam/bodemvreemd materiaal is eind jaren zestig afgedekt met een gemiddeld  

0,4-0,5 meter dikke humeuze afdeklaag van klei en zand. Plaatselijk is deze afdeklaag 0,35 meter 

dik. Oorspronkelijk is volgens een rapport uit 1987 een afdeklaag van totaal 1 meter dikte 

aangebracht. Door zetting/inklinking is deze laagdikte in de loop der tijd gereduceerd. Het 

maaiveld van de binnendijks gelegen Zegenpolder bevindt zich op 0,3 tot 0,4 m-NAP. Het 

maaiveld van de Rhoonse Grienden ligt nu op circa 1,0 m+NAP. 
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Uit het bodemonderzoek uit 1987 [onderzoek 1] volgt dat in de grond uit de afdeklaag 

(bodemtraject tot maximaal 1 m-mv) de toenmalig geldende A en/of B-waarde voor de zware 

metalen (arseen, cadmium, lood, zink) en diverse PAK’s werd overschreden. Conform de huidige 

normen is er sprake van lichte verontreinigingen. Zeer plaatselijk is destijds ook een 

overschrijding van de C-waarde aangetoond voor arseen en enkele PAK-verbindingen (deze 

gehalten overschrijden ook de thans geldende interventiewaarden). In 1987 werd gesproken over 

een afdeklaag van 1 m dikte. 

 

In 2000 waren er berichten dat er afval/bodemvreemd materiaal zichtbaar zou zijn en dat de 

afdeklaag vaak nog maar 0,4 meter dik was. Tevens is in het verleden melding gemaakt van 

teergeur en uitwaaieringen richting de zuidelijk gelegen grienden. Uit het bodemonderzoek van 

2000 [onderzoek 5] waarbij ondermeer zo’n 23 raaien met boringen zijn geplaatst op de 

stortplaats en ter plaatse van het zuidelijke talud (griendzijde) volgt dat de zintuiglijk niet met 

stortmateriaal verontreinigde bovengrond (0-1 m-mv) overwegend licht (gehalte > streefwaarde) 

tot matig (gehalte > tussenwaarde) verontreinigd was met zware metalen (Arseen, Cadmium, 

Koper, Lood en Zink) en PAK (23 van de 33 onderzochte (meng)monsters van de bovengrond:  

70 %). Plaatselijk (10 van de 33 onderzochte (meng)monsters van de bovengrond: 30 %) was 

sprake van een sterke verontreiniging (gehalte > Interventiewaarden) voor de zware metalen 

Arseen, Koper en/of Zink. 

 

In de periode 2000-2009 is de verontreinigingssituatie in de aangrenzende grienden naar 

verwachting verbeterd ten opzichte van voorgaande onderzoeken door een opruimactie van 

blootliggend stortmateriaal uitgevoerd door het Recreatieschap 

 

In 2009-2010 [onderzoek 6] is aanvullend/actualiserend onderzoek verricht naar de dikte en 

kwaliteit van de afdeklaag. Op basis van de verkregen resultaten is het volgende geconcludeerd: 

 In de vijf onderzochte mengmonsters van de afdeklaag van het stortlichaam zijn maximaal 

licht verhoogde gehalten (gehalten > Achtergrondwaarden) aan zware metalen, PAK en 

plaatselijk ook aan PCB’s en minerale olie gemeten 

 De afdeklaag heeft een dikte variërend van 0,35 tot 0,5 m 

 

In het in 2011 uitgevoerde bodemonderzoek [onderzoek 10] ter plaatse van het noordelijk 

gelegen perceel dat in eigendom is van het Waterschap is de afdeklaag niet onderzocht. Het 

onderzochte onderliggende stortmateriaal is wel onderzocht en bleek overwegend matig/sterk 

verontreinigd met de zware metalen koper en zink, matig tot sterk verontreinigd met PAK en 

plaatselijk sterk verontreinigd met minerale olie.  

 

In bijlage 1 is een compleet overzicht opgenomen van alle beschikbare analyseresultaten uit de 

periode 1987-2011 van de bovenste meter (contactzone) van de bodem. In dit overzicht is ook 
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een overzicht gegeven van de statistische verdeling van de gemeten gehalten. In bijlage 2 zijn de 

gehalten zware metalen weergegeven ten opzichte van de diepte. In bijlage 3 zijn vervolgens de 

op basis van deze gehalten berekende toxische drukken ten behoeve van de ecologische 

risicobeoordeling weergegeven. 

 

Resumé verontreinigingssituatie in de afdeklaag: 

 Ter plaatse van de stort is een zintuiglijk schonere afdeklaag aanwezig met een gemiddelde 

dikte van 0,35-0,5 m 

 De grond in deze deklaag blijkt overwegend licht verontreinigd met zware metalen (Arseen, 

Cadmium, Koper, Lood en Zink) en PAK (dit betreft ca 70 % van de onderzochte monsters) 

 Plaatselijk zijn in de afdeklaag echter ook sterke verontreinigingen aanwezig met de zware 

metalen Arseen, Koper, Zink en/of PAK-verbindingen (dit betreft ca. 30% van de onderzochte 

monsters) 

 De hogere gehalten aan zware metalen bevinden zich gemiddeld genomen in de bovenste 

0,5 m van de afdeklaag. In de laag van 0,5-1 m-mv zijn de gehalten zware metalen 

gemiddeld genomen lager. Zie voor meer details de grafieken in bijlage 2. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat van deze diepere bodemlaag minder analysegegevens beschikbaar 

zijn 

 
3.5 Verontreinigingssituatie water (grond- en oppervlaktewater) 
Navolgend is ten behoeve van de beoordeling van de verspreidingsrisico’s een samenvattend 

overzicht gegeven van de verontreinigingssituatie in het grond- en oppervlaktewater. Dit overzicht 

geeft inzicht in het verloop van de maximale aangetoonde concentraties, toetsing aan de 

waternormen (grond- en/of oppervlaktewater) en de zintuiglijke waarnemingen over de periode 

1987-2013. Om grote hoeveelheid beschikbare meetgegevens overzichtelijk te houden zijn de 

gegevens geclusterd in de volgende deelgebieden: 

 Bron: de stort zelf 

 Pad:  

 de weg van de stort naar de noordelijk gelegen Zegenpolder 

 de weg van de stort naar de zuidelijke gelegen Grienden 

 Object: Zegenpolder 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt nadrukkelijk verwezen naar de rapportages va de 

uitgevoerde bodemonderzoeken en monioringen. Naar de betreffende rapportages wordt 

navolgend verwezen door middel van de met [] aangeduide nummers. Deze nummers verwijzen 

naar naar de in paragraaf 3.1 opgesomde rapportages 

 

De toetsing van de maximaal aangetoonde concentraties aan de geldende normen uit de Wbb is 

daarnaast met kleur gearceerd.  
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Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 38\90 

Groen:  concentratie < streefwaarden 

Geel:  concentratie > streefwaarden  en < tussenwaarden 

Oranje:  concentratie > tussenwaarden en < interventiewaarde 

Rood: concentratie > Interventiewaarde (potentiële risico’s voor mens of milieu) 

Paars: concentraties zijn > 10 x Interventiewaarde. Er is sprake van zeer sterke 

verontreinigingen (grote risico op verdere verspreiding) 

 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat fenolen in de verschillende onderzoeken op een 

verschillende wijze is geanalyseerd. Soms als fenolindex (een somwaarde voor 

waterdampvluchtige fenolen), soms als fenol en soms is een uitgebreid pakket aan chloorfenolen 

en cresolen geanalyseerd. Om het overzichtelijk te houden zijn alle beschikbare resultaten voor  

de verschillende fenol-parameters getoetst aan de normen voor fenol (S = 0,2 µg/l, T= 1.000 µg/l 

en I = 2.000 µg/l) 
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3.5.1 Bron: de stort zelf 

In navolgende tabel zijn de verzamelde gegevens in de periode 1987-2011 over de grondwaterkwaliteit in de stort samengevat. De vermelde concentraties 

betreffen de maximaal aangetoonde concentraties. In de tabel is onderscheid gemaakt in het freatisch grondwater en het grondwater uit dieper gelegen 

watervoerende sublagen (locaties waar de aanwezige kleilaag niet aaneengesloten is door ondermeer de aanwezigheid van wielen) en het watervoerende 

pakket. 

 

Tabel 3.3: Verontreinigingssituatie grondwater (1987-2011) ter plaatse van de stort  

 

Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

1987 [1] DCMR Fenol 3.800 µg/l (>I)  

Cresol 180 µg/l (> T) 

Benzeen 1.300 µg/l (> 10x I) 

Xylenen 535 µg/l (>I) 

Naftaleen 170 µg/l (>I) 

Ethylbenzeen, Tolueen, Naftaleen (> T) 

Fenol 50 µg/l (<S)  

Cresolen 61 µg/l (<S) 

Benzeen 1,8 µg/l (> S) 

Xylenen, Naftaleen (>S) 

Zink (>T) 

Zware metalen (cadmium,  

Benzeen 200 µg/l (>I) 

Fenolindex 3.900 µg/l (> I) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

Fenoxy benzoezuur 130 µg/l 

1,1 dimethylethyl benzoezuur 360 µg/l 

- 
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Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

PAK(16) 200 µg/l (>I) 

Zink (>T) 

Zware metalen (cadmium, lood, arseen) (> S) 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

MIBK 200 µg/l 

Benzoezuur 32.000 µg/l 

Fenylfenol 300 µg/l 

Fenoxyfenol 500 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 25.000 µg/l 

Bifenyl 130 µg/l 

Difenolpropaan 3.400 µg/l 

Trimethylnorbornanon 130 µg/l 

lood, arseen) (> S) 

 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen: 

Bornanon 60 µg/l 

Trimethylnorbornanon 50 µg/l 

Benzoezuur 550 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 14.000 µg/l 

Fenylbenzoaat 4.100 µg/l 

Dimethylnbenzoezuur 170 µg/l  

Bifenyl 130 µg/l 

Difenolpropaan 3.400 µg/l 
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Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

1989 [2] Iwaco - Benzeen  710 µg/l (>10x I) 

Fenolindex 4.800 µg/l (>I) 

Fenol 12.000 µg/l (>I) 

Xylenen 190 µg/l (>I) 

Tolueen, ethylbenzeen (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen o.a.: 

Benzoezuur 20.000 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 25.000 µg/l 

Fenylbenzoezuur 3.500 µg/l 

1,1-Bifenyl 2,2 diol 650 µg/l 

 

Benzeen 200 µg/l (>I) 

Fenolindex 3.900 µg/l (> I) 

Fenol 14.000 µg/l (>I) 

 

Tolueen, ethylbenzeen en xylenen (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen o.a.: 

Benzoezuur 33.000 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 28.000 µg/l 

Fenylbenzoezuur 2.000 µg/l 

1,1-Bifenyl 2,2 diol 350 µg/l 

 

Benzeen 8,0 µg/l (>S) 

Fenolindex 275 µg/l (>S) 

Tolueen, ethylbenzeen en 

xylenen (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen o.a.: 

Benzoezuur 800 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 750 µg/l 

Fenylbenzoezuur 60 µg/l 

1,1-Bifenyl 2,2 diol 10 µg/l 

1991 [3] Iwaco  Benzeen  1.400 µg/l (>10x I) Benzeen  370 µg/l (>10x I) Benzeen  10 µg/l (>S) 
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Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

Fenolindex 760 µg/l (>S) 

Xylenen 330 µg/l (>I) 

Tolueen, ethylbenzeen (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen o.a.: 

Benzoezuur <2 µg/l 

4-Fenoxybenzoezuur <2 µg/l 

Fenylbenzoezuur 6.100 µg/l 

2-fenoxybenzoezuur 747.000 µg/l  

 

Fenolindex 700 µg/l (>S) 

Xylenen 78 µg/l (>I) 

Tolueen, ethylbenzeen (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen o.a.: 

Benzoezuur <2 µg/l 

4-Fenoxybenzoezuur <2 µg/l 

Fenylbenzoezuur 7.200 µg/l 

2-fenoxybenzoezuur 180.000 µg/l  

 

Fenolindex 60 µg/l (>S) 

Tolueen, xylenen ethylbenzeen 

(>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen o.a.: 

Benzoezuur <2 µg/l 

4-Fenoxybenzoezuur <2 µg/l 

Fenylbenzoezuur 7.200 µg/l 

2-fenoxybenzoezuur <2 µg/l  

 

1998 Iwaco  Benzeen 1.100 µg/l (> 10x I) 

Xylenen 230 µg/l (>I) 

Ethylbenzeen (>T) 

Benzeen <0,2 µg/l (<S) 

Fenolindex 12 µg/l (> S) 

Benzeen 7 µg/l (>S) 

Fenolindex 34 µg/l (> S) 

- 
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Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

Tolueen, Naftaleen (> S) 

Fenol (als fenolindex) 3.000 µg/l (>I)  

2000 [5] BMC Benzeen 1.100 µg/l (> 10x I) 

Naftaleen 380 µg/l   (> I)  

Fenol (als fenolindex) 3.000 µg/l (>I)  

Kwik, zink, organische chloorverbindingen, 

minerale olie, PAK’s (>S) 

Benzeen 62 µg/l (>I) 

Xylenen 300 µg/l (>I) 

Fenolindex 2.300 µg/l (>I) 

Ethylbenzeen, Tolueen en Xylenen (>S) 

 

 

Benzeen <0,2 µg/l (<S) 

Fenolindex 13 µg/l (> S) 

Benzeen 1 µg/l (> S) 

Fenolindex 12 µg/l (> S) 

2009 [6] Tauw Benzeen  290 µg/l (> I) 

Fenol 2.700 µg/l (> I) 

Tolueen, Xylenen (> T) 

Ethylbenzeen, naftaleen (> S) 

- - 

Chloorfenolen (< S) 

Mono, di en trichloorfenolen < D 

- 
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Jaartal Onderzoek  

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 

m-NAP) 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 m-

NAP) 

Diverse methyl, ethyl en dimethyl fenolen 1,3 – 

17 µg/l 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

Difenylether (bifenylether) 35 µg/l 

Propylbenzeen 190 µg/l 

Bifenyl 2,5 µg/l  

Onbekende propoxyverbindingen 40 µg/l 

 

Ter plaatse van de stort zijn in het freatisch grondwater, de eerste watervoerende sublaag en de tweede watervoerende sublaag sterke (>I-waarden) tot 

zeer sterke (>10 x I-waarden) verhoogde grondwaterconcentraties aangetoond met vluchtige aromaten (met name benzeen en xylenen) en fenol(index). 

Daarnaast zijn hoge concentraties aan niet toetsbare componenten (zoals aan benzoezuur verwante parameters, bifenyl en andere verbindingen) 

aangetoond in het grondwater uit deze lagen.  
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In het grondwater uit het eerste watervoerende pakket zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten en fenolen aangetoond. 

Daarnaast zijn hier in het verleden (1987 en 1991) ook verhoogde concentraties aan niet toetsbare componenten aangetoond. Deze concentraties waren 

echter beduidend lager dan in de bovengelegen watervoerende sublagen.  

 

Uit de beschikbare gegevens over de periode 1987-2011 blijkt dat de situatie in alle onderscheiden waterlagen stabiel is. Er is geen sprake van stijgende 

concentraties. De concentraties benzeen fluctueren over de tijd, bevinden zijn nog ruim boven de interventiewaarden maar lijken daarnaast geleidelijk af te 

nemen.  
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3.5.2 Pad: de weg naar de noordelijk gelegen Zegenpolder 

 

Grondwater 

 

Tabel 3.4: Verontreinigingssituatie grondwater (1987-2011) ter plaatse van de weg naar de Zegenpolder (voor de poldersloot) 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 

m-NAP) 

1987 [1] DCMR BTEX (<S) 

Fenol (<S) 

Arseen, Zink (<S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen: 

Fenylbenzoezuur 1.450 µg/l 

Fenoxybenzoezuur 7.500 µg/l 

BTEX (<S) 

Fenol (<S) 

Arseen (<S) 

Zink (> S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

Fenoxybenzoezuur 70 µg/l 

1,1 dimethylethyl benzoezuur 350 µg/l 

- - 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 

m-NAP) 

1,1 dimethylethyl benzoezuur 30 µg/l 

 

 

1991 [3] Iwaco BTEX (>S) 

Fenolindex  (>S) 

 

Niet toetsbare verbinding:  

2-fenoxybenzoezuur 370 µg/l  

 

  BTEX (>S) 

Fenolindex  (>S) 

  

Niet toetsbare verbinding 

benzoezuur 3 µg/l 

BTEX (>S) 

Fenolindex  (>S) 

  

Niet toetsbare verbinding 

benzoezuur 3 µg/l 

2-fenoxybenzoezuur 29 µg/l  

2009 [6] Tauw BTEX < S 

Fenolindex 68 µg/l (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen: 

Aceton 220 µg/l  

BTEX < S 

Fenolindex 490 µg/l (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

Tetrahydrofuraan 1,8 µg/l (<INEV1) 

1,4 dioxaan 2,9 µg/l 

BTEX < S 

Fenolindex 2,7 µg/l (>S) 

 

Aceton 200 µg/l  

T-butanol 8,0 µg/l 

2,2-dimethylpropanenitrile 2,5 µg/l 

- 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 

m-NAP) 

T-butanol 18 µg/l 

2,2-dimethylpropanenitrile 3,0 µg/l 

3,3-dimethyl-2-butanon 3,4 µg/l 

Methylethylketon (MEK) 11 µg/l (< INEV1) 

Joodmethaan 16 µg/l  3,3-dimethyl-2-butanon 2,7 µg/l 

Methylethylketon (MEK) 7,8 µg/l (< INEV1) 

2011 [9] Tauw BTEX < S    

Naftaleen (>S) 

Fenolindex1 14 µg/l (>S) 

Barium (>S) 

Zware metalen, minerale olie en VOCL (<S) 
1 INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging uit de Circulaire Bodemsanering. Dit is een “indicatieve”    

  interventiewaarde.  

 

Aan de noordzijde van de stort (richting de Zegenpolder) zijn in het freatisch grondwater, de eerste watervoerende sublaag en de tweede watervoerende 

sublaag en ook het watervoerende pakket maximaal licht  (> Streefwaarde) verhoogde grondwaterconcentraties aangetoond met vluchtige aromaten (met 
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name benzeen en xylenen) en/of fenol(index). Daarnaast zijn plaatselijk verhoogde concentraties aan niet toetsbare componenten (zoals aan benzoezuur 

verwante parameters en diverse andere verbindingen) aangetoond in het grondwater uit deze lagen. Deze parameters overschrijden de Indicatieve 

Interventiewaarden (indien deze er is voor de betreffende stof) niet.   

 

Uit de beschikbare gegevens over de periode 1987-2011 blijkt dat de situatie stabiel is. Er is geen sprake van stijgende concentraties. De concentraties 

aromaten en fenolen fluctueren over de tijd en vertonen geen duidelijke trend. Alle aangetoonde concentraties voor toetsbare componenten bevinden zich 

ruim onder de interventiewaarden. Er zijn geen aanwijzingen dat er verspreiding van hoge concentraties aan grondwaterconcentraties naar de Zegenpolder 

optreedt.  

 

Oppervlaktewater 

 

Tabel 3.5 Verontreinigingssituatie oppervlaktewater (1987-2011) Zegenpolder 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Zintuiglijke waarnemingen Toetsing STI 

 

 

Toetsing MTR/MKN Opmerkingen 

1987 [1] DCMR Olie-achtig laagje met scherpe breukvlakken op het wateroppervlak. Zn < S < MTR/MKN - 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Zintuiglijke waarnemingen Toetsing STI 

 

 

Toetsing MTR/MKN Opmerkingen 

Waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van een olie-achtig 

produkt van natuurlijke oorsprong.  

Olie > S 

Fenylesters > D 

< MTR/MKN 

2009 [6] Tauw Oliefilm aangetroffen ter plaatse van monsterpunt 102. Ter plaatse van 

monsterpunt 103 zijn ijzervlokken waargenomen 

Benzeen (> S) 

Tolueen, ethylbenzeen, xylenen (< S) 

Fenolindex (>S) 

Fenol (>S) 

PCB’s, OCB’s,  chloorfenolen (< S) 

< MTR/MKN Ter plaatse van 1 van de 4 

monsterpunten (monsterpunt 

103)  zijn verhoogde 

concentraties aangetoond. 

Ter plaatse van de  overige 

monsterpunten zijn geen 

verhoogde concentraties 

aangetoond.  

2011 [9] Tauw  Geen  bijzonderheden BTEXN (<S) 

Fenolindex (>S) 

< MTR/MKN  

< MTR/MKN 

2013  [11] Van der 

Helm 

Geen bijzonderheden BTEXN (< S) 

Fenolindex(>S) 

< MTR/MKN 

< MTR/MKN 
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Zintuiglijk zijn in de periode vanaf 1987 regelmatig oliefilmen waargenomen op het oppervlaktewater en zijn er verschillende waarnemingen gedaan die te 

relateren zijn aan de aanwezigheid van ijzerrijke kwel. Analytisch zijn er in het oppervlaktewater van de Zegenpolder maximaal licht verhoogde 

concentraties aan benzeen en fenolen aangetoond. Deze concentraties bevinden zich echter ruim onder de  interventiewaarde (risicogrens voor mensen) en  

MTR/MKN voor oppervlaktewater (risicogrens voor ecologie). De zintuiglijke waarnemingen van het oppervlaktewater samen met de resultaten van het 

grondwateronderzoek duiden weliswaar op plaatselijke uitstroom van verontreiniging naar het oppervlaktewater maar deze lijkt beperkt en leidt niet tot 

concentraties die de risiconormen voor de mens/ecologie overschrijden.
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3.5.3 Pad: De weg naar de zuidelijk gelegen Grienden  

 

Grondwater 

 

Tabel 3.6 Verontreinigingssituatie grondwater (1987-2011) ter plaatse van de Grienden(overkant van de poldersloot) 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket 

(> 17 m-NAP) 

1987 [1] DCMR BTEX (<S) 

Fenol (< S) 

Arseen (<S) 

Zink (>S) 

Diverse niet toetsbare  verbindingen: 

Fenoxy benzoezuur 14.900 µg/l 

Fenyl benzoezuur 4.450 µg/l 

Ethylbenzoezuur 350 µg/l 

Diverse niet toetsbare verbindingen: 

Fenoxy benzoezuur 320 µg/l 

1,1 dimethylethyl benzoezuur 50 µg/l 

  

- - 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket 

(> 17 m-NAP) 

Bifenyl 25 µg/l 

Benzeen propaanzuur 45 µg/l 

1,1 oxy-bis benzeen 95 µg/l 

Fenoxy fenol 360 µg/l 

Hydroxy bifenyl 240 µg/l 

1991 [3] Iwaco  BTEX (<S) 

Fenolindex (>S) 

 

Diverse niet toetsbare verbindingen: 

Alles < 2 µg/l 

BTEX (<S) 

Fenolindex (>S) 

 

Diverse niet toetsbare verbindingen: 

Alles < 2 µg/l 

- 

2009 [6] Tauw BTEX < S 

Fenolindex1 2,6 µg/l (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

BTEX (< S) 

Fenolindex1 <1,0 µg/l (>S) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

- - 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket 

(> 17 m-NAP) 

Aceton 235 µg/l  

T-butanol 17 µg/l 

2,2-dimethylpropanenitrile 2,8 µg/l 

3,3-dimethyl-2-butanon 2,8 µg/l 

Aceton 235 µg/l  

T-butanol 11 µg/l 

2,2-dimethylpropanenitrile 2,7 µg/l 

3,3-dimethyl-2-butanon 3,0 µg/l 

Methylethylketon (MEK) 9,3 µg/l (< INEV2) Methylethylketon (MEK) 8,8 µg/l (< INEV2) 

2011 [9] Tauw BTEXN < S - - - 

Fenolindex1  (<S) 

Barium (>S) 

Zware metalen, minerale olie en VOCL (<S) 
1 Fenolindex getoetst als fenol  (S = 0,2 µg/l, T= 1.000 µg/l en I = 2.000 µg/l) 
2 INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging uit de Circulaire Bodemsanering. Dit is een “indicatieve”    

  interventiewaarde. 
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Aan de zuidzijde van de stort (richting de Rhoonse Grienden) zijn in het freatisch grondwater, de eerste watervoerende sublaag en de tweede 

watervoerende sublaag maximaal licht  (> Streefwaarde) verhoogde grondwaterconcentraties aangetoond met  fenolen. Verhoogde concentraties aan 

vluchtige aromaten zijn niet aangetoond. Daarnaast zijn plaatselijk verhoogde concentraties aan niet toetsbare componenten (zoals aan benzoezuur 

verwante parameters en diverse andere verbindingen) aangetoond in het freatisch grondwater en het grondwater uit de eerste waterveoerende laag. Deze 

parameters overschrijden de Indicatieve Interventiewaarden (indien deze er is voor de betreffende stof) niet. Het grondwater uit het eerste watervoerende 

pakket is niet onderzocht ter plaatse van de Rhoonse Grienden. Hiervoor is echter ook geen aanleiding op basis van de noordelijk gerichte regionale 

grondwaterstromingsrichting in dit pakket.  

 

Uit de beschikbare gegevens over de periode 1987-2011 blijkt dat de situatie stabiel is. Er is geen sprake van stijgende concentraties. De concentraties 

fenolen fluctueren over de tijd en vertonen geen duidelijke trend. Alle aangetoonde concentraties voor toetsbare componenten bevinden zich ruim onder de 

interventiewaarden. Er zijn geen aanwijzingen dat er verspreiding van hoge concentraties aan grondwaterconcentraties naar de Rhoonse Grienden 

optreedt.  
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Oppervlaktewater 

 

Tabel 3.7 Verontreinigingssituatie oppervlaktewater (1987-2011) Rhoonse Grienden 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Zintuiglijke waarnemingen Toetsing STI 

 

 

Toetsing MTR/MKN Opmerkingen 

1987 [1] DCMR Geen bijzonderheden Diverse niet toetsbare vluchtige 

verbindingen: 

Fenyl benzoezuur 200 µg/l 

Fenoxy benzoezuur 2000 µg/l 

Niet te toetsen - 

2009 [6] Tauw Geen bijzonderheden BTEX (< S) 

Fenolindex (< D) 

< MTR/MKN 

< MTR/MKN 

- 

2011  [8] Witte veen 

en Bos  

Geen bijzonderheden - Benzeen (>S) < MTR/MKN 

< MTR/MKN Tolueen, ethylbenzeen, xylenen 

en naftaleen  

2011 [9] Tauw Geen bijzonderheden BTEXN, fenolindex (<S) < MTR/MKN - 
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Zintuiglijk zijn in de periode vanaf 1987 tijdens de onderzoeken geen waarnemingen gedaan van oliefilmen op het oppervlaktewater. Analytisch is er in het 

oppervlaktewater van de Rhoonse Grienden maximaal een licht verhoogde concentraties aan benzeen aangetoond. Deze concentratie bevinden zich echter 

ruim onder de interventiewaarde (risicogrens voor mensen) en MTR/MKN voor oppervlaktewater (risicogrens voor ecologie). Fenolen zijn niet in verhoogde 

concentraties aangetoond. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen aanwijzingen voor de plaatselijke uitstroom van verontreiniging naar het 

oppervlaktewater.
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3.5.4 Object: Zegenpolder 

 

Grondwater 

 

Tabel 3.8: Verontreinigingssituatie grondwater (1987-2011) ter plaatse van de Zegenpolder (overkant van de poldersloot) 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 

m-NAP) 

1991 [3] Iwaco  - Benzeen, tolueen, ethylbenzeen (<S) 

Xylenen (>S) 

Fenolindex (>S) 

 

Diverse niet toetsbare verbindingen: 

Alles < 2 µg/l 

Benzeen, tolueen, ethylbenzeen (<S) 

Xylenen (>S) 

Fenolindex (>S) 

 

Diverse niet toetsbare verbindingen: 

Alles < 2 µg/l 

BTEX (<S 

Fenolindex (>S) 

 

Diverse niet toetsbare 

verbindingen: 

Alles < 2 µg/l 

2009 [6] Tauw BTEX < S 

Fenolindex 10 µg/l (>S) 

- - - 
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Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Max. concentraties  

 

Freatisch grondwater (ca. 1,5 m+NAP) 

 

 

Eerste watervoerende sublaag (2,5-4 m-NAP) 

 

 

 

Tweede watervoerende sublaag (8-15 m-NAP) 

 

 

Watervoerend pakket (> 17 

m-NAP) 

 

Diverse niet toetsbare vluchtige verbindingen: 

Aceton 230 µg/l  

T-butanol 9,0 µg/l 

2,2-dimethylpropanenitrile 2,8 µg/l 

3,3-dimethyl-2-butanon 3,3 µg/l 

Methylethylketon (MEK) 10 µg/l (< INEV1) 
1 INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging uit de Circulaire Bodemsanering. Dit is een “indicatieve”  interventiewaarde. 

 

In de Zegenpolder (ten noordoosten van de stort) zijn in het freatisch grondwater, de eerste watervoerende sublaag, de tweede watervoerende sublaag  en 

het watervoerende pakket maximaal licht  (> Streefwaarde) verhoogde grondwaterconcentraties aangetoond aan xylenen en fenolen. Daarnaast zijn 

plaatselijk in het freatisch grondwater verhoogde concentraties aan niet toetsbare componenten aangetoond. Deze parameters overschrijden de Indicatieve 

Interventiewaarden (indien deze er is voor de betreffende stof) niet. Uit de beschikbare gegevens over de periode 1987-2011 volgt dat de situatie stabiel is. 
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Alle aangetoonde concentraties voor toetsbare componenten bevinden zich ruim onder de interventiewaarden. Er zijn geen aanwijzingen dat er verspreiding 

van hoge concentraties aan grondwaterconcentraties naar de Zegenpolder optreedt.  

 
3.5.5 Slib in watergangen 

 

Tabel 3.10 Verontreinigingssituatie slib (1987-2011) Rhoonse Grienden 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Locatie Toetsing slib  

 

 

Maatgevende parameters  Opmerkingen 

2009 [6] Tauw Sloten in Grienden Klasse B (2 van de 3 monsters) 

Nooit toepasbaar (> I) (1 van de 3 monsters  

 

Zware metalen, PCB’s 

Koper  

De sterke verontreiniging met koper is vermoedelijk 

te relateren aan slib afkomstig uit de Oude Maas 

en niet aan de stortplaats.   

  Sloot direct ten noorden van de stort  Vrij toepasbaar (2 van de 6 monsters)   

   Klasse A (2 van de 6 monsters) Kwik, PAK, PCB’s  

   Klasse B  (2 van de 6 monsters) Minerale olie en PAK   

  Sloot in de polder ten noorden van de stort  Vrij toepasbaar (2 van de 2 monsters)   

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 60\90 



 

 

 

 

 

 

Kenmerk R001-1219657JTO-nnc-V01-NL 

 
Ter plaatse van 1 monsterpunt van het slib wordt de Interventiewaarde overschreden. Het betreft een verontreiniging met koper welke vermoedelijk niet te 

relateren is aan de stortplaats maar aan overstromingen vanuit de Oude Maas. Ter plaatse van alle overige monsterpunten zijn maximaal licht verhoogde 

gehalten aangetoond (gehalten ruim onder de Interventiewaarden). Er zijn geen aanwijzingen dat de waterbodemkwaliteit sterk beïnvloed is door  

verspreiding van verontreiniging uit de stort. Het overgrote deel van het slib voldoet aan de normen uit het Besluit Bodemkwaliteit en is herbruikbaar.  

 

Informatie Waterschap 

Het waterschap heeft ten behoeve van de voorbereiding van baggerwerkzaamheden in het verleden ook bodmeonderzoek verricht naar de kwaliteit van 

bagger in de watergangen ten noorden van de stort. In navolgende figuur 3.9 zijn de resultaten hiervan op hoofdlijnen weergegeven. Uit deze informatie 

volgt dat de bagger in de watergang ter plaatse van de Havendam is geclassificeerd als klasse 2 (geel in de figuur) en ter plaatse van de noordelijk van de 

stort gelegen teensloot als klasse 2 (geel)en 0 (blauw). Dit betekent dat in de onderzochte bagger geen gehalten boven de interventiewaarden zijn 

aangetoond. Deze resultaten bevestigen het voorgaand beschreven beeld op basis van de onderzochte watergangen ten noorden van de stort.   

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 61\90 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1219657JTO-nnc-V01-NL 

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 62\90 

 

 
Figuur 3.9 Kwaliteit bagger in watergangen rondom de stort (Bron: Waterschap Hollandse Delta) 
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3.5.6 Westzijde stort: sloot Havendam en waterput Havendam 19  

In verband met de aanwezige bebouwing ter plaatse van de Havendam (deze is het dichtst bij stort gelegen) zijn er diverse bemonsteringen van het water 

uit de achter de tuinen van deze woning gelegen watergang(en) en een in de tuin van nr 19 gelegen waterput uitgevoerd.    

 

Tabel 3.7 Verontreinigingssituatie water uit waterput  Havendam 

 

Jaartal Onderzoek 

(bureau) 

Zintuiglijke waarnemingen Toetsing STI 

 

 

Toetsing MTR/MKN Opmerkingen 

2011  [8] Witte veen en Bos  Geen bijzonderheden BTEXN (< S) 

Minerale olie (<S) 

< MTR/MKN 

< MTR/MKN 

Zowel in de sloot achter de Havendam als in de waterput van Havendam 19 zijn  

ten opzichte van de streefwaarden geen verhoogde concentraties aangetoond. 

2011 [9] Tauw Geen bijzonderheden BTEXN, fenolen, minerale 

olie (<S) 

< MTR/MKN Betreft monstername waterput bij Havendam 19 

2013  [11] Van der Helm  Geen bijzonderheden BTEXN, fenol en (< S) < MTR/MKN Zowel in de waterput bij Havendam 19, de kwelsloot als de sloot achter de 

Havendam zijn ten opzichte van de  detectielimiet/streefwaarden geen verhoogde 

concentraties aangetoond. 
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In geen van de onderzochte watermonsters zijn concentraties aangetoond boven de streefwaarden en/of de MTR/MKN waarden. Op basis hiervan is er 

geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit door aan de stortplaats gerelateerde verontreinigingen aangetoond. 
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3.5.7 Conceptueel model verspreiding  

In navolgende figuren 3.10, 3.11  & 3.12 zijn de bodemopbouw en verontreinigingssituatie ter 

plaatse van het stort door middel respectievelijk van een lengteprofiel , een dwarsdoorsnede en 

een bovenaanzicht op hoofdlijnen weergegeven:   

 

 
Figuur 3.10 Lengteprofiel W-O richting met daarin de situering van de onderbreking van de kleilaag onder 

het stort (voormalige stroomgeulen/zandbanen zie de rode contouren) en globale verontreinigingssituatie 

van het grondwater  (uit BMC, 2000, onderzoek 5), Ter plaatse van de meeste oostelijk gelegen zandbaan 

zijn geen grondwaterverontreinigingen aangetoond.  
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Figuur 3.11 Dwarsdoorsnede stort (bron onderzoek 6). De maximale omvang van de 

grondwaterverontreiniging (concentraties > Interventiewaarden) is weergegeven met de oranje stippellijn. 

De verspreidingsrichting van de verontreinigingen is weergegeven met de pijltjes.  
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Figuur 3.12: Bovenaanzicht stort (op basis van fenolen) (bron onderzoek 6). De zone waar 

grondwaterconcentraties > Streefwaarden zijn aangetoond/worden verwacht is weergegegeven met de 

oranje stippelijn.   

 

Afdeklaag 

Het stortlichaam/bodemvreemd materiaal is eind jaren zestig afgedekt met een gemiddeld  

0,4-0,5 meter dikke humeuze afdeklaag van klei en zand. Plaatselijk is deze afdeklaag 0,35 meter 

dik. Oorspronkelijk is volgens een rapport uit 1987 een afdeklaag van totaal 1 meter dikte 

aangebracht. Door zetting/inklinking is deze laagdikte in de loop der tijd gereduceerd. Het 

maaiveld van de binnendijks gelegen Zegenpolder bevindt zich op 0,3 tot 0,4 m-NAP. Het 

maaiveld van de Rhoonse Grienden ligt nu op circa 1,0 m+NAP. 

 

De grond in de afdeklaag overschrijdt de toenmalig geldende streefwaarden voor de stoffen 

cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie en PAK. Voor lood is plaatselijk een overschrijding 

van de T-waarde aangetroffen, terwijl voor arseen, koper en zink de interventiewaarde wordt 

overschreden. In 2000 waren er berichten dat er afval/bodemvreemd materiaal zichtbaar zou zijn 

en dat de afdeklaag vaak nog maar 0,4 meter dik was. Tevens is in het verleden melding 
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gemaakt van teergeur en uitwaaieringen richting de zuidelijk gelegen grienden. In de periode 

2000-2009 is de verontreinigingssituatie in de grienden verbeterd ten opzicht van voorgaande 

onderzoeken onder andere door een opruimactie van blootliggend stortmateriaal door het 

Recreatieschap. Voor zover bekend is er nu geen sprake meer van blootliggend stortmateriaal. 

 

In 2009-2010 [onderzoek 6] is aanvullend/actualiserend onderzoek verricht naar de dikte en 

kwaliteit van de afdeklaag. Op basis van de verkregen resultaten is het volgende geconcludeerd: 

 In de vijf onderzochte mengmonsters van de afdeklaag van het stortlichaam zijn maximaal 

licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en plaatselijk ook aan PCB’s en minerale 

olie gemeten  

 De afdeklaag heeft een dikte variërend van 0,35 tot 0,5 m 

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle beschikbare analyseresultaten uit de periode 

1987-2011 van de bovenste meter (contactzone) van de bodem. In dit overzicht is ook een 

overzicht gegeven van de statistische verdeling van de gemeten gehalten. 

 

Freatisch grondwater 

In het freatisch grondwater in het stortlichaam is sprake van een eenduidige verontreinigingskern 

met sterke verontreinigingen van zware metalen, PAK’s, minerale olie, aromaten, fenolen en een 

aantal andere organische componenten (zoals bifenyl en aceton).  

 

Op twee plaatsen heeft vanuit het stortlichaam verspreiding naar een watervoerende (sub) laag 

plaatsgevonden (zie navolgende figuur). Hier vindt op beperkte schaal uittreding van 

verontreiniging naar het oppervlaktewater van de naastgelegen poldersloot plaats. In het 

oppervlaktewater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aangetoond.  
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Figuur 3.13 Verspreiding grondwaterverontreiniging buiten stort  

 

Gezien de aard en omvang van deze verontreiniging, alsmede de potentie voor natuurlijke 

afbraak zijn er geen aanwijzingen dat er een significante verspreiding naar het eerste 

watervoerende pakket (diepte vanaf 17 m-NAP) heeft plaatsgevonden. Samengevat lijkt sprake te 

zijn van een stabiele situatie (geen toenemende concentraties).  

 

De resultaten van de actualisatie in 2009 en ook de onderzoeken uit 2010 en 2011 en 2013 

bevestigen het beeld van de bodemonderzoeken die tot 2000 [onderzoeken 1 t/m 5] zijn 

uitgevoerd: 

 Bron: In het stort zijn nog altijd lichte tot zeer sterke verontreinigingen aan minerale olie, 

aromaten, PAK’s, fenol, cresolen en (chloor)fenolen en enkele andere niet genormeerde 

parameters aanwezig 
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 Pad: Richting de Zegenpolder – is vergelijkbaar met voorgaand onderzoek –in het grondwater 

een lichte verspreiding (maximaal licht verhoogde concentraties fenolen en cresolen, aceton 

en MEK) waargenomen 

 Pad: De verontreinigingssituatie in de grienden (zowel in de grond als in het grondwater) is 

sterk verbeterd ten opzicht van voorgaande onderzoeken (ondermeer door een opruimactie 

van vaten tussen 2000-2009) 

 Object: In het oppervlaktewater van de Zegenpolder zijn plaatselijk licht verhoogde 

concentraties aan met name fenolen en niet vluchtige verbindingen aangetroffen, die zijn te 

relateren aan de verontreinigingssituatie in het stort. In het oppervlaktewater ter plaatse van 

de Rhoonse Grienden zijn in de meest recente onderzoeken geen verhoogde concentraties 

meer aangetoond 

 

Benzeen en fenol worden als maatgevende stoffen beschouwd voor de verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging (binnen en buiten de stortplaats).  
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4 Beoordeling humane risico’s 

4.1 Gehanteerde uitgangspunten 
In het risicomodel Sanscrit zijn de volgende locatiespecifieke uitgangspunten gehanteerd: 

 De locatie is nu en in de toekomst in gebruik als recreatiegebied. Er is in Sanscrit getoetst 

aan het gebruiksscenario “groen met natuurwaarden”. Dit gebruiksscenario kan volgens de 

toelichting van Sanscrit worden gebruikt in de volgende situaties: “De bodemfunctie Groen 

met natuurwaarden hoort bij groene gebieden met een zekere ecologische waarde. Het 

ecologische beschermingsniveau is het Middenniveau, tussen de Achtergrondwaarde en de 

HC50 in. Het kan bij deze bodemfunctie gaan om terreinen voor sport- en recreatie en 

bepaalde stadsparken. Ook grote kantorenlocaties met veel groenvoorzieningen kunnen 

hieronder vallen, alsmede siertuinen bij flats en zorginstellingen, dijken en brede bermen bij 

grote wegen. De bestaande bodemkwaliteit kan een rol spelen bij de keuze voor deze 

bodemfunctie. Het moet wel gaan om gebieden waar sprake is van weinig bodemcontact 

door de mens. Als er sprake is van veel bodemcontact moet de bodemfunctie Plaatsen waar 

kinderen spelen worden gekozen” 

 De locatie waar de verontreiniging in grond en/of grondwater is aangetroffen is niet verhard 

en/of bebouwd. Sanscrit gaat echter standaard uit van een bebouwde locatie (met 

kruipruimte). Dit geeft voor vluchtige verbindingen ten opzichte van een onbebouwde situatie 

een overschatting van de humane risico’s 

 Er zijn twee berekeningen uitgevoerd: 

 Een berekening op basis van de hoogste gehalten in de bovengrond 0-1 m-mv 

(worstcase scenario). Dit betreffen meetresultaten over de gehele periode 1987-2011 (zie 

bijlage 1 voor het volledige overzicht van analyseresultaten) 

 Een berekening op basis van de hoogste concentraties in het freatisch grondwater 

(worstcase scenario). Dit betreffen meetresultaten uit 2010 (onderzoek 6) 

 Als gemiddelde diepte van de grondverontreiniging ten opzichte van maaiveld is uitgegaan 

van 0,25 m-mv (hoogste gehalten bevinden zich in de bovenste halve meter van de bodem, 

zie bijlage 2) 

 Er is uitgegaan van een organisch stofgehalte van 7 % (gemiddeld gemeten waarde)) 

 De grondwaterstand is tijdens de diverse onderzoeken aangetoond op een gemiddelde diepte 

van 3,5 m-mv. Dit is als uitgangspunt gebruikt voor de risicobeoordeling 

 Alle tien blootstellingsroutes uit het risicomodel zijn meegenomen (er zijn geen routes 

uitgeschakeld) 

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 71\90 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1219657JTO-nnc-V01-NL 

 
 Er is een separate berekening uitgevoerd voor grond en grondwater (aangezien in het model 

niet beide tegelijkertijd kunnen worden ingevoerd 

 Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de volgende parameters (alleen gehalten/concentraties 

> I-waarden behoeven te worden beoordeeld) 

 Grond: arseen, koper, zink, PAK 10 (alle individuele PAK’s zijn ingevoerd)  

 Grondwater: benzeen & fenol 

 Verontreinigingen met de volgende (niet genormeerde) stoffen kunnen in Sanscrit niet 

worden beoordeeld: 

 Minerale olie (is somparameter) 

 Fenolindex (is somparameter) 

 Bifenylether/bifenyl 

 Aceton 

 EOX (is somparameter) 

 Voor bifenylether/bifenyl en aceton is met behulp van het risicomodel CSOIL gekeken naar 

de risico’s bij het huidige gebruik 

 

Risico’s niet genormeerde stoffen in het grondwater 

In het grondwater zijn in het verleden een aantal stoffen aangetoond, waarvoor in het kader van 

de Wbb methodiek deels geen normen zijn. Voor drie van deze stoffen (bifenyl, aceton en fenol) 

zijn een aantal eigenschappen beschreven, om een indicatie te geven over mogelijke risico’s ten 

gevolge van de aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater.  

 
Tabel 4.1 Stofeigenschappen van stoffen in het grondwater in of nabij de stort 

 

Stof Bifenyl Aceton Fenol 

Cas nr 92-52-4 67-64-1 108-95-2 

Mobiliteit in 

bodem/grondwater 

Laag/matig Zeer hoog Zeer hoog 

Vluchtigheid Laag Hoog Hoog 

Afbreekbaarheid Aeroob goed afbreekbaar,  

anaeroob slecht afbreekbaar

Aeroob en anaeroob goed 

afbreekbaar 

Aeroob en anaeroob goed 

afbreekbaar 

Bioconcentratie factor 280-4500 

(hoog) 

transfer via planten mogelijk 

3 

(laag) 

1.7-39 

(laag) 

MTR oppervlaktewater 

(ecologische risicogrens) 

1,5 μg/L (ad hoc MTRoppervlaktewater: 

340 μg/L) 

100 μg/L 

Humaan: mogelijk risico’s 

door verspreiding van 

verontreinigd slib over 

Humaan: geen risico’s door 

verspreiding van 

verontreinigd slib over 

Potentiële risico’s Humaan: geen risico’s door 

verspreiding van 

verontreinigd slib over 
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Stof Bifenyl Aceton Fenol 

landbouwpercelen landbouwpercelen te 

verwachten 

landbouwpercelen te 

verwachten Ecologie: volgens 

systematiek uit Circulaire 

bodemsanering geen 

ecologische risico’s 

Ecologie: volgens 

systematiek uit Circulaire 

bodemsanering geen 

ecologische risico’s 

Ecologie: volgens 

systematiek uit Circulaire 

bodemsanering geen 

ecologische risico’s  

   
4.2 Resultaten beoordeling humane risico’s 
De beschikbare onderzoeksgegevens uit de periode 1987-2011 zijn na analyse op volledigheid 

en actualiteit als voldoende bruikbaar voor het uitvoeren van een stap 2 risicobeoordeling van de 

humane risico’s beoordeeld 

 
4.2.1 Resultaten Sanscrit voor de verontreiniging ter plaatse van de stortplaats 

Op basis van de uitgevoerde modelberekeningen met Sanscrit (zie de uitdraaien in bijlage 4), bij 

het huidige gebruik (gebruiksscenario: groen met natuurwaarden) en de systematiek uit de 

Circulaire Bodemsanering wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van onaanvaardbare 

humane risico’s. Modelmatig wordt er op basis van de ingevoerde grond en 

grondwaterverontreiniging geen overschrijding van de MTR en/of TCL-waarden berekend. Ook 

wordt geen overschrijding van de geurdrempel berekend. Voor meer details wordt verwezen naar 

bijlage 4.  

 
4.2.2 Oppervlaktewater 

In het oppervlaktewater (zowel aan de noord- zuidzijde van de stort als aan de westkant van de 

stort ter plaatse van de Havendam) zijn voor alle onderzochte stoffen (inclusief de vluchtige 

verbindingen) geen overschrijdingen aangetoond van de interventiewaarden en/of MTR/MKN 

waarden.  

 

Onaanvaardbare humane risico’s bij het huidige gebruik als gevolg van blootstelling aan 

verontreinigd oppervlaktewater worden op basis van deze onderzoeksresultaten uitgesloten.  

 

Dit geldt ook voor de westelijk van de stort gelegen woningen aan de Havendam. Hier worden 

onaanvaardbare blootstellingsrisico’s als gevolg van blootstelling aan verontreinigd 

oppervlaktewater uit de watergang achter de Havendam uitgesloten. Argumenten hiervoor zijn: 

 de oostelijke stromingsrichting van het oppervlaktewater in de Zegenpolder als gevolg 

van de aanwezige stuw in deze watergang en  

 de meetresultaten van de oppervlaktewaterkwaliteit (geen verontreinigingen boven de 

interventiewaarden aangetoond 
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Ook blootstellingsrisico’s aan verontreinigd grondwater ter plaatse van de woningen aan de 

Havendam kunnen worden uitgesloten. In het grondwater nabij Havendam 19 en ook verder 

stroomopwaarts zijn geen verontreinigingen boven de interventiewaarden aangetoond in het 

grondwater.  

 
4.2.3 Niet genormeerde stoffen in grondwater en slib  

Bifenyl heeft ten opzichte van de overige aangetoonde stoffen (aceton en fenol) een relatief hoge 

bioconcentratiefactor (zie bovenstaande tabel 4.1, waardoor opname door planten mogelijk is 

(analoog aan bijvoorbeeld de opname van zware metalen in planten). Op basis van de lage 

bioconcentratiefactor voor aceton en fenol is de opname door planten voor deze stoffen 

verwaarloosbaar.  

 

Voor bifenyl zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd met het risicomodel CSOIL2000, om een 

indruk te geven van de mogelijke humane risico’s voor landbouw in de Zegenpolder (opname 

door planten) als gevolg van verspreiding van verontreinigd slib op aangrenzende percelen en 

opname door planten. De indicatieve berekeningen zijn uitgevoerd voor het gebruiksscenario 

‘landbouw’ en ‘moestuin’, waarbij geen rekening gehouden is met blootstelling in gebouwen of 

permeatie van drinkwaterleidingen. Omdat geen gegevens over grondgehaltes op de specifieke 

agrarische percelen beschikbaar zijn, zijn humane risicogrenswaarden voor grond en grondwater 

voor de genoemde scenario’s (landbouw en moestuin) berekend. Dit zijn waarden waarbij als 

gevolg van langdurige blootstelling geen onaanvaardbare humane blootstellingsrisico’s te 

verwachten zijn. Door de gekozen uitgangspunten is de blootstellingsroute ingestie van 

gewassen hierbij de belangrijkste blootstellingsroute.   

 

De gebruikte stofparameters zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten van de berekeningen 

zijn eveneens weergegeven in bijlage 4. De berekeningen zijn indicatief, omdat bij het opzoeken 

van de gebruikte stofparameters slechts gebruik gemaakt is van gegevens uit één database en 

omdat er slechts een matig betrouwbare toxicologische risicogrenswaarde (de RfD uit de IRIS-

database) is gebruikt als MTRhumaan.  

 

In onderstaande tabel zijn de berekende risicogrenswaarden voor bifenyl in grond en grondwater 

samen met de MTRoppervalktewater (grenswaarde voor ecologische risico’s) weergegeven. Voor meer 

details over de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de CSOIL-uitdraaien in de 

bijlagen. 
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Tabel 4.2: berekende risicogrenswaarden bifenyl en vergelijking met MTRoppervalktewater 

Gebruikscenario Humane 

risicogrenswaarde  

 

Ecologische 

risicogrenswaarde 

 

MTRoppervlaktewater 

(µg/l) 

Maatgevend risico 

Grond 

(mg/kg d.s.) 

 

 

 

Grondwater 

(µg/l) 

Landbouw 23.777 7.480 1,5 Ecologie 

Moestuin3  261 5.130 1,5 Ecologie 

 

De resultaten van de indicatieve berekeningen voor bifenyl laten zien dat de risico’s voor de mens 

ten gevolg van verspreiding van slib op aangrenzende percelen een duidelijk minder strenge 

risicogrenswaarde opleveren dan de risico’s voor het ecosysteem (uitgaande van de in tabel 4.1 

genoemde waarden voor het MTRoppervlaktewater). Met andere woorden de ecologische risico’s zijn 

maatgevend. De berekende humane risicogrenswaarden zijn zodanig hoog dat verwacht wordt 

dat er geen sprake zal zijn van humane risico’s ter plaatse van de landbouwpercelen in de 

Zegenpolder indien hier (verontreinigd slib afkomstig uit de watergangen van de stort) wordt 

toegepast.       

 
4.2.4 Eindconclusie humane risico’s  

Op basis van de uitgevoerde modelberekeningen met Sanscrit en CSOIL (zie de uitdraaien in 

bijlage 4), voor het huidige gebruik (gebruiksscenario: groen met natuurwaarden) en de 

systematiek uit de Circulaire Bodemsanering wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van 

onaanvaardbare humane risico’s. Modelmatig wordt geen overschrijding van de MTR en/of TCL-

waarden en de geurdrempel voor de aanwezige grond en grondwaterverontreiniging berekend. 

 

Ook is er in de huidige situatie geen (structurele) hinder als gevolg van huidirritatie en/of 

stankoverlast die direct te relateren is aan de verontreinigingen uit de stortplaats. Het 

stortmateriaal is in de huidige situatie voldoende afgedekt om huidcontact met het stortmateriaal 

te voorkomen. 

 

In het verleden zijn in het oppervlaktewater ten noorden van de stort weliswaar zintuiglijk 

verontreinigingen en analytisch verhoogde concentraties aangetoond maar deze metingen en 

waarnemingen zijn in navolgende onderzoeksronden niet altijd bevestigd. Vermoedelijk betreft 

het geen structurele verhogingen maar is sprake van incidentele en kleinschalige uitstroom naar 

het oppervlaktewater. De bijbehorende incidentele stankoverlast wordt dan ook niet beoordeeld 

als hinder in de zin van de Circulaire Bodemsanering.  

 

 
3 Hierbij is de strengste van de berekende waarden gehanteerd (waarde met de laagste Koc). Zie hiertoe de uitdraaien van CSOIL 
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Daarnaast worden er voor de aangetoonde (niet genormeerde) stoffen welke met het risicomodel 

CSOIL zijn beoordeeld, op basis van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering ook geen 

onaanvaardbare humane risico’s en/of hinder verwacht.    

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat er bij het huidige gebruik geen sprake is van 

onaanvaardbare humane risico’s en /of hinder op basis van de systematiek uit de 

Circulaire Bodemsanering (stap 2 beoordeling). 

 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de verontreinigde bodem (ter plaatse van de stort) dient 

wel rekening te worden gehouden met het treffen van aanvullende V&G maatregelen (werken 

binnen een veiligheidsklasse) conform de CROW P132 (werken in of met verontreinigde grond en 

verontreinigd grondwater).  

 

Voorafgaand aan een eventuele wijziging van het gebruik ter plaatse van de stort naar een 

gevoeliger gebruik en/of het bouwen van gebouwen, waarin regelmatig mensen zullen verblijven, 

dient de risicobeoordeling te worden geactualiseerd.   
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5 Beoordeling ecologische risico’s 

5.1 Gehanteerde uitgangspunten 
Voor bodemverontreiniging die zich geheel of ten dele bevindt in de bovenste 1,0 m van de 

onbedekte bodem, bepaalt een combinatie van gebiedstype, oppervlakte en toxische druk van 

verontreinigende stoffen (TD) of er sprake is van onaanvaardbare ecologische risico’s en 

daarmee de eventuele spoed van sanering. 

 

Bij de beoordeling is uitgegaan van een “matig gevoelig” toetsniveau/gebiedstype (Gebruik: groen 

met natuurwaarden). In navolgende tabel zijn de op basis van de Circulaire Bodemsanering te 

hanteren bijbehorende oppervlaktecriteria voor de Toxische druk (TD) weergegeven. 

 

Tabel 5.1: Gekozen gebiedstype en oppervlaktecriteria Toxische Druk 

Oppervlakte onbedekte 

bodemverontreiniging TD > 0,65 

Toetsniveau (gebiedstypen) Oppervlakte onbedekte 

bodemverontreiniging TD> 0,25 

(m2) (m2) 

Matig gevoelig (Groen met 

natuurwaarden) 

5.000 500 

 

Op basis van de beschikbare analyseresultaten van de grond uit het bodemtraject is voor alle 

monsters met behulp van de door het RIVM opgestelde rekensheet de toxische druk berekend.  

Voor de berekende toxische drukken wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 3.    

 
5.2 Resultaten beoordeling ecologische risico’s 
De beschikbare onderzoeksgegevens uit de periode 1987-2011 zijn na analyse op volledigheid 

en actualiteit als voldoende bruikbaar voor het uitvoeren van een stap 2 risicobeoordeling van de 

ecologische risico’s beoordeeld 

 

De met de spreadsheet van het RIVM  berekende TD’s variëren van 5 tot maximaal 97 % (TD = 

0,97). De hoogste TD’s zijn berekend op basis van een plaatselijk aanwezig hoog gehalte 

minerale olie en PAK. In de meeste gevallen is echter alleen sprake van verhoogde gehalten 

arseen, koper en/of zink. In bijlage 3 is het volledige overzicht van de berekende TD’s 

opgenomen. Belangrijkste conclusies zijn: 

 In 40 van de 64 monsters wordt voor 1 of meerdere stoffen het middenniveau overschreden 

waardoor berekening van de toxische druk noodzakelijk is volgens de systematiek  
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 Voor 27 van de 64 monsters (= 42  %) van de monsters is een TD > 0,25 berekend. Wanneer 

dit op basis van dit percentage grofweg wordt vertaald naar het oppervlakte van de stort dan 

bedraagt dit naar verwachting (40% van 52.000 m2) 21.000 m2 

 Voor 15 van de 64 monsters (= 23 %) van de monsters is een TD < 0,25 berekend. Wanneer 

dit op basis van dit percentage grofweg wordt vertaald naar het oppervlakte van de stort dan 

bedraagt dit naar verwachting (23% van 52.000 m2) 11.800 m2 

 De gemiddelde berekende TD bedraagt 0,37  

 De mediaan van de berekende TD’s bedraagt 0,29  

  

Zowel het oppervlaktecriterium voor de hoogste ecologische toetsdrempel (TD 0,65: 500 m2) als 

voor de lagere toetsdrempel (TD 0,25:  5.000 m2) worden naar verwachting ruimschoots 

overschreden. Hiermee concluderen wij dat er op basis van de huidige beschikbare gegevens, 

het huidige gebruik en de systematiek uit de Circulaire voor stap 2 onaanvaardbare ecologische 

risico’s niet kunnen worden uitgesloten.  

 

Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

 Ter plaatse van een groot deel van de stort is sprake van sterk heterogene verontreinigingen. 

De gehalten in de bovengrond wisselen in horizontale richting maar ook in verticale richting 

sterk 

 Het onderzoeksgebied is met een sterk wisselende onderzoeksintensiteit onderzocht. Voor 

sommige deelgebieden zijn meer onderzoeksgegevens beschikbaar dan voor andere 

deelgebieden. De verschillen in onderzoeksintensiteit hebben naar verwachting een groot 

effect op de berekende TD’s welke daardoor ook een vrij grote spreiding hebben 

 Naar alle waarschijnlijkheid is door de veelal kleiige bodemopbouw en de hoge 

humusgehalten in de bovengrond de (potentiële) biobeschikbaarheid (de opname van de 

verontreiniging door de verschillende soorten) en daarmee het negatieve effect van de 

verontreinigingen met zware metalen op het huidige ecosysteem betrekkelijk gering. 

 Het inzicht in de locatiespecifieke actuele/potentiële biobeschikbaarheid van de 

verontreinigingen en de relatie met de bodemopbouw en het huidige gebruik/ecosysteem is  

nog onvoldoende om de verwachting dat sprake is ter plaatse van de locatie sprake is van 

een lage biobeschikbaarheid met voldoende betrouwbare meetgegevens te ondersteunen  

 Doordat niet precies bekend is welke bodemorganismen en hogere organismen op de locatie 

aanwezig zijn en/of foerageren kan geen betrouwbare/realistische inschatting worden 

gemaakt van het risico op doorvergiftiging naar hogere organismen. De locatie is gelegen in 

de nabijheid van enkele belangrijke weidevogelgebieden waardoor er in potentie een risico op 

doorvergiftiging is. Bijvoorbeeld via regenwormen naar vogels 
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Samenvattend wordt geconcludeerd dat er bij het huidige sprake is van onaanvaardbare 

ecologische risico’s  op basis van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering (stap 2 

beoordeling). 
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6 Beoordeling verspreidingsrisico’s 

6.1 Beoordeling bedreiging kwetsbare objecten 
 

Waterwinningen 

De locatie is niet gelegen in of nabij een milieubeschermingsgebied voor grondwater 

(waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, boringsvije zone). Er zijn stroomafwaarts 

binnen een straal van verscheiden kilometers van de locatie geen in het kader van de Kaderrichtlijn 

Water aangewezen grondwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie gelegen.  

 

De dichtstbijzijnde industriële drinkwaterwinning/winning waar water wordt gewonnen voor 

menselijk gebruik (onttrekking Masterfoods) bevindt zich aan de zuidzijde van de Oude Maas op 

een afstand van circa 1.300 m. Deze onttrekking is stroomopwaarts gelegen van de stortplaats. 

Van bedreiging is dan ook geen sprake.  

 

Tenslotte geldt dat in het diepe grondwater (eerste watervoerende pakket ) stroomafwaarts van de 

stort maximaal licht verhoogde concentraties aan verontreinigingen zijn aangetoond. Deze 

concentraties zullen naar verwachting niet leiden tot een bedreiging van eventuele stroomafwaarts van 

de locatie gelegen waterwinningen.     

 

Natuurgebied (Natura 2000) de Rhoonse Grienden 

De stortplaats is gelegen binnen het Natura 2000 gebied ‘De Oude Maas’ (zie onderstaande 

figuur). Ten noorden van de stortplaats is de Zegenpolder gelegen welke onderdeel uitmaakt van 

de ecologische hoofdstructuur. Hier is het landschapspark het Buijtenland van Rhoon 

(natuurcompensatie voor de 2e Maasvlakte). Er zijn op dit moment geen plannen voor een 

wijziging van het huidige gebruik ter plaatse. 
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Figuur 6.1: Natuurwaarden Rhoonse Grienden en ligging stort (rode lijn) (bron website PZH) 

 

Voor zover bekend is het natuurgebied ‘De Oude Maas’ noch de Zegenpolder formeel vastgelegd 

als kwetsbaar object in de zin van de Circulaire Bodemsanering. Gezien de natuurdoelstellingen 

is verslechtering van de bodem- en waterkwaliteit door verspreiding van verontreiniging uit de 

stort naar beide (toekomstige) natuurgebieden maatschappelijk ongewenst. Daarom is toch een 

beoordeling van de (potentiële) bedreiging van de bodemkwaliteit in deze gebieden uitgevoerd). 

De Circulaire geeft aan dat geen sprake is van bedreiging van een kwetsbaar object indien 

voldoende is aangetoond dat “de kwaliteit van een aangewezen bodemvolume of 

oppervlaktewater / waterbodem niet zal verslechteren”.  

 

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken en monitoring van grond- en oppervlaktewater (zie 

ondermeer de voorgaande paragraaf 3.5 en onderliggende subparagrafen volgt: 

1. Er treedt vanuit de stort via het grondwater in beperkte mate verspreiding op van 

grondwaterverontreinigingen. Buiten de stort (ter plaatse van zowel de Rhoonse Grienden als 

in de Noordelijk gelegen Zegenpolder) worden de laatste jaren (vanaf circa 2009) in het 
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grondwater maximaal licht verhoogde concentraties van aan stort te relateren 

verontreinigingen aangetoond. Deze concentraties overschrijden de ecologische 

risicogrenswaarden (MTR/MKN) echter niet 

2. Er vindt in beperkte mate (op een beperkt aantal locaties) uitstroom van 

grondwaterverontreiniging plaats naar het oppervlaktewater in de Zegenpolder). Er zijn in de 

Zegenpolder de laatste jaren maximaal licht verhoogde concentraties in het grondwater 

aangetoond. Deze concentraties overschrijden de ecologische risicogrenswaarden 

(MTR/MKN) niet 

3. In het verleden is uitstroom van grondwaterverontreiniging uit de stort waargenomen ter 

plaatse van de zuidelijk gelegen Rhoonse Grienden. De laatste jaren (vanaf 2009) is 

analytisch geen beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit in de Grienden door de stort 

meer aangetoond (er zijn geen verhoogde concentraties in het oppervlaktewater aangetoond) 

4. Na de laatste opruimacties van het recreatieschap is er geen blootliggend stortmateriaal meer 

waargenomen ten zuiden van de stort in de Rhoonse Grienden  

5. Uit het uitgevoerde waterbodemonderzoek van diverse watergangen in de Rhoonse Grienden 

en de Zegenpolder en ook in opdracht van het Waterschap uitgevoerd onderzoek van de 

waterbodem (zie voorgaande paragraaf 3.5.5) volgt dat er geen aanwijzingen zijn dat de 

waterbodem(slib)kwaliteit sterk beïnvloed is door verspreiding van verontreiniging uit de stort 

(zie voorgaande paragraaf 3.5.5). Het overgrote deel van het slib voldoet aan de normen uit 

het Besluit Bodemkwaliteit en is herbruikbaar. Daarmee is het voldoende aannemelijk dat de 

ecologische risicogrenswaarden in de waterbodem niet worden overschreden 

 

Op grond van bovenstaande is voldoende aangetoond dat de verontreiniging ter plaatse van de 

stort de omliggende kwaliteit van een aangewezen bodemvolume of oppervlaktewater / 

waterbodem niet zodanig zal verslechteren dat dit significante belemmeringen vormt voor de 

natuur(beheer)doelstellingen. Aanbevolen wordt wel om deze situatie te blijven controleren 

middels monitoring.     

 

Resumé 

Er is op grond van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering en de op dit moment 

beschikbare gegeven bij het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik van 

de locatie en de directe omgeving geen sprake van bedreiging van het gebruik van de 

bodem door mens of ecosysteem (bedreiging van kwetsbare objecten) 

 

  

 bepaalde particuliere waterwinningen; 

 gebieden waarop een strategische reservering rust voor de openbare drinkwaterwinning 
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6.2 Beoordeling onbeheersbare situatie 
Op basis van de circulaire dient beoordeeld te worden of: 

 Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen 

en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

 Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen 

en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

 De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging (> 6.000 m3 en de 

verspreiding nog steeds plaatsvindt (jaarlijkse volumetoename > 1.000 m3). 
 
Als gevolg van de lokale  bodemopbouw (zie uitgebreide beschrijving in paragraaf 3.2 en 

onderliggende subparagrafen) bevindt de zich aan de stort te relateren verontreiniging zich in 

verschillende bodemlagen en verspreidt deze zich via verschillende watervoerende lagen (zie 

voor uitgebreide beschrijving paragraaf 3.5 en onderliggende subparagrafen. Tussen de 

watervoerende lagen bevinden zich slecht doorlatende lagen. In deze lagen vindt nauwelijks 

horizontale verspreiding van grondwaterverontreinigingen plaats. Bij de beoordeling van de 

criteria voor een onbeheersbare situatie wordt dan ook onderscheid gemaakt in de bodemlagen: 

 Freatisch grondwater (ca 1,5 m + NAP) 

 Grondwaterverontreiniging in de 1ste watervoerende sublaag (2,5 – 4 m – NAP) 

 Grondwaterverontreiniging in de 2de watervoerende sublaag (8-15 m - NAP 

 Grondwaterverontreiniging in het 1ste watervoerende pakket (17-27 m- NAP)  
 
In navolgende tabel is per bodemlaag een toetsing op hoofdlijnen aan de criteria voor een 

onbeheersbare situatie uitgevoerd. 
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Tabel 6.1 Toetsing aan criteria voor onbeheersbare situatie voor de verschillende bodemlagen  

 

Bodemlaag Toetsing criterium 

Drijflaag 

Toetsing criterium  

Zaklaag 

Toetsing criterium  

Omvang > I 

Toetsing criterium  

Volumetoename > I 

Freatisch 

grondwater 

Binnen de contour van de stort is 

het niet uitgesloten dat er zich 

plaatselijk drijflagen met (mobiele) 

oliecomponenten en of andere 

mobiele stoffen (bijvoorbeeld 

vluchtige aromaten bevinden.  

Buiten de stort zijn er geen 

aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van drijflagen. Op grond van de 

bodemopbouw (aanwezigheid slecht 

doorlatende kleilagen) en de 

monitoringsresultaten van het 

grondwater binnen en buiten de 

stort is het niet waarschijnlijk dat er 

verplaatsing van deze drijflagen 

plaats zal vinden.    

Binnen en buiten de 

contour van de stort 

zijn er geen 

aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van 

zaklagen. De binnen 

en buiten de stort 

aangetoond 

verontreinigingen 

hebben daarnaast 

niet de eigenschap 

tot het vormen van 

een zaklaag.  

De totale omvang van de 

grondwaterverontreinigingen 

in het freatisch grondwater 

groter dan de 

interventiewaarde (alleen 

binnen de stortcontour 

aangetoond) is niet precies 

bekend maar beduidend 

groter dan 6.000 m3.  

Buiten de stort zijn in de 

monitoring van de afgelopen 

jaren in het grondwater 

geen overschrijdingen van 

de I-waarden (meer) 

aangetoond. 

Op basis van de 

monitoringsresultaten van de 

afgelopen jaren zijn buiten 

de stort alleen licht 

verhoogde concentraties 

aangetoond. Alleen binnen 

de contour van het 

stortlichaam is sprake van 

concentraties groter dan de 

I-waarden. Deze contour ligt 

vast. De volumetoename 

van verontreinigingen 

(concentraties groter dan I) 

is dan ook kleiner dan 1.000 

m3/jaar.   

1ste 

watervoerende 

sublaag 

 

Op basis van de aangetoonde 

grondwaterconcentraties in de 

verschillende monitoringspeilbuizen 

zijn er geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van drijflagen. Op 

basis van de bodemopbouw en de 

stofeigenschappen van de 

verschillende aangetoonde 

verontreinigingen is ook niet 

waarschijnlijk dat zich in deze 

bodemlaag een drijflaag bevindt.  

Ter plaatse en 

stroomafwaarts van 

de stort zijn er geen 

aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van 

zaklagen. De binnen 

en buiten de stort 

aangetoonde 

verontreinigingen 

hebben daarnaast 

niet de eigenschap 

tot het vormen van 

een zaklaag.  

De totale omvang van de 

grondwaterverontreinigingen 

in deze bodemlaag  groter 

dan de interventiewaarde 

(alleen binnen de 

stortcontour aangetoond) is 

niet precies bekend maar 

naar verwachting groter dan 

6.000 m3.  

Buiten de stortcontour zijn in 

de monitoring van de 

afgelopen jaren in het 

grondwater in deze laag 

geen overschrijdingen van 

de I-waarden (meer) 

aangetoond. 

Op basis van de 

monitoringsresultaten van de 

afgelopen jaren zijn 

stroomafwaarts van de stort 

alleen licht verhoogde 

concentraties aangetoond in 

deze bodemlaag. De 

volumetoename van de 

verontreinigingen 

(concentraties groter dan I)  

in deze bodemlaag is dan 

ook kleiner dan 1.000 

m3/jaar.   

2de 

watervoerende 

Op basis van de aangetoonde 

grondwaterconcentraties in de 

Ter plaatse en 

stroomafwaarts van 

De totale omvang van de 

grondwaterverontreinigingen 

Op basis van de 

monitoringsresultaten van de 
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Bodemlaag Toetsing criterium 

Drijflaag 

Toetsing criterium  Toetsing criterium  

Omvang > I 

Toetsing criterium  

Volumetoename > I Zaklaag 

sublaag verschillende monitoringspeilbuizen 

zijn er geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van drijflagen. Op 

basis van de bodemopbouw en de 

stofeigenschappen van de 

verschillende aangetoonde 

verontreinigingen is ook niet 

waarschijnlijk dat zich in deze 

bodemlaag een drijflaag bevindt.  

de contour van de 

stort zijn er geen 

aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van 

zaklagen. De binnen 

en buiten de stort 

aangetoonde 

verontreinigingen 

hebben daarnaast 

niet de eigenschap 

tot het vormen van 

een zaklaag.  

in deze bodemlaag groter 

dan de interventiewaarde 

(alleen binnen de 

stortcontour aangetoond) is 

niet precies bekend maar 

maar mogelijk groter dan 

6.000 m3.  

Stroomafwaarts van de stort 

zijn in de monitoring van de 

afgelopen jaren in het 

grondwater in deze laag 

geen overschrijdingen van 

de I-waarden (meer) 

aangetoond. 

afgelopen jaren zijn 

stroomafwaarts van de stort  

in deze bodemlaag alleen 

licht verhoogde 

concentraties aangetoond in 

deze bodemlaag. De 

volumetoename van de 

verontreinigingen 

(concentraties groter dan I)  

in deze bodemlaag is dan 

ook kleiner dan 1.000 

m3/jaar.   

1ste 

watervoerende 

pakket  

Er is geen sprake van 

concentraties > I.  

Op basis van de aangetoonde 

grondwaterconcentraties in de 

verschillende monitoringspeilbuizen 

zijn er geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van drijflagen. Op 

basis van de bodemopbouw en de 

stofeigenschappen van de 

verschillende aangetoonde 

verontreinigingen is ook niet 

waarschijnlijk dat zich in deze 

bodemlaag een drijflaag bevindt. 

Ter plaatse en 

stroomafwaarts van 

de contour van de 

stort zijn er geen 

aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van 

zaklagen. De binnen 

en buiten de stort 

aangetoonde 

verontreinigingen 

hebben daarnaast 

niet de eigenschap 

tot het vormen van 

een zaklaag. 

In deze bodemlaag zijn 

overschrijdingen van de 

interventiewaarden 

aangetoond. De totale 

omvang van 6.000 m3 wordt 

in deze bodemlaag dan ook 

niet overschreden 

Resumé De aanwezigheid van drijflagen 

(binnen de stortcontour) is niet 

uitgesloten op basis van de 

bodemopbouw en de 

monitoringsresultaten is voldoende 

aangetoond dat er geen sprake is 

van verplaatsing van deze mogelijk 

aanwezige drijflagen  

Ter plaatse en 

stroomafwaarts van 

de contour van de 

stort zijn er geen 

aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van 

zaklagen. De binnen 

en buiten de stort 

De totale omvang van de 

grondwaterverontreiniging 

(concentraties > I) is 

beduidend groter dan 6.000 

m3 

Op basis van de 

monitoringsresulaten van de 

afgelopen jaren is er alleen 

sprake van een 

volumetoename van het 

volume licht verontreinigd 

grondwater. Het volume 

sterk verontreinigd 
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Bodemlaag Toetsing criterium 

Drijflaag 

Toetsing criterium  Toetsing criterium  

Omvang > I 

Toetsing criterium  

Volumetoename > I Zaklaag 

aangetoonde 

verontreinigingen 

hebben daarnaast 

niet de eigenschap 

tot het vormen van 

een zaklaag. 

grondwater is stabiel. De 

volumetoename sterk 

verontreinigd grondwater is 

dan ook kleiner dan 1.000 

m3/jaar 

 
 
Resumé 

Er is op grond van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering en de op dit moment 

beschikbare monitoringsgegevens bij het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige 

gebruik van de locatie en de directe omgeving geen sprake van een onbeheersbare 

situatie.  
 
De meeste recente monitoringsresultaten wijzen op een beperkte verspreiding. De aangetoonde 

concentraties in het grondwater buiten de stort betreffen maximaal licht verhoogde concentraties 

(> Streefwaarde) en bevinden zich onder de MTRoppervlaktewater     

 

Er zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten daarnaast wel aanwijzingen 

voor verspreiding van verontreiniging naar het grond- en oppervlaktewater in de directe omgeving 

van de stort (met name in noordelijke richting). Verwacht wordt dat deze uitstroom van 

verontreiniging naar het oppervlaktewater niet structureel is maar periodiek optreedt (afhankelijk 

van de weersomstandigheden, seizoensinvloeden en daaraan gekoppelde geohydrologische 

situatie). Daarnaast is de uitstroom naar verwachting beperkt van omvang en hangt deze samen 

met de aanwezigheid van verschillende zandbanen die aanwezig zijn onder het dijklichaam.  

 
6.3 Eindconclusie verspreidingsrisico’s 
Er is op grond van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering en de op dit moment 

beschikbare monitoringsgegevens bij het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik 

van de locatie en de directe omgeving geen sprake van: 

1. bedreiging van het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem  (bedreiging van 

kwetsbare objecten) 

2. een onbeheersbare situatie.  

 

Resumé 

Er is het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik van de locatie en de 

directe omgeving geen sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s. 
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7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

7.1 Samenvatting 
Op verzoek van het bevoegd gezag Wbb en de omwonenden is een nieuwe beoordeling van de 

risico’s van de bodemverontreiniging op basis van de thans geldende systematiek uit de 

Circulaire Bodemsanering uitgevoerd. Er is bij de omwonenden en het bevoegd gezag behoefte 

aan duidelijkheid op dit vlak. Daarnaast is dit inzicht benodigd voor de voorbereiding van de 

voorgenomen sanering. Belangrijke uitgangspunten bij deze risicobeoordeling waren:  

 Uitgaan van actuele en representatieve onderzoeksgegevens (inclusief de recente 

monitoringsresultaten uit 2013)  

 Uitgaan van de actuele beleidsmatige inzichten (Circulaire Bodemsanering) en het wettelijke 

kader (wet Bodembescherming) met betrekking tot de systematiek voor het beoordelen van 

risico’s en de gestelde criteria voor de onaanvaardbaarheid van risico’s.  

 Compleet inzicht geven in alle relevante, representatieve en beschikbare informatie met 

betrekking tot de kwaliteit van de aanwezige afdeklaag, het grondwater- en de  

oppervlaktewaterkwaliteit rondom de stort welke gebruikt kan worden voor de beoordeling 

van de risico’s.  
 
7.2 Conclusies 
 
7.2.1 Ernst  

In 1998 is door de provincie Zuid-Holland een beschikking afgegeven waarin is vastgesteld dat er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet 

Bodembescherming.  

 

Op basis van de in recent uitgevoerd bodemonderzoek aangetoonde overschrijding van zowel het 

volumecriterium voor de hoeveel sterk verontreinigde grond als grondwater (respectievelijk meer 

dan 25 m3 grond en meer dan 100 m3 bodemvolume grondwater verontreinigd boven de 

interventiewaarden) en het moment van ontstaan van de verontreinigingen (ontstaan grotendeels 

voor 1987) is er in de zin van de Wet Bodembescherming nog altijd sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op basis van het in 

20114 uitgevoerde bodemonderzoek het geval van bodemverontreiniging zich naast de reeds in 

1998 beschikte percelen ook bevindt ter plaatse van het daaraan grenzende perceel C889 (dit 

 
4 Zie onderzoek: Aanvullend onderzoek Stortplaats Rhoonse Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL,  

  van 16 november 2011, Tauw 
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perceel dat in gebruik is als waterkering en in eigendom is van het Waterschap is deels ook sterk 

verontreinigd).  

 
7.2.2 Spoed 

Ten aanzien van de risico’s worden de navolgende conclusies getrokken: 

 

Humane risico’s 

 De ter beschikking gestelde onderzoeksgegevens uit 1987 - 2013 zijn na analyse op 

volledigheid en actualiteit als voldoende bruikbaar voor het uitvoeren van een stap 2 

risicobeoordeling van de humane risico’s beoordeeld 

 Op basis van de huidige beschikbare gegevens over de verontreinigingssituatie, het huidige 

gebruik en de systematiek uit de Circulaire voor stap 2 is er geen sprake van onaanvaardbare 

humane risico’s en/of hinder. 

 

Ecologische risico’s 

 De ter beschikking gestelde onderzoeksgegevens uit 1987 - 2013 zijn na analyse op 

volledigheid en actualiteit als voldoende bruikbaar voor het uitvoeren van een stap 2 

risicobeoordeling van de ecologische risico’s beoordeeld 

 Op basis van de huidige beschikbare gegevens over de verontreinigingssituatie, het huidige 

gebruik en de systematiek uit de Circulaire voor stap 2 kunnen onaanvaardbare ecologische  

niet worden uitgesloten. Een stap 3 risicobeoordeling is mogelijk om definitief te kunnen 

vaststellen of er sprake is van onaanvaardbare ecologische risico’s en daarmee spoed 

 

Verspreidingsrisico’s  

 De ter beschikking gestelde onderzoeksgegevens uit 1987 - 2013 zijn na analyse op 

volledigheid en actualiteit als voldoende bruikbaar voor het uitvoeren van een stap 3 

risicobeoordeling  van de verspreidingsrisico’s beoordeeld 

 Er is op grond van de systematiek uit de Circulaire Bodemsanering en de op dit moment 

beschikbare monitoringsgegevens bij het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige 

gebruik van de locatie en de directe omgeving geen sprake van: 

1. bedreiging van het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem  (bedreiging van 

kwetsbare objecten) 

2. een onbeheersbare situatie.  

 Resumerend: Er is het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik van de locatie 

en de directe omgeving geen sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s. 

 

Eindconclusie spoed 

Samenvattend is er sprake van geval van ernstige bodemverontreiniging dat met spoed dient te 

worden gesaneerd (op basis van onaanvaardbare ecologische risico’s). 

Risicobeoordeling (bepaling ernst en spoed) voormalige stortplaats Rhoonse Grienden aan de Zegenpoldersedijk te Rhoon 88\90 



 

 

 

 

 

 

Kenmerk R001-1219657JTO-nnc-V01-NL 

 
De definitieve beslissing of er sprake is van spoed wordt genomen door het bevoegd gezag Wbb. 

Ook wordt door het bevoegd gezag vastgesteld of het treffen van tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is. 

 

Bij een wijziging van het gebruik (met name bij een wijziging naar een gevoeliger bestemming 

zoals een woonbestemming) dient een nieuwe risicobeoordeling te worden uitgevoerd en 

voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

 
7.3 Aanbevelingen 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodem (werkzaamheden in grond en/of 

het grondwater ter plaatse van en binnen het invloedsgebied van de stortplaats) dient rekening te 

worden gehouden met het treffen van aanvullende V&G maatregelen (werken binnen een 

veiligheidsklasse) conform de CROW P132 (werken in of met verontreinigde grond en 

verontreinigd grondwater). 

 

Ondanks dat er bij het huidige gebruik en nu te voorziene toekomstige gebruik van de locatie en 

de directe omgeving geen sprake is van onaanvaardbare risico’s blijft de stortplaats een 

potentiële bron van: 

 Blootstelling voor bijvoorbeeld recreanten, onwonenden maar ook diverse organismen 

(planten en dieren) 

 Verontreiniging welke zich door toekomstige ingrepen in de bodemopbouw en/of 

veranderingen in de geohydrologische situatie ter plaatse van of in de omgeving van de stort 

kunnen blijven verspreiden.  

 

Om dergelijke blootstelling en verspreiding in de toekomst tijdig te signaleren en te voorkomen 

dienen beheersmaatregelen te worden uitgewerkt in een saneringsplan. Aanbevolen wordt deze 

maatregelen en de uitwerking en organisatie daarvan af te stemmen met alle belanghebbenden 

(waaronder ook de omwonenden). Monitoring van het concentratieverloop van verontreinigingen 

in het grond- en oppervlaktewater ter plaatse van en rondom de stort vormen hierbij naar onze 

mening een belangrijk onderdeel. 
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 Bijlage 

1 Overzicht beschikbare grondgehalten (vastgesteld in de periode 
1987-2011) in de afdeklaag (0-1 m-mv) 

 

 

 

 Overzicht representatieve gehalten afdeklaag  

 Statistische verdeling gehalten 
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Provincie Zuid-Holland, projectnummer 324095 
rapportnummer 3531

1987 1 1 0 0,2 0,10 52 > B < 0,01 < A 129 > C 3,9 > A 101 > C 331 > C 0,53 > A 2,5 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 11.1 11 0,4 0,6 0,50 10,00 6,5 11 < A 1 A < 10 < A 89 < A 0,01 < A 0,02 < A 0,04 < A 0,08 < A 0,04 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 14.1 14 0,2 0,6 0,40 7,00 6,6 38 > B 2 > A 90 > A 520 > B 0,01 < A 0,04 < A 0,03 < A 0,09 < A 0,07 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 16.1 16 0,2 0,6 0,40 11,00 6,6 54 > C 5 B 150 B 790 > B 0,15 > A 0,5 > A 0,5 > A 1 > A 0,8 > A 0,25 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 20.1 20 0,2 0,6 0,40 8,00 6,5 39 > B 2 > A 95 > A 460 > A < 0,01 < A 0,04 < A 0,03 < A 0,05 < A 0,07 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 22.1 22 0,2 0,6 0,40 7,00 6,4 22 > A 1 A 0,4 < A 55 > A 185 < A < 0,01 < A 0,02 < A 0,02 < A 0,04 < A 0,06 < A < 0,05 < A 0,2 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 26.1 26 0,2 0,6 0,40 3,00 6,9 11 < A < 1 < A < 10 < A 50 < A < 0,01 < A 0,01 < A 0,02 < A 0,04 < A 0,03 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 28.1 28 0,2 0,6 0,40 1,00 7,5 12 < A 1 A 15 < A 145 < A 0,02 < A 0,06 > A 0,09 < A 0,1 A 0,08 < A 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 17.1 17 ? ? 0,40 4,00 7,5 7,5 < A < 1 < A < 10 < A 34 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 17.2 17 ? ? 0,80 9,00 7,6 30 B 1 A 40 < A 245 > A 0,01 < A 0,04 < A 0,05 < A 0,09 < A 0,1 A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 18.1 18 ? ? 0,40 4,00 8,0 13 < A 1 A < 10 < A 48 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 18.2 18 ? ? 0,80 2,00 7,5 8,5 < A < 1 < A < 10 < A 21 < A < 0,01 < A 0,01 < A 0,01 < A 0,02 < A 0,02 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 19.1 19 ? ? 0,40 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 19.2 19 ? ? 0,80 4,00 7,5 6,5 < A < 1 < A < 10 < A 29 < A < 0,01 < A 0,03 < A 0,01 < A 0,02 < A 0,03 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 23.1 23 ? ? 0,40 4,00 8,0 8 < A < 1 < A < 10 < A 36 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 23.2 23 ? ? 0,80 4,00 7,4 6 < A < 1 < A < 10 < A 17 < A < 0,01 < A 0,01 < A 0,01 < A 0,02 < A 0,03 < A < 0,05 < A < 0,1  < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 24.1 24 ? ? 0,40 6,00 7,7 12 < A < 1 < A 15 < A 70 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 24.2 24 ? ? 0,80 4,00 7,5 8,5 < A < 1 < A < 10 < A 36 < A < 0,01 < A 0,02 < A 0,01 < A 0,07 < A 0,03 < A < 0,05 < A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A1 A1 0,1 0,3 0,20 5,00 7,5 16 < A 115 > A 170 < A < 0,01 < A 0,3 > A 0,3 > A 0,7 > A 1,5 > A 0,25 > A 1 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A2 A2 0,1 0,3 0,20 8,00 7,4 27 > A 80 > A 295 > A 0,1 A 0,3 > A 0,25 > A 0,8 > A 1 > A 0,08 < A 0,6 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A3 A3 0,1 0,3 0,20 6,00 7,3 24 > A 65 > A 245 > A 0,05 < A 0,25 > A 0,35 > A 0,45 > A 0,45 > A 0,3 > A 0,4 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A4 A4 0,1 0,3 0,20 7,00 7,4 24 > A 95 > A 395 > A 0,1 A 0,35 > A 0,45 > A 0,5 > A 2,4 > A < 0,05 < A 0,4 > A

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A5 A5 0,1 0,3 0,20 4,00 7,5 20 A 55 > A 170 < A 0,02 < A ? ? 0,1 A 0,5 > A ? ? < 0,05 < A 0,4 > A

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 1 Raai 1 0 1 0,50 22 < S 1,3 > S 49 < S 37 > S 1 > S 68 < S 22 < S 260 > S 99 > S 1,7 > S 0,7 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 2 Raai 2 0 0,5 0,25 20 < S 1,3 > S 50 < S 84 > S 0,8 > S 130 > S 25 < S 330 > S 240 > S 5,9 > S 0,6 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 3 Raai 3 0 0,4 0,20 21 < S 1,5 > S 57 < S 230 > I 1,2 > S 480 > T 32 < S 1200 > I 170 > S 4,9 > S 0,7 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 4 Raai 4 0 0,6 0,30 17 < S 1,2 > S 45 < S 300 > I 0,8 > S 110 > S 22 < S 290 > S 720 > S 4,2 > S 0,6 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 5 Raai 5 0 0,4 0,20 20 < S 1,4 > S 48 < S 160 > T 1,1 > S 90 > S 21 < S 340 > S 1100 > S 3,2 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 6 Raai 6 0 0,3 0,15 19 < S 1,2 > S 48 < S 100 > S 0,7 > S 79 < S 20 < S 280 > S 120 > S 5,5 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 7 Raai 7 0 0,3 0,15 23 < S 1,7 > S 47 < S 170 > T 1,1 > S 110 > S 20 < S 340 > S 210 > S 8,7 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 8 Raai 8 0 0,2 0,10 24 < S 2,1 > S 50 < S 86 > S 1 > S 130 > S 24 < S 430 T 120 > S 3,6 > S 0,6 > S

Alle meetresultaten 0-1 m-mv ter plaatse van stortp laats Rhoonse Grienden
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Alle meetresultaten 0-1 m-mv ter plaatse van stortp laats Rhoonse Grienden

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 9 Raai 9 0 0,5 0,25 17 < S 0,8 S 40 < S 54 > S 0,6 > S 92 > S 19 < S 220 > S 140 > S 2,4 > S 0,4 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 10 Raai 10 0 0,5 0,25 15 < S 0,9 > S 46 < S 100 > S 0,4 > S 64 < S 25 < S 220 > S 160 > S 1,6 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 11 Raai 11 0 0,5 0,25 16 < S 1,1 > S 36 < S 75 > S 0,6 > S 71 < S 20 < S 220 > S 130 > S 3,8 > S 0,4 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 12 Raai 12 0 0,5 0,25 19 < S 1,9 > S 45 < S 110 > S 0,9 > S 130 > S 22 < S 670 > T 310 > S 6,3 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 13 Raai 13 0 0,4 0,20 20 < S 1,2 > S 59 < S 360 > I 0,6 > S 200 > S 33 < S 1200 > I 80 > S 3,6 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 14 Raai 14 0 0,5 0,25 17 < S 1,1 > S 43 < S 52 > S 0,6 > S 100 > S 21 < S 280 > S < 50 < S 6,4 > S 0,3 S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 15 Raai 15 0 0,4 0,20 16 < S 1,2 > S 47 < S 46 > S 0,6 > S 74 < S 24 < S 260 > S 130 > S 16 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 16 Raai 16 0 0,5 0,25 17 < S 1,2 > S 40 < S 38 > S 0,5 > S 65 < S 20 < S 240 > S 83 > S 2,9 > S 0,2 < S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 17 Raai 17 0 0,3 0,15 21 < S 0,8 S 41 < S 130 > T 0,5 > S 71 < S 20 < S 350 > S 99 > S 2,6 > S 0,4 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 18 Raai 18 0 0,2 0,10 18 < S 1,1 > S 43 < S 130 > T 0,5 > S 97 > S 22 < S 250 > S 340 > S 12 > S 0,6 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 19 Raai 19 0 0,5 0,25 16 < S 0,9 > S 36 < S 64 > S 0,5 > S 75 < S 18 < S 220 > S 82 > S 2,3 > S 0,4 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 20 Raai 20 0 0,4 0,20 16 < S 1,4 > S 42 < S 170 > T 0,5 > S 210 > S 23 < S 320 > S 130 > S 4,6 > S 0,4 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 21 Raai 21 0 0,2 0,10 13 < S 1 > S 31 < S 82 > S 0,5 > S 83 < S 17 < S 240 > S 140 > S 6,8 > S 0,5 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 22 Raai 22 0 0,5 0,25 23 < S 1,2 > S 52 < S 87 > S 0,7 > S 99 > S 29 < S 380 > S 120 > S 3,1 > S 0,6 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 23 Raai 23 0 0,75 0,38 20 < S 1,3 > S 40 < S 160 > T 0,7 > S 210 > S 24 < S 350 > S 200 > S 6,5 > S 0,7 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 320 320 0 0,5 0,25 110 > I 7 > T 230 > S 170 > T 5,3 > S 390 > T 65 > S 1600 > I 200 > S 7,1 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 321 321 0 0,5 0,25 60 > T 3,6 > S 120 > S 88 > S 2,1 > S 210 > S 49 > S 800 > T 92 > S 1,9 > S 0,6 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 322 322 0 0,5 0,25 58 > T 3,4 > S 130 > S 96 > S 2 > S 200 > S 50 > S 830 > T 110 > S 2 > S 1 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 323 323 0 0,5 0,25 71 > I 4,3 > S 130 > S 110 > S 3,2 > S 230 > S 36 > S 960 > I 160 > S 4,1 > S 1 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 324 324 0 0,5 0,25 93 > I 8,3 > T 220 > S 200 > T 4,8 > S 390 > T 61 > S 1700 > I 340 > S 11 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 325 325 0 0,5 0,25 66 > I 4,2 > S 140 > S 98 > S 3,1 > S 220 > S 52 > S 930 > I 140 > S 3,6 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 326 326 0 0,5 0,25 91 > I 6,1 > S 200 > S 160 > T 4 > S 320 > S 62 > S 1300 > I 180 > S 4,3 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 327 327 0 0,5 0,25 92 > I 6,4 > S 200 > S 150 > T 4,6 > S 320 > S 51 > S 1400 > I 250 > S 6,6 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 328 328 0 0,5 0,25 70 > I 5 > S 140 > S 110 > S 3 > S 260 > S 40 < S 1100 > I 220 > S 5,2 > S 2 > S

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 329 329 0 0,5 0,25 55 > T 3 > S 89 < S 70 > S 1,6 > S 170 > S 32 < S 680 > T 71 > S 2,6 > S 0,6 > S

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2001 2001 0 0,35 0,18 8,60 6,40 120 > S 0,97 > S 11 > S 56 > S 0,63 > S 69 > S < 1,5 < S 15 < S 200 > S 91 < S 9,4 > S 0,014 > S

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2002 2002 0 0,4 0,20 24,00 5,30 82 < S 0,77 > S 8,9 < S 26 < S 0,4 > S 47 > S < 1,5 < S 12 < S 170 > S 91 < S 3,9 > S 0,0074 < S

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2003 2003 0 0,5 0,25 17,00 6,80 120 < S 1,1 > S 8,6 < S 31 < S 0,66 > S 57 > S < 1,5 < S 15 < S 220 > S 77 < S 3,1 > S 0,011 < S

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2004 2004 0 0,5 0,25 15,00 5,00 110 < S 0,91 > S 9,4 < S 43 > S 0,57 > S 63 > S < 1,5 < S 16 < S 280 > S 89 < S 2,5 > S 0,042 > S

Overzicht alle resultaten 0-1 m 15-11-2013 2 van 3
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Alle meetresultaten 0-1 m-mv ter plaatse van stortp laats Rhoonse Grienden

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2005 2005 0 0,45 0,23 9,90 10,30 130 > S 1,1 > S 12 > S 73 > S 0,58 > S 77 > S < 1,5 < S 18 < S 250 > S 210 > S 18 > S 0,011 < S

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 2 804 0,6 1,1 0,85 3,80 6,70 240 nvt 0,61 > S 18 > S 160 > I 0,18 > S 170 > S 36 > S 20 > S 270 > T 710 > S 33 > T 0,078 > S

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 3 813 0,7 1,2 0,95 5,60 2,60 280 nvt 1,3 > S 18 > S 61 > S 0,27 > S 98 > S < 1,5 < S 27 > S 350 > T 2100 > I 1100 > I 77 120 89 46 49 110 210 290 57 12 0,019 > S

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 4 805, 806, 807 0,2 1,1 0,65 7,40 7,50 140 nvt 0,76 > S 17 > S 100 > T 0,5 > S 180 > S < 1,5 < S 22 > S 260 > T 460 > S 110 > I 6,7 11 11 5,7 5,5 10 23 28 7,7 <0,5 0,041 > S

Statistische verdeling meetresultaten
N 29 54 8 49 33 8 41 42 53 1 41 62 40 41 12 2 18 2 2 2 20 20 2 17 7 9 40
MIN 1 6 82 0,61 31 8,6 26 0,18 15 36 12 17 71 1,6 0,01 11 0,01 5,7 5,5 10 0,01 0,02 7,7 0,02 0,05 0,0074 0,2
P5 2,24 7,825 91,8 0,782 36 8,705 37 0,4 44,2 36 15 34,1 79,85 1,9 0,01 16,45 0,01 7,715 7,675 15 0,01 0,02 10,17 0,028 0,059 0,0088 0,295
P25 4 16 117,5 1 43 9,275 64 0,5 71 36 20 205 99 3,1 0,018 38,25 0,02 15,78 16,38 35 0,02 0,048 20,03 0,03 0,165 0,011 0,4
P50 6 20 125 1,2 48 11,5 98 0,68 97 36 22 275 140 4,3 0,075 65,5 0,04 25,85 27,25 60 0,07 0,095 32,35 0,07 0,25 0,019 0,6
P75 7 29,25 165 2 120 17,25 160 1,175 180 36 32 452,5 225 6,8 1,788 92,75 0,3 35,93 38,13 85 0,375 0,725 44,68 0,8 6,15 0,042 0,775
P80 7,7 45 200 3,16 130 17,6 160 1,92 206 36 36 678 262 8,7 5,39 98,2 0,33 37,94 40,3 90 0,46 0,84 47,14 0,96 9,66 0,0564 1
P90 9,2 68,8 252 5 188 18 170 3,19 254 36 51 1086 485 16 47,47 109,1 3,65 41,97 44,65 100 33,6 6,31 52,07 1,86 139,6 0,1684 2
P95 10,18 91,35 266 6,28 208 18 230 4,57 348 36 61 1295 739 33 63,25 114,6 22,7 43,99 46,83 105 133,1 41,1 54,54 22,12 235,3 0,3492 2
MAX 11 110 280 8,3 230 18 360 5,3 480 36 65 1700 2100 1100 77 120 89 46 49 110 210 290 57 101 331 0,53 2,5
Gemiddelde 5,814 29,519 152,8 2,074 79,82 12,86 112,9 1,293 135,5 36 28,44 423,2 262,9 35,29 11,35 65,5 5,667 25,85 27,25 60 18,21 16,32 32,35 6,336 49,13 0,0837 0,808
Mediaan 6 20 125 1,2 48 11,5 98 0,68 97 36 22 275 140 4,3 0,075 65,5 0,04 25,85 27,25 60 0,07 0,095 32,35 0,07 0,25 0,019 0,6
SD 2,493 25,33 69,14 1,856 59,66 4,14 70,39 1,334 104 12,73 13,96 405,2 360 171,3 20,2 77,07 19,9 28,5 30,76 70,71 53,62 64,72 34,86 23,72 73,91 0,1689 0,625
Variatiecoefficient VC (SD/Gem) 0,429 0,8581 0,453 0,895 0,747 0,322 0,624 1,032 0,768 0,354 0,491 0,957 1,369 4,854 1,78 1,177 3,511 1,102 1,129 1,179 2,944 3,965 1,078 3,744 1,504 2,0176 0,773

Gehalte > of gelijk aan B of T-waarde
Gehalte > of gelijk aan C of I-waarde

Overzicht alle resultaten 0-1 m 15-11-2013 3 van 3
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2 Gemeten gelaten zware metalen in de afdeklaag (0-1 m-mv) versus de 
diepte 

 

 

 

 



 

Vastgestelde gehalten (1987-2011) zware metalen (arseen, koper, lood en zink) in 

dieptetraject 0-1 m-mv versus diepte  
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Kopergehalte versus diepte (m-mv)
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Loodgehalte versus diepte (m-mv)
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Zinkgehalte versus diepte (m-mv)
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3 Overzicht beschikbare gegevens t.b.v. ecologische risicobeoordeling 

 

 

In de spreadsheet zijn de volgende gegevens verwerkt: 

 Overzicht representatieve gegevens 

 Berekende toxische druk (TD) o.b.v. beschikbare gegevens afdeklaag (0-1 m-mv) 

 Statistische verdeling gehalten en toxische druk 
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Provincie Zuid-Holland, projectnummer 324095 
rapportnummer 3531

1987 1 1 0 0,2 0,10 11,00 6,00 86 1 1 52 > < 0,01 < 129 > 3,9 < 101 331 > 0,53 2,5

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 11.1 11 0,4 0,6 0,50 10,00 6,5 11 < 1 < < 10 < 89 < 0,01 < 0,02 < 0,04 < 0,08 < 0,04 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 14.1 14 0,2 0,6 0,40 7,00 6,6 26 1 38 > 2 < 90 < 520 > 0,01 < 0,04 < 0,03 < 0,09 < 0,07 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 16.1 16 0,2 0,6 0,40 11,00 6,6 41 1 54 > 5 > 150 < 790 > 0,15 < 0,5 < 0,5 < 1 < 0,8 0,25 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 20.1 20 0,2 0,6 0,40 8,00 6,5 23 39 > 2 < 95 < 460 > < 0,01 < 0,04 < 0,03 < 0,05 < 0,07 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 22.1 22 0,2 0,6 0,40 7,00 6,4 22 < 1 < 0,4 < 55 < 185 < < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,04 < 0,06 < 0,05 < 0,2

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 26.1 26 0,2 0,6 0,40 3,00 6,9 11 < < 1 < < 10 < 50 < < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,04 < 0,03 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 28.1 28 0,2 0,6 0,40 1,00 7,5 12 < 1 < 15 < 145 < 0,02 < 0,06 < 0,09 < 0,1 < 0,08 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 17.1 17 ? ? 0,40 4,00 7,5 7,5 < < 1 < < 10 < 34 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 17.2 17 ? ? 0,80 9,00 7,6 10 30 > 1 < 40 < 245 > 0,01 < 0,04 < 0,05 < 0,09 < 0,1 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 18.1 18 ? ? 0,40 4,00 8,0 13 < 1 < < 10 < 48 < <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 18.2 18 ? ? 0,80 2,00 7,5 8,5 < < 1 < < 10 < 21 < < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 19.1 19 ? ? 0,40 ? ? ? < ? < ? <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 19.2 19 ? ? 0,80 4,00 7,5 6,5 < < 1 < < 10 < 29 < < 0,01 < 0,03 < 0,01 < 0,02 < 0,03 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 23.1 23 ? ? 0,40 4,00 8,0 8 < < 1 < < 10 < 36 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 23.2 23 ? ? 0,80 4,00 7,4 6 < < 1 < < 10 < 17 < < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,03 < 0,05 < < 0,1

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 24.1 24 ? ? 0,40 6,00 7,7 12 < < 1 < 15 < 70 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 24.2 24 ? ? 0,80 4,00 7,5 8,5 < < 1 < 10 < 36 < < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,07 < 0,03 < 0,05 <

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A1 A1 0,1 0,3 0,20 5,00 7,5 16 < 115 < 170 < < 0,01 < 0,3 < 0,3 < 0,7 < 1,5 0,25 < 1

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A2 A2 0,1 0,3 0,20 8,00 7,4 12 27 > 80 < 295 > 0,1 < 0,3 < 0,25 < 0,8 < 1 0,08 < 0,6

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A3 A3 0,1 0,3 0,20 6,00 7,3 9 24 < 65 < 245 > 0,05 < 0,25 < 0,35 < 0,45 < 0,45 0,3 < 0,4

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A4 A4 0,1 0,3 0,20 7,00 7,4 18 24 < 95 < 395 > 0,1 < 0,35 < 0,45 < 0,5 < 2,4 < 0,05 < 0,4

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, Nader 
bodemonderzoek ihkv IBS Projectnummer 324095 / 
170952 (lab Tauw)

1987 A5 A5 0,1 0,3 0,20 4,00 7,5 20 < 55 < 170 < 0,02 < ? 0,1 < 0,5 < ? < 0,05 < 0,4

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 1 Raai 1 0 1 0,50 11,00 6,00 10 22 < 1,3 < 49 < 37 < 1 < 68 < 22 < 260 > 99 1,7 0,7

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 2 Raai 2 0 0,5 0,25 11,00 6,00 24 20 < 1,3 < 50 < 84 > 0,8 < 130 < 25 < 330 > 240 5,9 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 3 Raai 3 0 0,4 0,20 11,00 6,00 68 1 1 21 < 1,5 < 57 < 230 > 1,2 < 480 > 32 < 1200 > 170 4,9 0,7

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 4 Raai 4 0 0,6 0,30 11,00 6,00 47 1 17 < 1,2 < 45 < 300 > 0,8 < 110 < 22 < 290 > 720 4,2 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 5 Raai 5 0 0,4 0,20 11,00 6,00 35 1 20 < 1,4 < 48 < 160 > 1,1 < 90 < 21 < 340 > 1100 3,2 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 6 Raai 6 0 0,3 0,15 11,00 6,00 24 19 < 1,2 < 48 < 100 > 0,7 < 79 < 20 < 280 > 120 5,5 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 7 Raai 7 0 0,3 0,15 11,00 6,00 37 1 23 < 1,7 < 47 < 170 > 1,1 < 110 < 20 < 340 > 210 8,7 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 8 Raai 8 0 0,2 0,10 11,00 6,00 29 1 24 < 2,1 < 50 < 86 > 1 < 130 < 24 < 430 > 120 3,6 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 9 Raai 9 0 0,5 0,25 11,00 6,00 12 17 < 0,8 < 40 < 54 > 0,6 < 92 < 19 < 220 > 140 2,4 0,4

Alle meetresultaten 0-1 m-mv en berekening toxische  druk (TD) ter plaatse van stortplaats 
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Alle meetresultaten 0-1 m-mv en berekening toxische  druk (TD) ter plaatse van stortplaats 

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 10 Raai 10 0 0,5 0,25 11,00 6,00 21 15 < 0,9 < 46 < 100 > 0,4 < 64 < 25 < 220 > 160 1,6 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 11 Raai 11 0 0,5 0,25 11,00 6,00 16 16 < 1,1 < 36 < 75 > 0,6 < 71 < 20 < 220 > 130 3,8 0,4

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 12 Raai 12 0 0,5 0,25 11,00 6,00 28 1 19 < 1,9 < 45 < 110 > 0,9 < 130 < 22 < 670 > 310 6,3 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 13 Raai 13 0 0,4 0,20 11,00 6,00 69 1 1 20 < 1,2 < 59 < 360 > 0,6 < 200 < 33 < 1200 > 80 3,6 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 14 Raai 14 0 0,5 0,25 11,00 6,00 12 17 < 1,1 < 43 < 52 < 0,6 < 100 < 21 < 280 > < 50 6,4 0,3

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 15 Raai 15 0 0,4 0,20 11,00 6,00 10 16 < 1,2 < 47 < 46 < 0,6 < 74 < 24 < 260 > 130 16 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 16 Raai 16 0 0,5 0,25 11,00 6,00 9 17 < 1,2 < 40 < 38 < 0,5 < 65 < 20 < 240 > 83 2,9 0,2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 17 Raai 17 0 0,3 0,15 11,00 6,00 32 1 21 < 0,8 < 41 < 130 > 0,5 < 71 < 20 < 350 > 99 2,6 0,4

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 18 Raai 18 0 0,2 0,10 11,00 6,00 27 1 18 < 1,1 < 43 < 130 > 0,5 < 97 < 22 < 250 > 340 12 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 19 Raai 19 0 0,5 0,25 11,00 6,00 14 16 < 0,9 < 36 < 64 > 0,5 < 75 < 18 < 220 > 82 2,3 0,4

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 20 Raai 20 0 0,4 0,20 11,00 6,00 36 1 16 < 1,4 < 42 < 170 > 0,5 < 210 < 23 < 320 > 130 4,6 0,4

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 21 Raai 21 0 0,2 0,10 11,00 6,00 19 13 < 1 < 31 < 82 > 0,5 < 83 < 17 < 240 > 140 6,8 0,5

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 22 Raai 22 0 0,5 0,25 11,00 6,00 15 23 < 1,2 < 52 < 87 > 0,7 < 99 < 29 < 380 > 120 3,1 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Raai 23 Raai 23 0 0,75 0,38 11,00 6,00 36 1 20 < 1,3 < 40 < 160 > 0,7 < 210 < 24 < 350 > 200 6,5 0,7

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 320 320 0 0,5 0,25 11,00 6,00 86 1 1 110 > 7 > 230 > 170 > 5,3 < 390 > 65 > 1600 > 200 7,1 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 321 321 0 0,5 0,25 11,00 6,00 57 1 1 60 > 3,6 < 120 > 88 > 2,1 < 210 < 49 > 800 > 92 1,9 0,6

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 322 322 0 0,5 0,25 11,00 6,00 59 1 1 58 > 3,4 < 130 > 96 > 2 < 200 < 50 > 830 > 110 2 1

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 323 323 0 0,5 0,25 11,00 6,00 66 1 1 71 > 4,3 > 130 > 110 > 3,2 < 230 > 36 < 960 > 160 4,1 1

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 324 324 0 0,5 0,25 11,00 6,00 85 1 1 93 > 8,3 > 220 > 200 > 4,8 < 390 > 61 > 1700 > 340 11 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 325 325 0 0,5 0,25 11,00 6,00 68 1 1 66 > 4,2 > 140 > 98 > 3,1 < 220 > 52 > 930 > 140 3,6 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 326 326 0 0,5 0,25 11,00 6,00 80 1 1 91 > 6,1 > 200 > 160 > 4 < 320 > 62 > 1300 > 180 4,3 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 327 327 0 0,5 0,25 11,00 6,00 67 1 1 92 > 6,4 > 200 > 150 > 4,6 < 320 > 51 > 1400 > 250 6,6 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 328 328 0 0,5 0,25 11,00 6,00 71 1 1 70 > 5 > 140 > 110 > 3 < 260 > 40 > 1100 > 220 5,2 2

BMC Bodemconsult, Basisdocument milieuhygiënische 
situatie Rhoonse Grienden, rapportnr. 980440, 21 juli 
2000

2000 Vak 329 329 0 0,5 0,25 11,00 6,00 46 1 1 55 > 3 < 89 > 70 > 1,6 < 170 < 32 < 680 > 71 2,6 0,6

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2001 2001 0 0,35 0,18 8,60 6,40 12 120 < 0,97 < 11 < 56 > 0,63 < 69 < < 1,5 < 15 < 200 > 91 9,4 0,014

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2002 2002 0 0,4 0,20 24,00 5,30 82 < 0,77 < 8,9 < 26 < 0,4 < 47 < < 1,5 < 12 < 170 < 91 3,9 0,0074

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2003 2003 0 0,5 0,25 17,00 6,80 5 120 < 1,1 < 8,6 < 31 < 0,66 < 57 < < 1,5 < 15 < 220 > 77 3,1 0,011

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2004 2004 0 0,5 0,25 15,00 5,00 10 110 < 0,91 < 9,4 < 43 < 0,57 < 63 < < 1,5 < 16 < 280 > 89 2,5 0,042

Tauw / Witteveen & Bos, Stortplaats Rhoonse 
Grienden, Actualiserend en nader bodemonderzoek, 
kenmerk R001-4687322RDO-per-V01-NL, 19 april 
2010

2010 MM 2005 2005 0 0,45 0,23 9,90 10,30 9 130 < 1,1 < 12 < 73 > 0,58 < 77 < < 1,5 < 18 < 250 > 210 18 0,011

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 2 804 0,6 1,1 0,85 3,80 6,70 39 1 240 < 0,61 < 18 < 160 > 0,18 < 170 < 36 < 20 < 270 > 710 33 0,078

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 3 813 0,7 1,2 0,95 5,60 2,60 97 1 1 280 < 1,3 < 18 < 61 > 0,27 < 98 < < 1,5 < 27 < 350 > 2100 1100 77 > 120 > 89 > 46 > 49 > 110 > 210 > 290 > 57 > 12 > 0,019
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Alle meetresultaten 0-1 m-mv en berekening toxische  druk (TD) ter plaatse van stortplaats 

Tauw, aanvullend onderzoek stortplaats Rhoonse 
Grienden, kenmerk: N004-4729893JXB-nnc-V01-NL

2011 Monster 4 805, 806, 807 0,2 1,1 0,65 7,40 7,50 70 1 1 140 < 0,76 < 17 < 100 > 0,5 < 180 < < 1,5 < 22 < 260 > 460 110 6,7 > 11 > 11 > 5,7 < 5,5 < 10 > 23 > 28 > 7,7 > <0,5 < 0,041

Statistische verdeling meetresultaten
N 48 27 15 54 8 49 33 8 41 42 53 1 41 62 40 41 12 2 18 2 2 2 20 20 2 17 7 9 40
MIN 5 6 82 0,61 31 8,6 26 0,18 15 36 12 17 71 1,6 0,01 11 0,01 5,7 5,5 10 0,01 0,02 7,7 0,02 0,05 0,0074 0,2
P5 9 7,825 91,8 0,782 36 8,705 37 0,4 44,2 36 15 34,1 79,85 1,9 0,01 16,45 0,01 7,715 7,675 15 0,01 0,02 10,17 0,028 0,059 0,0088 0,295
P25 13,5 16 117,5 1 43 9,275 64 0,5 71 36 20 205 99 3,1 0,018 38,25 0,02 15,78 16,38 35 0,02 0,048 20,03 0,03 0,165 0,011 0,4
P50 28,5 20 125 1,2 48 11,5 98 0,68 97 36 22 275 140 4,3 0,075 65,5 0,04 25,85 27,25 60 0,07 0,095 32,35 0,07 0,25 0,019 0,6
P75 60,75 29,25 165 2 120 17,25 160 1,175 180 36 32 452,5 225 6,8 1,788 92,75 0,3 35,93 38,13 85 0,375 0,725 44,68 0,8 6,15 0,042 0,775
P80 67,6 45 200 3,16 130 17,6 160 1,92 206 36 36 678 262 8,7 5,39 98,2 0,33 37,94 40,3 90 0,46 0,84 47,14 0,96 9,66 0,0564 1
P90 73,7 68,8 252 5 188 18 170 3,19 254 36 51 1086 485 16 47,47 109,1 3,65 41,97 44,65 100 33,6 6,31 52,07 1,86 139,6 0,1684 2
P95 85,65 91,35 266 6,28 208 18 230 4,57 348 36 61 1295 739 33 63,25 114,6 22,7 43,99 46,83 105 133,1 41,1 54,54 22,12 235,3 0,3492 2
MAX 97 110 280 8,3 230 18 360 5,3 480 36 65 1700 2100 1100 77 120 89 46 49 110 210 290 57 101 331 0,53 2,5
Gemiddelde 37,13 29,519 152,8 2,074 79,82 12,86 112,9 1,293 135,5 36 28,44 423,2 262,9 35,29 11,35 65,5 5,667 25,85 27,25 60 18,21 16,32 32,35 6,336 49,13 0,0837 0,808
Mediaan 28,5 20 125 1,2 48 11,5 98 0,68 97 36 22 275 140 4,3 0,075 65,5 0,04 25,85 27,25 60 0,07 0,095 32,35 0,07 0,25 0,019 0,6
SD 26,37 25,33 69,14 1,856 59,66 4,14 70,39 1,334 104 12,73 13,96 405,2 360 171,3 20,2 77,07 19,9 28,5 30,76 70,71 53,62 64,72 34,86 23,72 73,91 0,1689 0,625
Variatiecoefficient VC (SD/Gem) 0,71 0,8581 0,453 0,895 0,747 0,322 0,624 1,032 0,768 0,354 0,491 0,957 1,369 4,854 1,78 1,177 3,511 1,102 1,129 1,179 2,944 3,965 1,078 3,744 1,504 2,0176 0,773
Toetsing WBB
Gehalte > of gelijk aan B of T-waarde
Gehalte > of gelijk aan C of I-waarde
Bepaling toxische druk obv rekensheet RIVM versie 
1.6.0 mei 2012 

Gehalte > middenniveau (RIVM
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 Bijlage 

4 Uitdraaien risicomodellen tbv humane risico’s  

 

 

 

 Sanscrit (grond en grondwater) 

 CSOIL (bifenyl) 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Rhoonse Grienden, humaan afdeklaag worstcase

Beoordelaar: john.vantol@tauw.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 1219657

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.3.1

V. rapport 2.13

dinsdag 3 december 2013

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor ecologie (gebaseerd op stap 2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Groen met natuurwaarden
Indeno(123cd)pyreen 1,83e-5  0,005,00e-3

Arseen 2,71e-5  0,031,00e-3

Anthraceen 7,09e-5  0,004,00e-2

Benzo(a)anthraceen 3,95e-5  0,015,00e-3

Koper 1,43e-4  0,001,40e-1

Benzo(a)pyreen 2,86e-5  0,065,00e-4

Chryseen 3,56e-5  0,005,00e-2

Zink 4,17e-4  0,005,00e-1

Fluorantheen 1,07e-4  0,005,00e-2

Fenanthreen 2,68e-4  0,014,00e-2

Naftaleen 7,29e-5  0,004,00e-2

Benzo(ghi)peryleen 1,47e-5  0,003,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 1,58e-5  0,005,00e-3

Risico-indexStofgroep

Groen met natuurwaarden
Carcinogene PAKs  0,07

Niet-carcinogene PAKs  0,01

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Groen met natuurwaarden
Naftaleen 0 8,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Groen met natuurwaarden Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Groen met natuurwaarden

Arseen 0 1,00e0.

Koper 0 1,00e0.

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Groen met natuurwaarden

Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  8.12

Dermale opname tijdens baden  57.74

Ingestie grond  26.61

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.18

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.01

Inhalatie van gronddeeltjes  0.04

Permeatie drinkwater  7.30

Arseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.86

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.14

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  22.67

Dermale opname tijdens baden  2.53

Ingestie grond  74.35

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.35

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  23.22

Dermale opname tijdens baden  0.45

Ingestie grond  76.14

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.09

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  23.31

Dermale opname tijdens baden  0.13

Ingestie grond  76.42

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.04

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  23.22

Dermale opname tijdens baden  0.46

Ingestie grond  76.13

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.09

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  23.06

Dermale opname tijdens baden  1.09

Ingestie grond  75.60

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.15

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  5.86

Dermale opname tijdens baden  66.37

Ingestie grond  19.21

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.26

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.02

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  8.25

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  20.24

Dermale opname tijdens baden  11.99

Ingestie grond  66.36

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.04

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.01

Inhalatie van gronddeeltjes  0.09

Permeatie drinkwater  1.28

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  23.30

Dermale opname tijdens baden  0.15

Ingestie grond  76.40

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00



Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.04

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.86

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.14

Permeatie drinkwater  0.00

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  1.23

Dermale opname tijdens baden  59.61

Ingestie grond  4.03

Inhalatie dampen tijdens douchen  4.02

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.47

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  30.62

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.86

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.14

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Groen met natuurwaarden
Naftaleen 1,20e1
Anthraceen 7,70e1
Benzo(a)anthraceen 1,20e2
Benzo(a)pyreen 8,90e1
Chryseen 1,10e2
Fluorantheen 2,90e2
Fenanthreen 2,10e2
Arseen 1,10e2
Koper 3,60e2
Zink 1,70e3
Benzo(ghi)peryleen 4,60e1
Benzo(k)fluorantheen 4,90e1
Indeno(123cd)pyreen 5,70e1



OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Groen met natuurwaarden  0,75  0,25Als kind  7,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

21000

11800

5000

500

Ja

Ja

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Ja

Toelichting:

 

UitkomstOnderdeel

Er is sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 waarin één of meer stoffen in 

grondwater de interventiewaarde overschrijden. Is desondanks met metingen en/of 

berekeningen aangetoond dat jaarlijks niet meer dan 1.000 m3 nieuw bodemvolume 

verontreinigd raakt met grondwater waarin één of meer stoffen de interventiewaarde 

overschrijden?

Ja

Risicobeoordeling verspreiding - uitgebreid

Toelichting:

Zie onderbouwing in separate notitie.
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Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

- Ernstige grondwaterverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor ecologie (gebaseerd op stap 2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Groen met natuurwaarden
Benzeen 8,31e-5  0,033,30e-3

Fenol 3,37e-5  0,004,00e-2

Risico-indexStofgroep

Groen met natuurwaarden
Vluchtige organische stoffen  0,03

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Groen met natuurwaarden
Benzeen 0 8,00e4

Fenol 0 7,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Groen met natuurwaarden Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Groen met natuurwaarden

Benzeen 0 2,00e1

Fenol 0 2,00e1

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Groen met natuurwaarden

Benzeen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.07

Dermale opname tijdens baden  17.81

Ingestie grond  0.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  15.81

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.44

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  65.65

Fenol
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  6.00

Dermale opname tijdens baden  4.27

Ingestie grond  19.66

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.06

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.18

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  69.81

Humane risico's - invoergegevens

Bebouwd OnbebouwdOnbebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Groen met natuurwaarden
Benzeen 2,90e2 2,90e2
Fenol 1,90e4 1,90e4

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Groen met natuurwaarden  0,75  3,50Als kind  6,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

21000

11800

5000

500

Ja

Ja

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Ja

Toelichting:

 

UitkomstOnderdeel

Er is sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 waarin één of meer stoffen in 

grondwater de interventiewaarde overschrijden. Is desondanks met metingen en/of 

berekeningen aangetoond dat jaarlijks niet meer dan 1.000 m3 nieuw bodemvolume 

verontreinigd raakt met grondwater waarin één of meer stoffen de interventiewaarde 

overschrijden?

Ja

Risicobeoordeling verspreiding - uitgebreid

Toelichting:

Zie separate notitie



Substance name bifenyl bron
Substance type 0 [0=org./1=metaal/2=anorg.]
Molecular mass 154,21 [g/mol] HSDB
Vapour pressure 0,00893 mm Hg HSDB
Solubility in water 7,48 mg/L HSDB
LogKow 4,01 [-] HSDB
LogKoc  2,94* [-] HSDB
MTR 0,05 mg/kgbw IRIS, RfD

* aanvullende berekening uitgevoerd voor 
log Koc = 3,52

3 gebruiksscenarios log Koc
Landbouw (4) 2,94
Moestuin (3) 2,94
Moestuin (3) 3,52

=== Physico-chem data  ===



Stof bifenyl CASnr. 92-52-4
Scenario 4 landbouw

OPMERKINGEN

HUMANE RISICO GRENSWAARDEN
HUM-TOX EBVC 23777,027
verhouding blootstelling / MTR 1,00
bodemgehalte (mg/kd d.s. 2,378E+04 C gw-max (ug/dm3) 1,57E+03

BLOOTSTELLING: BIJDRAGE VAN DE DIVERSE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in mg/kg l.g. *d

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 1,59E-01 4,87E-04 9,71E-03 3,73E-04 0,00E+00 2,86E-05
volwassene 1,70E-02 1,53E-04 1,85E-03 2,12E-04 0,00E+00 3,20E-06
levenslang gemiddeld 2,91E-02 1,81E-04 2,53E-03 2,26E-04 0,00E+00 5,38E-06

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen totaal totaal (geen correctie)
kind 3,55E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,05E-01 2,05E-01
volwassene 1,63E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,55E-02 3,55E-02
levenslang gemiddeld 1,79E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,00E-02 5,00E-02

PROCENTUELE BIJDRAGE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in %

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 77,47% 0,24% 4,75% 0,18% 0,00% 0,01%
volwassene 47,90% 0,43% 5,22% 0,60% 0,00% 0,01%
levenslang gemiddeld 58,28% 0,36% 5,05% 0,45% 0,00% 0,01%

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen verhouding cor/onc totaal (geen correctie)
kind 17,35% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
volwassene 45,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
levenslang gemiddeld 35,84% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

CONCENTRATIES IN DE DIVERSE MILIEUCOMPARTIMENTEN
bodem (mg/kg d.s.) 2,38E+04 plant-blad (mg/kg ww) 2,34E+01 binnenl. (mg/dm3) 2,88E-03
poriewater (mg/dm3) 7,48E+00 plant-aard. (mg/kg ww) 6,66E+01 kruipruimte (mg/dm3) 2,88E-02
porielucht (mg/dm3) 7,80E-02 plant-metaal (mg/kg ds) -

INVOER GEGEVENS (dataset)
beschrijving symbool waarde eenheid
SCENARIO 4                           landbouw (zonder boerderij en erf)
type stof: 0 organische contaminant
Stofspecifieke parameters
molmassa M 154,21 [g/mol]
wateroplosbaarheid S 7,48E+00 [mg/dm3]
dampdruk zuivere stof Vp 1,19E+00 [Pa]
octanol-water verdelingscoefficient log Kow 4,01E+00 [-]
OC gecorrigeerde verdelingscoeff. log Koc 2,94E+00 [dm3/kg]
permeatie coëfficiënt PE waterleiding Dpe 1,60E-06 [m2/d]
Partitiecoefficient metalen log Kp (metaal) n.v.t. [dm3/kg]
zuurdissociatieconstante pKa 0,00E+00 [-]
fractie niet gedissocieerde stof fnd 1,00E+00 [-]
BCF metalen (groenten-aardappel) 1,00E+00 n.v.t. [(mg/kg d.g) / (mg/kg d.g.)]
BCF organische stoffen (blad) BCFPWS 1,09E-02 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
BCF organische stoffen (wortel) BCFPWR 8,90E+00 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
RISICOGRENZEN HUMAAN
beschrijving symbool waarde eenheid
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau MTR-WAB 5,00E-02 [mg/(kg l.g. d)]
Toelaatbare Concentratie Lucht TCL N.A. [mg/m3]
TDI inhalatoir kind MTR_LC N.A. [mg/(kg l.g. d)]
TDI inhalatoir volwassene MTR_LA N.A. [mg/(kg l.g. d)]

LOCATIE SPECIFIEKE GEGEVENS SCENARIO landbouw (zonder boerderij en erf)
beschrijving symbool waarde eenheid
totaalgehalte bodem (input-parameter) CS 2,38E+04 [mg/kg d.w.]
bodemtemperatuur T 283 [K]
volume fractie lucht Va 0,20 [-]
volumefractie water Vw 0,30 [-]
volumefractie grond Vs 0,50 [-]
fractie organisch koolstof foc 0,0580 [-]
percentage lutum L 10 [%]
pH bodem pH 6,00 [-]
volumieke massa droge grond SD 1,20 [kg/dm3]

BLOOTSTELLINGSPARAMETERS
beschrijving symbool waarde eenheid
gasconstante R 8,31 [Pa.m3/mol.k]
grenslaagdikte d 0,01 [m]
diepte verontreiniging dp 0,50 [m]
ventilatievoud Vv 1,10 [1/h]
hoogte kruipruimte Bh 0,50 [m]
fractie binnen/kruipruimte lucht fbi 0,10 [-]
diameter verontr. gebied Lp 100 [m]
verhouding droog/vers knol fdwr 0,167 [-]
verhouding droog/vers blad fdws 0,098 [-]
depositie constante dpconst 1,00E-02 [-]
fractie grond in stof binnen frsi 0,80 [-]
fractie grond in stof buiten frso 0,50 [-]
verdunningsfactor porie-grondwater fdil 1,00 [-]
temperatuur badwater Tsh 313 [K]
drinkwaterconstante dwconst 45,60 [-]
fractie blootgestelde huid douchen fexp 4,00E-01 [-]
retentiefactor deeltjes in longen fr 7,50E-01 [-]
relatieve absorptiefactor algemeen (excl grond) Fa 1,00E+00 [-]
relatieve absorptiefactor grond Fag 1,00E+00 [-]
matrixfactor dermale absorptie fm 1,50E-01 [-]
douchetijd per keer tdc 2,50E-01 [h/d]
verblijf in badkamer td 5,00E-01 [h]
type waterleiding waterl 0,00E+00 code 1 = PE / code 0 = metaal
fractie verontreinigd knol Fvk 1,00E-01 [-]
fractie verontreinigd blad Fvb 1,00E-01 [-]
beschrijving receptoren symbool waarde voor kind waarde voor volw. eenheid
lichaamsgewicht BW 1,50E+01 7,00E+01 [kg]
dagelijkse inname grond AIDc 1,00E-04 5,00E-05 [kg ds/d]
gewasconsumptie knol Qk'c 5,95E-02 1,22E-01 [kg vg/d]
gewasconsumptie blad Qb'c 5,83E-02 1,39E-01 [kg vg/d]
drinkwaterconsumptie Qdw,c 1,00E+00 2,00E+00 [dm3/d]
geinhaleerde deeltjes ITSPc 3,13E-07 8,33E-07 [kg/d]
inhalatie tijd binnen Tiic 0,00E+00 0,00E+00 [h]
inhalatie tijd buiten Tioc 2,86E+00 1,14E+00 [h]
ademvolume Avc 3,17E-01 8,33E-01 [m3/h]
oppervlak lichaam Atotc 9,50E-01 1,80E+00 [m2]
blootgesteld oppervlak binnen Aexpci 5,00E-02 9,00E-02 [m2]
blootgesteld oppervlak buiten Aexpco 2,80E-01 1,70E-01 [m2]
bedekkingsgraad huid binnen DAEci 5,60E-04 5,60E-04 [kg/m2]
bedekkingsgraad huid buiten DAEco 5,10E-03 3,75E-02 [kg/m2]
dermale absorptiesnelheid DARc 1,00E-02 5,00E-03 [1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen Tbci 9,14E+00 1,49E+01 [h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten Tbco 2,86E+00 1,14E+00 [h/d]
verdunningssnelheid Vfc 1,61E+02 3,25E+02 [m/h]
dermale absorptiesnelheid DARc 1,00E-02 5,00E-03 [1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen Tbci 0,00E+00 0,00E+00 [h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten Tbco 2,40E+01 2,40E+01 [h/d]
verdunningssnelheid Vfc 1,61E+02 3,25E+02 [m/h]



Stof bifenyl CASnr. 92-52-4
Scenario 3

OPMERKINGEN

HUMANE RISICO GRENSWAARDEN
HUM-TOX EBVC 260,674
verhouding blootstelling / MTR 1,00
bodemgehalte (mg/kd d.s. 2,607E+02 C gw-max (ug/dm3) 1,57E+03

BLOOTSTELLING: BIJDRAGE VAN DE DIVERSE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in mg/kg l.g. *d

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 1,74E-03 5,34E-06 1,06E-04 4,08E-06 0,00E+00 1,97E-05
volwassene 1,86E-04 1,67E-06 2,03E-05 2,33E-06 0,00E+00 2,20E-06
levenslang gemiddeld 3,19E-04 1,99E-06 2,77E-05 2,48E-06 0,00E+00 3,69E-06

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen totaaltotaal (geen correctie)
kind 1,01E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,02E-01 1,02E-01
volwassene 4,49E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,51E-02 4,51E-02
levenslang gemiddeld 4,96E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,00E-02 5,00E-02

PROCENTUELE BIJDRAGE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in %

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 1,70% 0,01% 0,10% 0,00% 0,00% 0,02%
volwassene 0,41% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00%
levenslang gemiddeld 0,64% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01%

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen verhouding cor/onctotaal (geen correctie)
kind 98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
volwassene 99,53% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
levenslang gemiddeld 99,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

CONCENTRATIES IN DE DIVERSE MILIEUCOMPARTIMENTEN
bodem (mg/kg d.s.) 2,61E+02 plant-blad (mg/kg ww) 3,11E-01 binnenl. (mg/dm3) 1,98E-03
poriewater (mg/dm3) 5,13E+00 plant-aard. (mg/kg ww) 4,57E+01 kruipruimte (mg/dm3) 1,98E-02
porielucht (mg/dm3) 5,35E-02 plant-metaal (mg/kg ds) -

INVOER GEGEVENS (dataset)
beschrijving symbool waarde eenheid
SCENARIO 3                         volks,- moestuin 
type stof: 0 organische contaminant
Stofspecifieke parameters
molmassa M 154,21 [g/mol]
wateroplosbaarheid S 7,48E+00 [mg/dm3]
dampdruk zuivere stof Vp 1,19E+00 [Pa]
octanol-water verdelingscoefficient log Kow 4,01E+00 [-]
OC gecorrigeerde verdelingscoeff. log Koc 2,94E+00 [dm3/kg]
permeatie coëfficiënt PE waterleiding Dpe 1,60E-06 [m2/d]
Partitiecoefficient metalen log Kp (metaal) n.v.t. [dm3/kg]
zuurdissociatieconstante pKa 0,00E+00 [-]
fractie niet gedissocieerde stof fnd 1,00E+00 [-]
BCF metalen (groenten-aardappel) 1,00E+00 n.v.t. [(mg/kg d.g) / (mg/kg d.g.)]
BCF organische stoffen (blad) BCFPWS 1,09E-02 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
BCF organische stoffen (wortel) BCFPWR 8,90E+00 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
RISICOGRENZEN HUMAAN
beschrijving symbool waarde eenheid
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau MTR-WAB 5,00E-02 [mg/(kg l.g. d)]
Toelaatbare Concentratie Lucht TCL N.A. [mg/m3]
TDI inhalatoir kind MTR_LC N.A. [mg/(kg l.g. d)]
TDI inhalatoir volwassene MTR_LA N.A. [mg/(kg l.g. d)]

LOCATIE SPECIFIEKE GEGEVENS SCENARIO volks,- moestuin 
beschrijving symbool waarde eenheid
totaalgehalte bodem (input-parameter) CS 2,61E+02 [mg/kg d.w.]
bodemtemperatuur T 283 [K]
volume fractie lucht Va 0,20 [-]
volumefractie water Vw 0,30 [-]
volumefractie grond Vs 0,50 [-]
fractie organisch koolstof foc 0,0580 [-]
percentage lutum L 10 [%]
pH bodem pH 6,00 [-]
volumieke massa droge grond SD 1,20 [kg/dm3]

BLOOTSTELLINGSPARAMETERS
beschrijving symbool waarde eenheid
gasconstante R 8,31 [Pa.m3/mol.k]
grenslaagdikte d 0,01 [m]
diepte verontreiniging dp 0,50 [m]
ventilatievoud Vv 1,10 [1/h]
hoogte kruipruimte Bh 0,50 [m]
fractie binnen/kruipruimte lucht fbi 0,10 [-]
diameter verontr. gebied Lp 100 [m]
verhouding droog/vers knol fdwr 0,167 [-]
verhouding droog/vers blad fdws 0,098 [-]
depositie constante dpconst 1,00E-02 [-]
fractie grond in stof binnen frsi 0,80 [-]
fractie grond in stof buiten frso 0,50 [-]
verdunningsfactor porie-grondwater fdil 1,00 [-]
temperatuur badwater Tsh 313 [K]
drinkwaterconstante dwconst 45,60 [-]
fractie blootgestelde huid douchen fexp 4,00E-01 [-]
retentiefactor deeltjes in longen fr 7,50E-01 [-]
relatieve absorptiefactor algemeen (excl grond) Fa 1,00E+00 [-]
relatieve absorptiefactor grond Fag 1,00E+00 [-]
matrixfactor dermale absorptie fm 1,50E-01 [-]
douchetijd per keer tdc 2,50E-01 [h/d]
verblijf in badkamer td 5,00E-01 [h]
type waterleiding waterl 0,00E+00 code 1 = PE / code 0 = metaal
fractie verontreinigd knol Fvk 5,00E-01 [-]
fractie verontreinigd blad Fvb 1,00E+00 [-]
beschrijving receptoren symbool waarde voor kind waarde voor volw. eenheid
lichaamsgewicht BW 1,50E+01 7,00E+01 [kg]
dagelijkse inname grond AIDc 1,00E-04 5,00E-05 [kg ds/d]
gewasconsumptie knol Qk'c 6,50E-02 1,34E-01 [kg vg/d]
gewasconsumptie blad Qb'c 7,00E-02 2,50E-01 [kg vg/d]
drinkwaterconsumptie Qdw,c 1,00E+00 2,00E+00 [dm3/d]
geinhaleerde deeltjes ITSPc 3,13E-07 8,33E-07 [kg/d]
inhalatie tijd binnen Tiic 0,00E+00 0,00E+00 [h]
inhalatie tijd buiten Tioc 2,86E+00 1,14E+00 [h]
ademvolume Avc 3,17E-01 8,33E-01 [m3/h]
oppervlak lichaam Atotc 9,50E-01 1,80E+00 [m2]
blootgesteld oppervlak binnen Aexpci 5,00E-02 9,00E-02 [m2]
blootgesteld oppervlak buiten Aexpco 2,80E-01 1,70E-01 [m2]
bedekkingsgraad huid binnen DAEci 5,60E-04 5,60E-04 [kg/m2]
bedekkingsgraad huid buiten DAEco 5,10E-03 3,75E-02 [kg/m2]
dermale absorptiesnelheid DARc 1,00E-02 5,00E-03 [1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen Tbci 9,14E+00 1,49E+01 [h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten Tbco 2,86E+00 1,14E+00 [h/d]
verdunningssnelheid Vfc 1,61E+02 3,25E+02 [m/h]



Stof bifenyl CASnr. 92-52-4
Scenario 3 moestuin

OPMERKINGEN

HUMANE RISICO GRENSWAARDEN
HUM-TOX EBVC 921,285
verhouding blootstelling / MTR 1,00
bodemgehalte (mg/kd d.s. 9,213E+02 C gw-max (ug/dm3) 1,57E+03

BLOOTSTELLING: BIJDRAGE VAN DE DIVERSE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in mg/kg l.g. *d

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 6,14E-03 1,89E-05 3,76E-04 1,44E-05 0,00E+00 1,83E-05
volwassene 6,58E-04 5,91E-06 7,17E-05 8,23E-06 0,00E+00 2,05E-06
levenslang gemiddeld 1,13E-03 7,02E-06 9,78E-05 8,76E-06 0,00E+00 3,45E-06

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen totaaltotaal (geen correctie)
kind 9,69E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,03E-01 1,03E-01
volwassene 4,42E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,50E-02 4,50E-02
levenslang gemiddeld 4,88E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,00E-02 5,00E-02

PROCENTUELE BIJDRAGE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD
in %

ingestie grond dermale opn. binnen dermale opn. buiten inhalatie grond inhalatie binnenlucht inhalatie buitenlucht
kind 5,94% 0,02% 0,36% 0,01% 0,00% 0,02%
volwassene 1,46% 0,01% 0,16% 0,02% 0,00% 0,00%
levenslang gemiddeld 2,26% 0,01% 0,20% 0,02% 0,00% 0,01%

ingestie gewas permeatie drinkw. dampen douchen derm. opn. douchen verhouding cor/onctotaal (geen correctie)
kind 93,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
volwassene 98,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
levenslang gemiddeld 97,51% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

CONCENTRATIES IN DE DIVERSE MILIEUCOMPARTIMENTEN
bodem (mg/kg d.s.) 9,21E+02 plant-blad (mg/kg ww) 9,55E-01 binnenl. (mg/dm3) 1,84E-03
poriewater (mg/dm3) 4,79E+00 plant-aard. (mg/kg ww) 4,27E+01 kruipruimte (mg/dm3) 1,84E-02
porielucht (mg/dm3) 5,00E-02 plant-metaal (mg/kg ds) -

INVOER GEGEVENS (dataset)
beschrijving symbool waarde eenheid
SCENARIO 3                          volks,- moestuin 
type stof: 0 organische contaminant
Stofspecifieke parameters
molmassa M 154,21 [g/mol]
wateroplosbaarheid S 7,48E+00 [mg/dm3]
dampdruk zuivere stof Vp 1,19E+00 [Pa]
octanol-water verdelingscoefficient log Kow 4,01E+00 [-]
OC gecorrigeerde verdelingscoeff. log Koc 3,52E+00 [dm3/kg]
permeatie coëfficiënt PE waterleiding Dpe 1,60E-06 [m2/d]
Partitiecoefficient metalen log Kp (metaal) n.v.t. [dm3/kg]
zuurdissociatieconstante pKa 0,00E+00 [-]
fractie niet gedissocieerde stof fnd 1,00E+00 [-]
BCF metalen (groenten-aardappel) 1,00E+00 n.v.t. [(mg/kg d.g) / (mg/kg d.g.)]
BCF organische stoffen (blad) BCFPWS 1,09E-02 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
BCF organische stoffen (wortel) BCFPWR 8,90E+00 [(mg/kg v.g) / (mg/dm3)]
RISICOGRENZEN HUMAAN
beschrijving symbool waarde eenheid
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau MTR-WAB 5,00E-02 [mg/(kg l.g. d)]
Toelaatbare Concentratie Lucht TCL N.A. [mg/m3]
TDI inhalatoir kind MTR_LC N.A. [mg/(kg l.g. d)]
TDI inhalatoir volwassene MTR_LA N.A. [mg/(kg l.g. d)]

LOCATIE SPECIFIEKE GEGEVENS SCENARIO volks,- moestuin 
beschrijving symbool waarde eenheid
totaalgehalte bodem (input-parameter) CS 9,21E+02 [mg/kg d.w.]
bodemtemperatuur T 283 [K]
volume fractie lucht Va 0,20 [-]
volumefractie water Vw 0,30 [-]
volumefractie grond Vs 0,50 [-]
fractie organisch koolstof foc 0,0580 [-]
percentage lutum L 10 [%]
pH bodem pH 6,00 [-]
volumieke massa droge grond SD 1,20 [kg/dm3]

BLOOTSTELLINGSPARAMETERS
beschrijving symbool waarde eenheid
gasconstante R 8,31 [Pa.m3/mol.k]
grenslaagdikte d 0,01 [m]
diepte verontreiniging dp 0,50 [m]
ventilatievoud Vv 1,10 [1/h]
hoogte kruipruimte Bh 0,50 [m]
fractie binnen/kruipruimte lucht fbi 0,10 [-]
diameter verontr. gebied Lp 100 [m]
verhouding droog/vers knol fdwr 0,167 [-]
verhouding droog/vers blad fdws 0,098 [-]
depositie constante dpconst 1,00E-02 [-]
fractie grond in stof binnen frsi 0,80 [-]
fractie grond in stof buiten frso 0,50 [-]
verdunningsfactor porie-grondwater fdil 1,00 [-]
temperatuur badwater Tsh 313 [K]
drinkwaterconstante dwconst 45,60 [-]
fractie blootgestelde huid douchen fexp 4,00E-01 [-]
retentiefactor deeltjes in longen fr 7,50E-01 [-]
relatieve absorptiefactor algemeen (excl grond) Fa 1,00E+00 [-]
relatieve absorptiefactor grond Fag 1,00E+00 [-]
matrixfactor dermale absorptie fm 1,50E-01 [-]
douchetijd per keer tdc 2,50E-01 [h/d]
verblijf in badkamer td 5,00E-01 [h]
type waterleiding waterl 0,00E+00 code 1 = PE / code 0 = metaal
fractie verontreinigd knol Fvk 5,00E-01 [-]
fractie verontreinigd blad Fvb 1,00E+00 [-]
beschrijving receptoren symbool waarde voor kind waarde voor volw. eenheid
lichaamsgewicht BW 1,50E+01 7,00E+01 [kg]
dagelijkse inname grond AIDc 1,00E-04 5,00E-05 [kg ds/d]
gewasconsumptie knol Qk'c 6,50E-02 1,34E-01 [kg vg/d]
gewasconsumptie blad Qb'c 7,00E-02 2,50E-01 [kg vg/d]
drinkwaterconsumptie Qdw,c 1,00E+00 2,00E+00 [dm3/d]
geinhaleerde deeltjes ITSPc 3,13E-07 8,33E-07 [kg/d]
inhalatie tijd binnen Tiic 0,00E+00 0,00E+00 [h]
inhalatie tijd buiten Tioc 2,86E+00 1,14E+00 [h]
ademvolume Avc 3,17E-01 8,33E-01 [m3/h]
oppervlak lichaam Atotc 9,50E-01 1,80E+00 [m2]
blootgesteld oppervlak binnen Aexpci 5,00E-02 9,00E-02 [m2]
blootgesteld oppervlak buiten Aexpco 2,80E-01 1,70E-01 [m2]
bedekkingsgraad huid binnen DAEci 5,60E-04 5,60E-04 [kg/m2]
bedekkingsgraad huid buiten DAEco 5,10E-03 3,75E-02 [kg/m2]
dermale absorptiesnelheid DARc 1,00E-02 5,00E-03 [1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen Tbci 9,14E+00 1,49E+01 [h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten Tbco 2,86E+00 1,14E+00 [h/d]
verdunningssnelheid Vfc 1,61E+02 3,25E+02 [m/h]
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan De Grienden van de gemeente Albrandswaard;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0613.BPGrienden-ONT1 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aanbouw

een direct met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het 

hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw;

1.4  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;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  ander bouwwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.7  archeologische waarde

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden; 

1.8  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.9  bedrijfskavel

de totale oppervlakte van een kavel van een (agrarisch) bedrijf, bestaande uit de gronden 

waar bebouwing is toegestaan alsmede de gronden waar geen bebouwing is toegestaan;

1.10  begane grond

de eerste bouwlaag van een gebouw;

1.11  bestaand:

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging van 
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het ontwerpbestemmingsplan danwel gebouwd is of kan worden krachtens een 

verleende vergunning voor het bouwen;

b. gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals krachtens een vergunning 

voor het gebruik is toegestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht en qua afmeting ondergeschikt is aan een 

op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

1.15  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats.

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 

en met uitsluiting van onderbouw, een ondergrondse of halfverdiepte parkeerlaag of een 

zolder; 

1.18  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.21  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond;
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1.22  extensief recreatief medegebruik

recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en 

daarmee gelijk te stellen activiteiten dat geen specifiek beslag legt op de ruimte, 

behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden met wegbewijzering en rust- en 

picknickplaatsen met bijbehorend meubilair; 

1.23  (extensieve) dagrecreatie:

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten die geen specifiek beslag leggen op de ruimte, 

zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie;

1.24  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.25  hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het 

belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

1.26  onderkomen

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 

kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken; 

1.27  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw; 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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.

2.2  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.

2.3  inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  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.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. water; 

c. voet- en fietspaden; 

d. perceelsontsluitingswegen; 

e. speelvoorzieningen; 

f. straatmeubilair; 

g. nutsvoorzieningen en gemalen. 

3.2  Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn toegestaan, waarvan de 

inhoud niet meer bedraagt dan 100 m3; 

b. voor het overige uitsluitend andere bouwwerken mogen worden gebouwd waarvan de 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

3.3  Gebruiksbepaling (gebruik anders dan bouwen)

Het is verboden aanwezig te hebben:

a. beplanting in de vorm van bomen, heesters of andere opgaande begroeiing tot een 

hoogte die groter is dan 2 meter.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. bebossen of anderszins beplanten met hoog opgaande houtige gewassen en 

boswallen, waaronder begrepen het kweken en telen van (laan)bomen en

b. het verrichten van grondwerkzaamheden.

3.5  Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 3.4 onder b is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden waarvan melding is gedaan aan het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming dan wel Waterwet. 
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3.6  Voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.4 onder b zijn slechts toelaatbaar, indien 

het bevoegd gezag Wet bodembescherming dan wel Waterwet met de melding heeft 

ingestemd.
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. natuurgebied en de griendcultuur, alsmede voor beheer, behoud, versterking en/of 

herstel van de gebiedseigen natuurwetenschappelijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden;

b. nautische verkeersvoorzieningen, gerelateerd aan de Oude Maas;

c. de waterstaat en waterhuishouding;

d. extensief recreatief medegebruik.

e. een eendenkooi ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi'.

4.2  Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

a. gebouwen zijn niet toegestaan;

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;

c. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt dat ter plaatse van de aanduiding 

'eendenkooi' bouwwerken ten behoeve van een eendenkooi zijn toegestaan, met dien 

verstande dat:

1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;

2. de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte, 

vermeerderd met 10%.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 4.2 voor de bouw van andere bouwwerken voor zover noodzakelijk ten 

behoeve van:

a. de waterhuishouding en toegankelijkheid in het kader van het natuurbeheer;

b. nautische verkeersvoorzieningen;

c. de aangrenzende bestemming 'Water' en 'Water - Vaarwater';

onder de voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

natuurwetenschappelijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden van dit gebied.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan de in lid 4.1 bedoelde gronden te gebruiken voor:

a. (dag)recreatie ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi';

b. bedrijfsactiviteiten, behoudens ten behoeve van de exploitatie van een eendenkooibedrijf 

ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi' en de uitoefening van de griend-, riet- en 

biezencultuur, voorzover deze activiteiten geen schade aanrichten aan het 

natuurgebied.
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4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

4.5.1  

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden van burgemeester en wethouders:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is 

vereist;

c. het vellen of rooien van bomen en andere houtopstanden;

d. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden en of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

e. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;

f. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten.

4.5.2  

Het bepaalde in lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b. in uitvoering waren ten tijde van de inwerkingtreding van het plan.

4.5.3  

Een vergunning als bedoeld in lid 4.5.1 wordt uitsluitend verleend indien is gebleken dat de 

genoemde werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.5.1 dan wel de directe of indirecte 

gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een onevenredige 

afbreuk van de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden.

4.5.4  

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om 

een vergunning als bedoeld in lid 4.5.1 advies in bij een landschapsdeskundige. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen; 

b. pleinen; 

c. voet- en fietspaden; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. speelvoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen en water: 

g. straatmeubilair; 

h. nutsvoorzieningen en gemalen. 

5.2  Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande: 

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m3; 

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;

c. in afwijking van het bepaalde onder a, mag een weegbrug worden gebouwd waarvan de 

inhoud niet meer mag bedragen dan 150 m3.

5.3  Gebruiksbepaling (gebruik anders dan bouwen)

Het is verboden aanwezig te hebben:

a. beplanting in de vorm van bomen, heesters of andere opgaande begroeiing tot een 

hoogte die groter is dan 2 meter.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. bebossen of anderszins beplanten met hoog opgaande houtige gewassen en 

boswallen, waaronder begrepen het kweken en telen van (laan)bomen en

b. het verrichten van grondwerkzaamheden.

5.5  Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 5.4 onder b is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden waarvan melding is gedaan aan het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming dan wel Waterwet. 
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5.6  Voorwaarden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4 onder b zijn slechts toelaatbaar, indien 

het bevoegd gezag Wet bodembescherming dan wel Waterwet met de melding heeft 

ingestemd.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;

b. extensief recreatief medegebruik;

c. duikers;

d. groenvoorzieningen;

e. steigers;

f. bruggen.

6.2  Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande: 

a. gebouwen niet zijn toegestaan;

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.
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Artikel 7  Water - Vaarwater

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Vaarwater' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;

b. verkeer te water;

c. waterberging en waterhuishouding;

d. extensief recreatief medegebruik;

e. groenvoorzieningen;

f. nautische verkeersvoorzieningen;

g. bruggen.

7.2  Bouwregels

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande:

a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat de bouwhoogte van nautische 

verkeersvoorzieningen niet meer mag bedragen dan 6 m.

7.3  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot de in lid 7.1 bedoelde gronden geldt dat een gebruik voor ligplaatsen ten 

behoeve van verkeer te water niet is toegestaan.

7.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde onder 7.3 ten behoeve van ligplaatsen voor watergebonden bedrijfsactiviteiten, 

onder voorwaarden dat door de gemeente vooraf toestemming aan de vaarwegbeheerder 

wordt gevraagd. 
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 1

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen 

zijnde archeologische waarden.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Rapport archeologische deskundige

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 

overleggen van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- 

en dieptematen die genoemd zijn in 8.3.1.

8.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische 

monumentenzorg aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels 

verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

8.3.1  Verbod

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 8.3.2 

genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen 

c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 0 meter NAP en die tevens een 

terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.

8.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 
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constructies e.d.;

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

8.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor 

werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, 

niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

8.3.4  Vergunning

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en 

wethouders heeft overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische 

waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

8.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 2

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de grond eigen zijnde 

archeologische waarden.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Rapport archeologische deskundige

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 

overleggen van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- 

en dieptematen die genoemd zijn in 9.3.1.

9.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische 

monumentenzorg aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels 

verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

9.3.1  Verbod

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 9.3.2 

genoemde werken, geen bbouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen 

c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een 

terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.

9.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 
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constructies e.d.;

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

9.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor 

werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, 

niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

9.3.4  Vergunning

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en 

wethouders heeft overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische 

waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

9.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
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Artikel 10  Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie' aangewezen 

gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd 

voor:

a. de afvoer en berging van oppervlaktewater, sediment en ijs;

b. de waterhuishouding;

c. verkeer te water;

d. aanleg, beheer en onderhoud en verbetering van de hoofdwaterkering;

e. het vergroten van de afvoercapaciteit.

10.2  Bouwregels

Op de voor 'Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie' bestemde 

gronden mag niet worden gebouwd.

10.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 10.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de andere daar 

voorkomende bestemmingen, onder de voorwaarden dat:

a. de activiteit zodanig is gesitueerd en uitgevoerd dat het veilig functioneren van het 

waterstaatswerk is gewaarborgd; 

b. geen sprake is van een feitelijke belemmering van de vergroting van de afvoercapaciteit; 

c. de activiteit zodanig is gesitueerd en uitgevoerd dat de waterstandsverhoging dan wel 

de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is; 

d. de resterende waterstandseffecten dan wel de afname van het bergend vermogen 

duurzaam worden gecompenseerd, mede in de vorm van rivierverruimingsmaatregelen.

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning horen burgemeester 

en wethouders de waterbeheerder. 
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Artikel 11  Waterstaat - Waterkering

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de waterkering alsmede voor behoud, 

versterking en/of herstel van de landschappelijke en natuurwaarde van dijken, bermen en 

bermbeplantingen.

11.2  Bouwregels

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend overige bouwwerken ten dienste van 

de bestemming Waterstaat - Waterkering worden gebouwd, met dien verstande, dat de 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m. 

11.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde lid 11.2 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven 

onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, dat: 

a. de belangen van de waterhuishouding dit toelaten; 

b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de waterkering. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 12  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 13  Algemene gebruiksregels

13.1  Algemeen verbod op strijdig gebruik

Het is ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo verboden gronden en bouwwerken te 

gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met 

de bestemming. 

13.2  Bijzonder gebruiksverbod

13.2.1  Opslag

Onverminderd het bepaalde in lid 13.1 is het in ieder geval verboden onbebouwde gronden 

te gebruiken voor: 

a. het storten of het lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

voer- en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.

13.2.2  Seksinrichting

Onverminderd het bepaalde in lid 13.1 is het in ieder geval verboden bouwwerken te 

gebruiken voor een seksinrichting, sekswinkel en voor detailhandelsdoeleinden, tenzij in het 

bestemmingsplan anders is bepaald.
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Artikel 14  Algemene aanduidingsregels

14.1  Afpalingsrecht eendenkooi

Bij het verrichten van handelingen ter plaatse van de aanduiding 'afpalingsrecht eendenkooi' 

moet rekening worden gehouden met het bepaalde in artikel 59 van de Flora- en faunawet.
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Artikel 15  Algemene afwijkingsregels

15.1  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de 

bepalingen in de regels ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de bouw ten dienste van het openbaar nut van:

1. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut waarbij 

de inhoud niet meer mag bedragen dan 75 m3 en de goothoogte niet meer mag 

bedragen dan 2,25 m, gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd;

2. andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke, met een 

bouwhoogte van niet meer dan 10 m;

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de omgevingsvergunning voor het afwijken 

dient in de belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot 

de verkeersveiligheid (voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer);

b. het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bestemmingsgrens, een 

bouwgrens of een aanduiding te veranderen, indien bij de definitieve uitmeting of 

verkaveling blijkt, dat deze nadere bepaling of aanpassing in het belang van een juiste 

verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is waarbij:

1. de grenzen met niet meer dan 2 m mogen worden verschoven;

2. de grenzen met niet meer dan 5 m mogen worden verschoven; indien burgemeester 

en wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling dient de procedure 

te worden gevolgd als omschreven in artikel 17.1;

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in verband 

met ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de maatvoeringen 

met ten hoogste 10% mag worden afgeweken; met betrekking tot deze 

omgevingsvergunning voor het afwijken geldt, dat:

1. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de stedenbouwkundige 

hoofdopzet;

2. de omgevingsvergunning voor het afwijken slechts mag worden toegepast op 

primaire bouwnormen (normen welke 'als recht' zijn toegestaan); cumulatieve 

toepassing van deze bepaling op een eerder verleende omgevingsvergunning voor 

het afwijken ten aanzien van de bouwnorm is niet toegestaan;

3. het oprichten van andere bouwwerken, zoals antenne-installaties en 

vlaggenmasten, met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m.
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Artikel 16  Algemene wijzigingsregels

16.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien aan onderstaande voorwaarden 

wordt voldaan: 

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een 

inhoud van ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit voor zover 

deze op grond van de Algemene afwijkingsregels niet kunnen worden gebouwd;

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel 

bestemmingsvlakken, bouwgrenzen en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van het 

plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op 

voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan 

wel bouwvlak met niet meer dan 10 m mag worden verschoven én de vergroting van het 

vlak niet meer dan 10% bedraagt;

c. het schrappen of wijzigen van de gegeven bestemming 'Waarde - Archeologie 1', indien 

uit onderzoek blijkt dat ter plaatse geen waarden aanwezig zijn, dan wel nadat er 

sprake is van opgravingen en documentatie waardoor de planologische bescherming 

niet langer gehandhaafd behoeft te blijven;

d. wijzigen van de bestemming 'Groen' in de bestemming 'Verkeer indien dit noodzakelijk 

wordt geacht om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de omgeving.

16.2  Toetsingskader

Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in lid 16.1 dient voldaan te worden aan de 

onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen (zie plantoelichting voor nadere 

beschrijving):

a. luchtkwaliteit;

b. voldoende parkeergelegenheid;

c. mobiliteitstoets;

d. bodemkwaliteit;

e. watertoets; 

f. archeologie;

g. externe veiligheid, inclusief QRA voor de afweging van het groepsrisico;

h. ecologie, toetsing flora- en faunawet;

i. economische uitvoerbaar en kostenverhaal.
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Artikel 17  Algemene procedureregels

17.1  Procedureregels afwijken bij omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor afwijken is de procedure als 

bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

17.2  Procedureregels bij wijzigen

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de procedure als bedoeld in artikel 3.9a 

van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 18  Overgangsrecht

18.1  Overgangsrecht bouwwerken

18.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, 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 omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

18.1.2  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 18.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in lid 18.1.1 met maximaal 10%.

18.1.3  Uitzondering

Lid 18.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

18.2  Overgangsrecht gebruik

18.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

18.2.2  Veranderen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 18.2.1, 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.

18.2.3  Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 18.2.1 na de 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.

18.2.4  Uitzondering

Lid 18.2.1 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 19  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan De Grienden. 

 bestemmingsplan "De Grienden" 
 ontwerp 



Verbeelding





*

*

.

WA

WA-VA

WA-VA

G

V

WA

WA-VA

WS-WK

WS-WK

WS-WH

WS-WK

WS-WH

(ek)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

WR-A1

WR-A1

WR-A1

WR-A1

WR-A2

WR-A2

NWERKNR.

DATUM PLOT

SCHAAL

DATUM

GETEKEND

FORMAAT

BESTAND
RO-BP-10335200-VB-ONT1.dwg

BLAD

OVERLEG

TERINZAGELEGGING
ONTWERP

VASTGESTELD

GEWIJZIGD

City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Ruimtelijke  Ordening,   Stedenbouw,   Architectuur,  Landschap BV

Internet: www.kuiper.nl
E-mail: kuiper@kuiper.nl

Telefoon: 010 433 00 99

Postadres: Postbus 13042  3004 HA Rotterdam
Bezoekadres:  Van Nelleweg 3042   3044 BC Rotterdam

19-6-2017

J:\103\352\00\3 Projectresultaat\verbeelding\dwg

WoutUSER

PROJECTMAP

IDN

Bestemmingsplan

'De Grienden'

103.352.00

1:5000

16 juni 2017

whl

A0

--

ONTWERP

NL.IMRO.0613.BPGrienden-ONT1

Plangebied

De Grienden

WA

Water

WA-VA

Water - Vaarwater

Dubbelbestemmingen

WS-WH

Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie

WS-WK

Waterstaat - Waterkering

Gebiedsaanduidingen

Enkelbestemmingen

G

Groen

N

Natuur

V

Verkeer

Functieaanduidingen

(ek)

eendenkooi

afpalingsrecht eendenkooi

WR-A1

Waarde - Archeologie 1

WR-A2

Waarde - Archeologie 2







kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

Van Nelle Ontwerpfabriek
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam
T 010 433 00 99
F 010 404 56 69


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	De Grienden_Toelichting.pdf
	De Grienden
	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding en doel van het plan
	1.2 Ligging en begrenzing plangebied
	1.3 Vigerend bestemmingsplan
	Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
	2.1 Inleiding
	2.2 Bestaande situatie
	2.3 Beheer/ontwikkeling
	2.4 Juridische vertaling
	2.4.1 Planmethodiek
	2.4.2 Regels
	Hoofdstuk 3 Ruimtelijke Ordening
	3.1 Kader
	3.1.1 Rijksbeleid
	3.1.2 Provinciaal beleid
	3.2 Regionaal beleid
	3.3 Gemeentelijk beleid
	3.4 Conclusie
	Hoofdstuk 4 Natuur en landschap
	4.1 Kader
	4.2 Onderzoek
	4.3 Conclusie
	Hoofdstuk 5 Water
	5.1 Kader
	5.1.1 Rijksbeleid
	5.1.2 Provinciaal beleid
	5.1.3 Beleid waterbeheerder
	5.2 Onderzoek
	5.3 Overleg waterbeheerder
	5.4 Conclusie
	Hoofdstuk 6 Archeologie en cultuurhistorie
	6.1 Archeologie
	6.1.1 Kader
	6.1.2 (Bewonings)geschiedenis
	6.1.3 Archeologische verwachting
	6.1.4 Onderzoek
	6.1.5 Conclusie
	6.2 Cultuurhistorie
	6.2.1 Kader
	6.2.2 Onderzoek
	6.2.3 Conclusie
	Hoofdstuk 7 Milieu
	7.1 Algemeen
	7.2 M.e.r.-beoordeling
	7.2.1 Kader
	7.2.2 Afweging en conclusie
	7.3 Bodemkwaliteit
	7.3.1 Kader
	7.3.2 Inventarisatie
	7.3.3 Afweging en conclusie
	7.4 Akoestische aspecten
	7.5 Luchtkwaliteit
	7.5.1 Onderzoek
	7.5.2 Conclusie
	7.6 Bedrijven en milieuzonering
	7.7 Externe veiligheid
	7.7.1 Kader
	7.7.2 Onderzoek
	7.7.3 Conclusie
	7.8 Duurzaamheid
	7.8.1 Nationaal klimaatbeleid
	7.8.2 Afweging en conclusie
	7.9 Overige belemmeringen
	Hoofdstuk 8 Uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 9 Procedure
	9.1 Voorbereidingsfase
	9.2 Ontwerpfase
	9.3 Vaststellingsfase

	De Grienden_Regels.pdf
	De Grienden
	Regels
	Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS
	Artikel 3 Groen
	Artikel 4 Natuur
	Artikel 5 Verkeer
	Artikel 6 Water
	Artikel 7 Water - Vaarwater
	Artikel 8 Waarde - Archeologie 1
	Artikel 9 Waarde - Archeologie 2
	Artikel 10 Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie
	Artikel 11 Waterstaat - Waterkering
	Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS
	Artikel 12 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 13 Algemene gebruiksregels
	Artikel 14 Algemene aanduidingsregels
	Artikel 15 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 16 Algemene wijzigingsregels
	Artikel 17 Algemene procedureregels
	Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
	Artikel 18 Overgangsrecht
	Artikel 19 Slotregel

	Blank Page
	DMS_MP-#21805070-v1-Albrandswaard_Rhoon_Zegenpoldersedijk_ong__risicobeoordeling.PDF
	1 Inleiding
	2 Beleid en systematiek beoordeling risico’s (bepaling ernst en spoed)
	2.1 Beleid en systematiek beoordeling risico’s
	2.2 Beoordeling humane risico’s
	2.3 Beoordeling ecologische risico’s 
	2.4 Beoordeling verspreidingsrisico’s 

	3 Locatiegegevens en conceptueel model
	3.1 Beschikbare gegevens
	3.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
	3.2.1 Bodemopbouw

	3.3 Geohydrologische situatie
	3.3.1 Grondwaterpeilen en grondwaterstromingsrichting
	3.3.2 Grondwateronttrekkingen
	3.3.3 Kwelsituatie en bodemopbouw Zegenpolder
	3.3.4 Oppervlaktewater rondom de stort 

	3.4 Verontreinigingssituatie afdeklaag ter plaatse van de stort
	3.5 Verontreinigingssituatie water (grond- en oppervlaktewater)
	3.5.1 Bron: de stort zelf
	3.5.2 Pad: de weg naar de noordelijk gelegen Zegenpolder
	3.5.3 Pad: De weg naar de zuidelijk gelegen Grienden 
	3.5.4 Object: Zegenpolder
	3.5.5 Slib in watergangen
	3.5.6 Westzijde stort: sloot Havendam en waterput Havendam 19 
	3.5.7 Conceptueel model verspreiding 


	4 Beoordeling humane risico’s
	4.1 Gehanteerde uitgangspunten
	4.2 Resultaten beoordeling humane risico’s
	4.2.1 Resultaten Sanscrit voor de verontreiniging ter plaatse van de stortplaats
	4.2.2 Oppervlaktewater
	4.2.3 Niet genormeerde stoffen in grondwater en slib 
	4.2.4 Eindconclusie humane risico’s 


	5 Beoordeling ecologische risico’s
	5.1 Gehanteerde uitgangspunten
	5.2 Resultaten beoordeling ecologische risico’s

	6 Beoordeling verspreidingsrisico’s
	6.1 Beoordeling bedreiging kwetsbare objecten
	6.2 Beoordeling onbeheersbare situatie
	6.3 Eindconclusie verspreidingsrisico’s

	7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
	7.1 Samenvatting
	7.2 Conclusies
	7.2.1 Ernst 
	7.2.2 Spoed

	7.3 Aanbevelingen





