
bestemmingsplmn Mmntgum - CPO

12 woningen

voorontwerp





���������	�
�������������	

�������	
	��	��	��������

����������
����������



 



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Toelichting

 



 



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Inhoudsopgave

Toelichting          

Hoofdstuk 1  Inleiding        7
1.1  Aanleiding         7
1.2  Plangebied         7
1.3  Juridisch planologisch kader       8
1.4  Leeswijzer         9

Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving       11
2.1  Planbeschrijving         11
2.2  Relatie met omgeving        12
2.3  Stedenbouwkundige toelichting       13
2.4  Welstandscriteria        14

Hoofdstuk 3  Beleidskaders        15
3.1  Rijksbeleid         15
3.2  Provinciaal beleid        19
3.3  Gemeentelijk beleid        21

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten       23
4.1  Erfgoed          23
4.2  Ecologie en stikstofdepositie       23
4.3  Geluidhinder         24
4.4  Bodemkwaliteit         24
4.5  Externe veiligheid        25
4.6  Luchtkwaliteit         26
4.7  Waterparagraaf         26
4.8  Bedrijven- en milieuzonering       27
4.9  Parkeren en verkeer        28
4.10  M.e.r.-verantwoording        29

Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving       31
5.1  Toelichting op het juridische systeem      31
5.2  Regels          31

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid       35
6.1  Economische uitvoerbaarheid       35
6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid       35

 



 



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor de nieuwbouw van 12 woningen in de vorm van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (hierna: CPO) in Mantgum. De particuliere initiatiefnemers zijn dorpsbewoners uit 
Mantgum en omliggende dorpen en zijn georganiseerd in de vereniging Mantgum CPO 2.0. Ze hebben een 
aantal wensen die invulling geven aan hetgeen staat omschreven in de dorpsvisie Mantgum 2015-2020. Uit 
eerdere inventarisaties blijkt dat er vanuit het dorp al langere tijd vraag is naar nieuwe woningen in het 
dorp:

Woonenquête 2013-2014;
Dorpsvisie Mantgum 2015 – 2020;
Interessepeiling CPO Mantgum 2.0 Mandeguod 2019.

Het probleem in Mantgum is dat er al gedurende lange tijd geen ruimte voor geschikte 
nieuwbouwwoningen in het dorp wordt geboden. De laatste woning is 15 jaar geleden gebouwd (2005) en in 
2009 zijn de vijf laatste appartementen boven de winkels aan de Dobbe gerealiseerd. De afgelopen tijd 
staan in Mantgum slechts één à twee woningen te koop (bron: Funda, peilperiode 1 oktober 2018 tot 11 
maart 2020). Er is dan ook nauwelijks sprake van 'doorstroom'. Het doel van het CPO-project is om de 
doorstroming op de lokale woningmarkt op gang te brengen, hetgeen ook een behoud is voor de 
voorzieningen in en rondom Mantgum. De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hebben het CPO 
de kans gegeven om de haalbaarheid van het nieuwbouwplan te onderzoeken. 

De ligging en de karakteristiek van het dorp vragen om een bijzondere inpassing van het plan. Bij de 
planontwikkeling is daarom gekeken naar de historisch waardevolle kenmerken van het dorp, de 
landschappelijke kwaliteiten in de omgeving en de beeldkwaliteit van bestaande en de nieuwe woningen. Er 
is gezocht naar een passende ruimtelijke structuur voor de ontwikkeling van Mantgum. 

1.2  Plangebied

Het terpdorp Mantgum ligt aan de spoorlijn Sneek-Leeuwarden en langs de Mantgumerfeart. De 
Mantgumerfeart loopt ten noord(oost)en van het dorp en komt uiteindelijk uit op De Zwette, de hoofdvaart 
van de voormalige Middelseepolder. In de nabijheid van de Mantgumerfeart - aan de oostzijde van 
Mantgum - ligt het plangebied voor het CPO-project. Het gebied grenst aan MFC De Wjukken, de tennisbaan 
en het sportveld. Het plangebied heeft op dit moment een agrarisch gebruik. De ligging en begrenzing van 
het plangebied blijken uit de verbeelding van dit bestemmingsplan en globaal uit navolgende figuur 1.
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Figuur 1. Globaal plangebied (bron: CPO Mantgum Klimaatbestendig bouwen; Noordpeil d.d. 6 februari 2020)

1.3  Juridisch planologisch kader

Het plangebied is onderdeel van het bestemmingsplan "Bûtengebiet" dat door de gemeenteraad van de 
voormalige gemeente Littenseradiel op 29 september 2015 is vastgesteld. De locatie heeft in dit 
bestemmingsplan de bestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2". De 
voor agrarisch gebruik aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische activiteiten. Het gebruik van de 
gronden en het bouwen ten behoeve van wonen is binnen deze bestemming niet toegestaan. 
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Figuur 2. Fragment verbeelding (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 nader op het plan ingegaan. Relevant overheidsbeleid is 
daaropvolgend in hoofdstuk 3 uiteengezet. Een omschrijving van de omgevingsaspecten betreffende de 
planologische en milieukundige randvoorwaarden is opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de 
toelichting op de juridische vormgeving van het bestemmingsplan en de hiervoor te volgen procedure. Als 
laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet. Bij dit 
bestemmingsplan zijn verder enkele bijlagen opgenomen waarnaar in deze toelichting wordt verwezen.
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Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

2.1  Planbeschrijving

Vereniging Mantgum CPO 2.0 heeft al een heel traject achter de rug dat uiteindelijk heeft geresulteerd in 
een stedenbouwkundig plan CPO Mantgum Klimaatbestendig bouwen (Noordpeil d.d. 6 februari 2020 
Bijlage 1) en een ruimtelijke onderbouwing en beeldkwaliteitsplan (Bijlage 2). Uitgangspunten van het plan 
zijn:

Aantal / woningtype / oriëntatie 
Maximaal 12 woningen 

wonen in de boomgaard: vier twee-onder-één-kap-woningen, kavelgrootte circa 400 - 450 m²;
wonen aan het water: acht vrijstaande woningen, kavelgrootte circa 750 – 800 m². 

Rooilijnen 
woningen ten minste 2 m uit de rand van de weg, verspringend.

Ontsluiting/erf 
op Om 'e Terp;
aan de oostzijde een open zichtlijn houden.

Ontmoetingsplein 
centrale zone voor ontmoeting en beleving;
ruimte voor spelen;
combinatie met ruimte voor parkeren, containers (indien nodig), keren, bezorgen;
kastanjeboom/kunstwerk.

Vaarwater 
minimaal 10 m breed (3 à 4 meter uitgeefbaar en  6 à 7 meter vaarwater);
langshaventje en/of aanleggen langs oever.

Parkeren 
uitgangspunt is parkeren op eigen erf;
circa 4 tot 6 plaatsen voor bezoekers in openbare ruimte (zoekgebied bij ontmoetingsplein).
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Figuur 3. Schets nieuwe situatie (bron: CPO Mantgum Klimaatbestendig bouwen; Noordpeil d.d. 4 juni 2020 Bijlage 1)

2.2  Relatie met omgeving

Als inrichtingsprincipe voor het plan is gekozen: het groene (boeren)erf, bestaand uit een voorerf (het aan 
de straat grenzend deel van het erf) en een achtererf (het achter de woning liggend deel van het erf). In 
relatie tot de omgeving en inpassing van het plan is rekening gehouden met de volgende aspecten: 

Omgevingsaspecten: 
geluidscontour tennisvereniging (30 m) (zie paragraaf 4.8);
geluidscontour verkeer (10 m) (zie paragraaf 4.3).

Landschappelijk beeld: 
het algehele landschappelijke beeld van het plangebied is passend bij een groen boerenerf, o.a. riet,  
knotwilgen, fruitbomen, solitaire bomen, zoals  kastanje, beuk (geen solitaire bosschages in de vorm 
van 'schaamgroen' of los snippergroen);
een aantrekkelijke groene ruimte op het voorerf (o.a. fruitbomen, boomgaard);
kavels op het achtererf: brede strook van riet, knotwilgen, solitaire bomen; 
natuurlijke oevers daar waar mogelijk / wenselijk.

Zichtlijnen:
aangrenzend perceel It Bosk 5;
open landschap.
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Figuur 4. Planvoornemen in relatie tot de omgeving (bron: CPO Mantgum Klimaatbestendig bouwen; Noordpeil d.d. 4 juni 2020 Bijlage 1)

2.3  Stedenbouwkundige toelichting

De planuitgangspunten zoals beschreven in de paragrafen 2.1 en 2.2 hebben geresulteerd in een 
stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitseisen (Bijlage 2). 

Stedenbouwkundig plan 
Voortborduren op het 'dorps-DNA', is de hoofdgedachte voor het uitbreidingsplan in Mantgum. De 
openbare ruimte van Mantgum heeft een hoge kwaliteit en een sterke samenhang door de dorpse 
afwisseling in architectuur, volume en koprichtingen. In het plangebied zijn twee woongebieden te 
onderscheiden. Deze twee woongebieden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het betreft een groen 
voorerf met boomgaard (4 woningen) en een achtererf met vrijstaande woningen (8 woningen). Dit plan 
maakt onderdeel uit van het dorpssilhouet van Mantgum en dient zorgvuldig landschappelijk ingepast te 
worden.

Hoofduitgangspunten 
het plan vormt een nieuwe groene dorpsrand; 
de algehele landschappelijke inpassing van het plangebied is passend bij een groen, boerenerf, o.a. 
riet, knotwilgen, fruitbomen, solaire bomen, zoals kastanje, beuk (geen solitaire bosschages in de vorm 
van 'schaamgroen' of los snippergroen) 
bestaand en nieuw water bepalen de hoofdstructuur van het plan; 
de nieuwe waterstructuur versterkt de historische identiteit van Mantgum; 
groen (boeren)erf, bestaand uit een voor- en achtererf: het 'voorerf', een groen openbaar erf 
(boomgaard) met wonen en het 'achtererf', met wonen aan het water; 
het groene woongebied kent een losse bebouwingsstructuur, met twee-onder-één-kap- en vrijstaande 
woningen. Hiermee wordt mede voldaan aan de vraag naar woningdifferentiatie en doorstroming op 
de woningmarkt; 
relatie met het landschap door zichtlijn en zichtlocaties;
de boomgaard en de groene oevers met riet dragen bij aan het groene karakter van Mantgum; 
groen voorerf (boomgaard met openbare wandelroute) als aantrekkelijke groene entree en groene 
buffer tussen tennisbanen en woningen;
kavels op het achtererf: natuurlijke oevers met brede strook van riet, knotwilgen, solitaire bomen. 
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Figuur 5. Stedenbouwkundige schets (Bron: Ruimtelijke onderbouwing en beeldwaliteitsplan Bijlage 2)

2.4  Welstandscriteria

De geldende welstandsnota van de gemeente Leeuwarden biedt onvoldoende toetsingskader om 
toekomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning te beoordelen. Daarom zijn als onderdeel van dit 
beeldkwaliteitsplan specifieke welstandscriteria voor het CPO-project opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan 
en de bijbehorende welstandscriteria worden gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure gebracht 
en door de gemeenteraad van Leeuwarden vastgesteld. Na de uiteindelijke vaststelling van de plannen 
vormen deze de basis voor de aan te vragen (eventueel collectieve) omgevingsvergunning(en) voor het 
bouwen. Voor de onderbouwing van het planvoornemen is het beeldkwaliteitsplan ook als bijlage bij deze 
toelichting gevoegd in Bijlage 2.
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Hoofdstuk 3  Beleidskaders

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Het Rijk heeft het beleid inzake de ruimtelijke inrichting en het mobiliteitsbeleid van Nederland tot 2040 
vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze visie is vastgesteld op 13 maart 2012.

De regering maakt ruimte voor groei en beweging en kiest ervoor de invulling van het ruimtelijk beleid voor 
een belangrijk deel over te laten aan provincies en gemeenten. Daardoor kan het Rijk zich richten op het 
behartigen van belangen die van nationale en internationale betekenis zijn. De minister vermindert stevig 
het aantal procedures en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, 
natuur en monumenten. De ruimtelijke ordening wordt zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat 
gebracht (burgers en bedrijven) en er wordt meer overgelaten aan gemeenten en provincies ('decentraal, 
tenzij…'). Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving. Daarbij verwacht het Rijk 
dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van 
ruimtelijke regelgeving. De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor 
een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. In het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke 
ontwikkeling van stad en platteland in brede zin, waarbij onder meer belangen ten aanzien van mobiliteit, 
milieu, natuur, water, economie en wonen worden afgewogen. Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028) en 
verbindt hier dertien nationale belangen aan. 

De drie hoofddoelstellingen van het Rijk zijn:
1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
2. het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn.

Voor wat betreft nationale belangen ligt de nadruk op het verbeteren van milieukwaliteit en bereikbaarheid 
om zo de drie hoofddoelstellingen te dienen. De nationale belangen verzetten zich niet tegen de voorziene 
realisatie van het nieuwe woongebied. 

3.1.2  AmvB Ruimte (Barro)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische borging van het nationaal 
ruimtelijk beleid zoals dat in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgelegd. Het bevat regels die 
de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar 
waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Voor Leeuwarden hebben deze regels geen gevolgen. 
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3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Op 1 juli 2017 is het besluit tot wijziging van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening in werking 
getreden. Het betreft een wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking (duurzaamheidsladder). 
De laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De 
behoefte aan deze stedelijke ontwikkeling moet dan worden aangetoond. De behoefte is het saldo van de 
aantoonbare vraag naar de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, looptijd bestemmingsplan) 
verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is  gerealiseerd (harde 
plancapaciteit). De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting worden 
vermeld. Voor uitwerkings- en wijzigingsplannen kan in het bestemmingsplan worden bepaald dat de 
beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een motivering van deze behoefte 
wordt doorgeschoven naar de toelichting behorende bij het uitwerkings- of wijzigingsplan. 

Als stedelijke ontwikkeling wordt bedoeld: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.' In 
het Bro is geen ondergrens voor een minimale omvang vastgelegd van wat een stedelijke ontwikkeling is. 
Voor woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS 28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724) dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. Voor overige stedelijke functies 
wordt gesteld dat 'in beginsel' geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als het ruimtebeslag 
minder dan 500 m² bedraagt. 

Relevant is of het plan aan te merken is als woningbouwlocatie volgens het Bro. Voor wonen ligt de 
ondergrens op maximaal 11 woningen (zie bijvoorbeeld ABRvS 16 september 2012, 
ECLI:NL:RVS:2015:2921). CPO Mantgum maakt planologisch maximaal 12 woningen mogelijk en kwalificeert 
zich daarmee als woningbouwlocatie en is dus ladderplichtig.

Ladderonderbouwing 
Volgens CBS en PBL-voorspellingen neemt het aantal huishoudens binnen de gemeente Leeuwarden tussen 
2015 en 2025 naar verwachting met circa 3.500 toe. Verder wordt in het 'Afwegingskader woningbouw 
gemeente Leeuwarden 2016' (verder te noemen: Afwegingskader) op basis van inkomensprognoses 
verwacht dat de vraag naar gereguleerde huur niet verder groeit. De jaarlijkse sloop van huurwoningen ligt 
gemiddeld rond de 100 woningen per jaar, hoofdzakelijk huurwoningen van corporaties. In het 
Afwegingskader wordt ervan uitgegaan dat deze trend zich doorzet. Daardoor zullen er tussen 2015 en 
2025 naar verwachting ongeveer 1.000 woningen worden gesloopt en is de totale woningbehoefte in de 
gemeente Leeuwarden voor de periode 2015-2025 circa 4.500 woningen. 

Uit het Afwegingskader, inclusief de vanaf 2015 toegevoegde plannen (waaronder CPO Mantgum), blijkt dat 
in de gemeente Leeuwarden circa 2.280 woningen zijn vastgelegd in harde plannen. In de gemeente 
Leeuwarden is sprake van een kwantitatieve actuele behoefte van bruto circa 4.500 woningen voor de 
periode 2015-2025. Hiertoe komen we door de vraag volgens CBS/PBL te confronteren met het aanbod in 
harde plannen:

additionele woningvraag voor gemeente Leeuwarden bedraagt bruto circa 4.500 woningen;
aanbod in harde plannen goed voor circa 2.280 woningen;
de resterende actuele regionale behoefte die hieruit volgt is circa 2.220 woningen;
na realisatie van Middelsee fase 1 en Unia resteert een bruto behoefte van circa 1.270 woningen.

Lokale behoefte 

In het Afwegingskader zijn de volgende keuzes relevant voor het onderhavige CPO-project:
voor de gezamenlijke dorpen in de gemeente is de behoefte bepaald op 250 woningen in tien jaar;
gemeente Leeuwarden werkt mee aan bijzondere woonvormen en bijzondere manieren van 
ontwikkeling.
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De vraag naar dorps wonen is moeilijker te prognosticeren dan stedelijk of suburbaan wonen omdat deze 
vraag soms ook gekoppeld is aan specifieke dorpen of streken. In het Afwegingskader is gerekend met een 
uitbreidingsvraag van circa 250 woningen voor de komende tien jaar. Het Afwegingskader biedt ruimte aan 
toevoeging van woningen voor de dorpen en werkt mee aan bijzondere woonvormen en bijzondere 
manieren van ontwikkeling. Hieronder vallen vormen waarin collectieven het initiatief nemen, of waarbij 
toekomstige gebruikers een grote invloed op het programma hebben,  zoals het CPO Mantgum.

Het CPO-project is opgenomen in het planaanbod (Bijlage 3) van de gemeente Leeuwarden en daarover is 
overeenstemming bereikt met de provincie Fryslân.

Zoals ook al in paragraaf 1.1 staat omschreven, biedt het CPO Mantgum de kans om wensen en 
ontwikkelingen te combineren. Per 5/6/2020 zijn er inmiddels 23 belangstellenden voor een kavel, die allen 
een verklaring van de hypotheekadviseur/bank zullen indienen dat ze financieel voldoende draagkrachtig 
zijn. Onder deze belangstellenden wordt door de notaris een loting voor de kavels verricht. De 
belangstellenden komen allemaal uit Mantgum of de directe omgeving daarvan. Een deel van deze mensen 
laat door de verhuizing naar het nieuwe plan een bestaande woning achter, waarmee de doorstroom in het 
dorp op gang wordt gebracht. Daarmee is dit plan niet alleen voor de toekomstige bewoners van belang, 
maar ook voor het gehele dorp. Op dit moment staat één woning in Mantgum te koop (bron: www.funda.nl,  
peildatum 5 juni 2020); dit aantal is de laatste tijd stabiel. Deze behoeftegegevens laten zien dat 
woningbouw met deze omvang in Mantgum gewenst en aanvaardbaar is.  

Het plan voorziet in 12 woningen onderverdeeld in acht vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap 
woningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag vanuit de belangstellenden. Het plan voorziet in 
woningen voor diverse leeftijdsgroepen. De woningen kunnen zo worden gebouwd dat alle voorzieningen 
zo nodig op de begane grond aanwezig kunnen zijn. Dit ruime programma zal de doorstroming op de 
woningmarkt in het dorp stimuleren (behouden van jeugd) en is belangrijk voor het behoud van 
voorzieningen. Het plan heeft een maatschappelijke meerwaarde. Zo kan bijvoorbeeld de boomgaard in het 
plangebied worden gebruikt als wandelroute en wordt daarmee semi-openbaar groen. 

Bestaand stedelijk gebied 

Voor het plangebied geldt dat het momenteel onbebouwd is en buiten het stedenbouwkundig samenstel 
van bebouwing ligt. Daarnaast laat het geldend bestemmingsplan geen stedelijke functie toe en wordt de 
locatie in de Verordening Romte niet aangemerkt als bestaand stedelijk gebied (BSG). De locatie ligt 
daarom buiten BSG, maar sluit daar wel op aan. 
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Figuur 6. Alternatieve locaties

Voorafgaand aan de keuze van het plangebied als ontwikkellocatie zijn meerdere locaties beoordeeld. In de 
eerste plaats is daarvoor gekeken in het huidige bestemmingsplan voor Mantgum. Dit plan (dat is 
vastgesteld in 2013) geeft een doorkijk naar de toekomst van het dorp: 'een uitbreiding ten zuid-oosten van 
het multifunctioneel centrum (MFC) “Wjukken” en het daarachter gelegen sportveld wordt als de meest 
waarschijnlijk locatie voor uitbreiding gezien'. In dat bestemmingsplan is aangegeven dat daarvoor tegen 
die tijd een eigen bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht. Op basis hiervan is de locatie van 
het onderhavige CPO-project een voor de hand liggende keuze.  

Bovendien zijn de alternatieve inbreidingslocaties in Mantgum onderzocht. De conclusies zijn:
nergens in Mantgum is een andere locatie van de gewenste kavelomvang beschikbaar (1,5 hectare);
bouwlocatie 'Om 'e Terp' is in particulier bezit. Hier kunnen op basis van het bestemmingsplan bij recht 
zes woningen worden gerealiseerd. Gezien de breedte van het bouwvlak (circa 35 m) en de 
bestemmingsregels is deze locatie geschikt voor maximaal zes rijwoningen. Deze locatie is niet 
geschikt voor het CPO-project qua aantallen en woningtypen; 
locatie gemeentehuis is de afgelopen jaren bij meerdere ontwikkelende partijen in beeld geweest voor 
mogelijke woningbouw. Tot op heden hebben de partijen om diverse redenen niet tot een economisch 
haalbaar plan kunnen komen;  
enkele open plekken in Mantgum hebben reeds een ander gebruik en zijn niet voorzien of ongeschikt 
voor woningbouw (baggerdepot, skatebaan); 
daarnaast zijn er nog enkele groene plekken in het dorp. Voor het dorpse karakter en voor de 
leefbaarheid / woongenot van de omwonenden en de klimaatopgave (voorkomen verstening) is het niet 
wenselijk dat groene plekken in het dorp worden bebouwd;
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de andere beoordeelde locaties zijn in het geldende bestemmingsplan niet als potentiële bouwlocatie 
benoemd en dus vanuit ruimtelijk en juridisch oogpunt minder voor de hand liggend;
de CPO-groep is in de gelegenheid om de locatie waarvoor het onderhavige bestemmingsplan is 
opgesteld, te kopen. Dat geldt niet voor de overige locaties, die daarmee niet beschikbaar zijn. 

De conclusie is dan ook dat er binnen bestaand stedelijk gebied geen inbreidingslocaties voorhanden zijn 
waar het CPO-project plaats kan vinden. 

Maatschappelijke meerwaarde 

Het CPO-project vormt een aanwinst voor Mantgum. Het is een maatschappelijk initiatief dat op 
verschillende manieren bijdraagt aan diverse 'Global Goals' zoals in het gemeentelijk collegeprogramma 
'De kracht van samen 2018-2022' zijn omschreven: veilige, veerkrachtige en duurzame dorpen en wijken.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de dorpen fysiek en sociaal vitaal te houden. De gemeente wil de 
kracht van de 'mienskip' blijven stimuleren en biedt daarom ruimte aan het eigen initiatief van bewoners. 
Het dorp Mantgum is van oudsher een veerkrachtig dorp. Het CPO-project is een voorbeeld van eigen 
initiatief van bewoners en draagt op een duurzame manier bij aan deze doelstelling:

de nieuwbouw van 12 woningen zorgt voor doorstroming op de lokale woningmarkt. Het project biedt 
kansen voor diverse doelgroepen uit het dorp en bovendien komen diverse bestaande woningtypen in 
Mantgum en omgeving vrij. Dit leidt ertoe dat Mantgumers langer in het dorp kunnen blijven wonen, 
hetgeen een belangrijke basis is voor de woningmarkt en de instandhouding van de voorzieningen. 
Bovendien heeft dit project een positieve uitstraling, passend bij een vitaal en toekomstbestendig dorp;  
dit particuliere initiatief versterkt de sociale cohesie tussen de toekomstige bewoners en de sociale 
betrokkenheid met het dorp;
het plan bevat – in vergelijking met reguliere, projectmatige woningbouwplannen - meer oppervlakte 
openbaar groen. Het openbaar toegankelijk groen wordt door de initiatiefnemers zelf aangelegd en 
beheerd. In de beheerfase liggen kansen voor bijvoorbeeld educatie (basisschool) en gezamenlijke 
doe-dagen (in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland); 
het speelplein, de boomgaard en de doorgaande wandelroute met bruggetje zijn in het plan 
opgenomen om zo de ontmoetings-, speel- en bewegingsmogelijkheden (voor jong en oud) te 
vergroten, zowel voor de toekomstige bewoners als voor alle Mantgumers;
de duurzaamheid van het project blijkt verder uit het het gebruik van duurzame materialen, het 
toepassen van zonnepanelen, de op zoveel mogelijk vasthouden gerichte waterberging (waartoe 
greppels binnen het plangebied bijdragen), de toepassing van natuurvriendelijke oevers, beplanting en  
maaibeheer boomgaard gericht op het bevorderen van de biodiversiteit.

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Streekplan Fryslân

Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het gemeentelijk 
(bestemmingsplan)beleid. Het provinciaal beleid is onder meer neergelegd in het Streekplan Fryslân 2007 
'Om de kwaliteit fan de romte', vastgesteld op 13 december 2006. 

In het Streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Het streekplan 
is de schakel tussen het abstracte rijksbeleid en het concrete gemeentelijke beleid. Het bovenlokaal belang 
wordt benadrukt bij het in stand houden en verder ontwikkelen van de gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde van de ruimte. Stad en platteland hebben elkaar nodig en ondersteunen elkaar. Het doel is 
een economisch sterk en tegelijkertijd mooi Fryslân. De provincie Fryslân zet meer dan voorheen in op de 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. 
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Ruimtelijke kwaliteit dient zowel voor economische, sociale als culturele belangen en is daarmee voor alle 
functies in Fryslân essentieel. Het streekplan staat de realisatie van het CPO niet in de weg. 

3.2.2  Verordening Romte

Op 25 juni 2014 hebben de Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân/werkwijze RO 2014 
vastgesteld. Door middel van deze verordening vindt de vertaalslag plaats van het beleid zoals dat is 
opgenomen in het Streekplan Fryslân 2007.

In de Verordening Romte Fryslân wordt uitgegaan van bundeling van stedelijke functies. Om te voorkomen 
dat in het landelijk gebied verdere verstedelijking plaatsvindt, worden stedelijke functies geconcentreerd in 
het bestaand stedelijk gebied (artikel 1.1.1. lid 1). De voorkeur gaat bij voorkeur uit naar herstructurering, 
transformatie of intensivering voordat gekeken wordt naar uitbreidingen buiten het bestaand stedelijk 
gebied (artikel 1.1.1 lid 2). 

Het voorliggende plan betreft een uitbreiding buiten bestaand stedelijk gebied maar grenst hier wel direct 
aan. Omdat het plangebied buiten bestaand stedelijk gebied is gelegen zijn de artikelen 2.1.1 (Ruimtelijke 
kwaliteit), 2.3.1 (zorgvuldig ruimtegebruik) en 3.1.1 (woonplan) uit de verordening Romte van  toepassing:

Ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik 

In Hoofdstuk 2 en Bijlage 1 en Bijlage 2 is uitgebreid ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Uit deze onderbouwing blijkt dat sprake is van een zorgvuldig ingepast plan waarmee wordt 
voldaan aan de artikelen 2.1.1 en 2.3.1 van de Verordening Romte Fryslân.

Woonplan 

Met de provincie Fryslân heeft afstemming plaatsgevonden over het woningbouwprogramma voor de 
periode 2016 t/m 2025 in de gemeente Leeuwarden. Er is overeenstemming over de planologische 
beweegruimte van 4500 woningen. Het aantal woningen voor het CPO in Mantgum is opgenomen in het 
woningbouwprogramma. Gedeputeerde Staten heef bij brief van 18 december 2018 ingestemd met het 
woningbouwprogramma, waarmee wordt voldaan aan artikel 3.1.1 van de Verordening Romte Fryslân. 

Weidevogelscompensatie 

Door de provincie Fryslân is een berekening naar mogelijke weidevogelcompensatie uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat als gevolg van de woningbouw er geen sprake is van extra verstoring. Er is daarmee geen 
sprake van strijd met artikel 7.2.2 van de Provinciale Verordening Romte. Weidevogelcompensatie is 
daarmee niet aan de orde. 

3.2.3  Omgevingsvisie Fryslân (ontwerp)

De provincie Fryslân werkt momenteel aan de omgevingsvisie Fryslân. In wat voor Fryslân wilt u in 
2025-2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven? Deze vraag staat centraal bij het maken van de 
nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Fryslân. In het plan komt al het provinciale beleid voor de fysieke 
leefruimte te staan. Het gaat om de hoofdlijnen voor de ruimtelijke inrichting van Fryslân, de provinciale 
waterhuishouding, infrastructuur, natuur, landschap en milieu.

Bij de ontwerp omgevingsvisie zit een was-wordt-tabel opgenomen. Deze tabel plaatst het huidige 
provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving naast het nieuwe provinciale beleid voor de fysieke 
leefomgeving dat in de ontwerp Omgevingsvisie is verwerkt; dit is voor de verschillende onderwerpen/ 
thema’s van de fysieke leefomgeving gedaan. Op die manier is overzichtelijk welk beleid wordt gewijzigd en 
welk beleid wordt voortgezet. Uit de tabel blijkt dat de beleidsuitspraken/beleidsuitgangspunten in het 
huidige provinciale beleid met betrekking tot onderhavig verzoek niet wijzigen. De toekomstige 
omgevingsvisie Fryslân staat het CPO-project niet in de weg. 
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Energieagenda Leeuwarden 2016-2020

Duurzaamheid en duurzame energie staan al jaren hoog genoteerd op de agenda van Leeuwarden. Op 
termijn wil de gemeente onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. De 
energietransitie gaat niet vanzelf. Externe factoren bepalen mede het succes. Zo is het van belang hoe de 
prijs van energie zich internationaal ontwikkelt. En het gaat om de investeringsbereidheid van 
woningeigenaren, bedrijven en woningcorporaties. Verder speelt de strategie met bijbehorende 
maatregelen van ‘Den Haag’ een rol. Daarnaast is de energiewereld voortdurend in ontwikkeling. Daarom 
wil de gemeente Leeuwarden koers zetten met heldere doelen en rollen. Het is nodig om een realistische 
en flexibele uitvoeringsagenda op te stellen. Geen blauwdruk voor een langere periode. Maar een 
uitvoeringsagenda die wordt gemonitord op afgesproken doelen, inspanningen en effecten:

doelstelling is in 2020 een energiebesparing in de woningbouw van 20% te realiseren ten opzichte van 
het energieverbruik in 2010. In de periode 2010 tot en met 2014 was er een besparing van 0,28 PJ. Van 
2015 tot en met 2020 moet dan minimaal 0,33 PJ energie bespaard worden in de woningbouw;
het in 2020 opwekken van minimaal 1,41 PJ duurzame energie op. Dit is 16% van het totale 
energieverbruik in Leeuwarden in 2013. 

De energiebesparingsaanpak richt zich voor een groot deel op sociale en particuliere woningen. De 
gemeente verwacht met haar aanpak een zichtbaar effect voor de particuliere woningbouw te kunnen 
realiseren. Daarnaast werkt de gemeente aan het stimuleren van energiebesparing in het maatschappelijk 
vastgoed als scholen en buurthuizen en bij bedrijven. 

Voor het opwekken van energie heeft de gemeente Leeuwarden de Energiemix opgesteld. De gemeente 
kan voor een belangrijk deel de ambitie op eigen grondgebied verwezenlijken. De gemeente ziet kansen 
voor zonnestroom, restwarmte, geothermie en biogas.

Binnen het plangebied wordt ruimte geboden voor energie en innovatie. Zo zijn de stedenbouwkundige 
opzet en welstandsrichtlijnen gericht op het bevorderen van mooi, energiebewust bouwen. Het CPO-project 
past hierdoor binnen de ambities van de Energieagenda Leeuwarden 2016-2020. 

3.3.2  Parkeerbeleidsplan 2015

De gemeenteraad heeft op 16 november 2015 het 'Parkeerbeleidsplan' vastgesteld. In het 
parkeerbeleidsplan wordt de komende jaren voor Leeuwarden ingezet op het voortzetten van het 
parkeerbeleid op basis van de eerder vastgelegde beleidsregels.  

Voor de parkeernormen geldt dat wordt vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen bij de bouw of 
vergunningplichtige verbouw moeten worden gerealiseerd. Uitgangspunt bij de parkeernormering is dat 
het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. Wanneer dit ruimtelijk of financieel niet haalbaar is, kan 
rekening houdende met lokale omstandigheden en de omgeving maatwerk worden toegepast. 

In het plangebied vindt het parkeren van de bewoners plaats op eigen terrein. Voor het bezoekersparkeren 
worden 4 tot 6 plaatsen in de openbare ruimte voorzien. In het plan wordt voldaan aan de parkeernormen. 
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3.3.3  Welstandsnota Leeuwarden 2019

Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat 
nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. Datgene wat door het bestemmingsplan wordt mogelijk 
gemaakt, kan niet door welstandscriteria worden tegengehouden. De architectonische vormgeving van 
bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief met het gemeentelijke 
welstandsbeleid geregeld. Dit is vastgelegd in de op 30-11-2015 door de raad vastgestelde Welstandsnota 
Leeuwarden 2016. 

De geldende welstandsnota biedt onvoldoende toetsingskader om toekomstige aanvragen om 
omgevingsvergunning te beoordelen. Hierom is een beeldkwaliteitsplan opgesteld inclusief 
welstandscriteria (Bijlage 2). De bijbehorende welstandsrichtlijnen worden gelijktijdig met dit 
bestemmingsplan in procedure gebracht en door de gemeenteraad van Leeuwarden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Erfgoed

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is per 1 juli 2016 de Erfgoedwet. De kern van 
deze wet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 
Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 
Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan vanwege de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) een analyse 
van cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van 
erfgoed, dient vanwege voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.1.1  Archeologie

Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengerbied (2015) heeft het plangebied een dubbelbestemming 
"Waarde archeologie 2". Dat wil zeggen dat bodemingrepen met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en 
een diepte van meer dan 30 cm onder maaiveld voorwaarden worden gesteld aan de 
omgevingsvergunning op archeologische gronden. 

Door de Steekproef is een archeologisch bureauonderzoek en karterend veldonderzoek uitgevoerd (Bijlage 
4). De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om nader onderzoek te adviseren. Evenmin zijn 
archeologische resten aangetroffen waarmee bij de verdere planvorming rekening zou moeten worden 
gehouden. In alle gevallen blijft onverminderd van kracht dat indien bij toekomstig graafwerk onverwachts 
toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, 
hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 
5.11. 

Conclusie 
Archeologie vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.1.2  Cultuurhistorie

Naast wetgeving op rijksniveau is ook in de Verordening Romte Fryslân 2014 vastgelegd dat gemeenten in 
een ruimtelijk plan moeten aangeven op welke wijze het plan rekening houdt met cultuurhistorische 
elementen en structuren. Informatie over cultuurhistorische waarden is beschikbaar middels de 
Cultuurhistorische Kaart Fryslân 2 (CHK2) van Provinsje Fryslân. Wat betreft cultuurhistorie blijkt uit deze 
kaart dat er geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Een regeling ten aanzien van de bescherming 
van cultuurhistorische waarden wordt daarom niet nodig geacht.

Conclusie 
Cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.2  Ecologie en stikstofdepositie

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met de 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk plan mag namelijk geen significante gevolgen 
hebben voor een te beschermen gebied en/of soort.

Natuurtoets 

Door Faunax is is in het kader van geldende wet- en regelgeving onderzoek gedaan naar de actuele 
natuurwaarden in en rond het plangebied (Bijlage 5) gericht op zowel de soortenbescherming als de 
gebiedsbescherming. Het onderzoek heeft bestaan uit bureauonderzoek en een veldbezoek. De Wet 
natuurbescherming (Wnb), het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voorheen Ecologische Hoofdstructuur 
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(EHS) - en eventuele andere vormen van regelingen ten aanzien van natuurbescherming zijn daarbij aan de 
orde geweest.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het planvoornemen zonder bezwaren doorgang vinden binnen 
de kaders van de geldende natuurwetgeving, mits de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd 
worden en de zorgplicht wordt nageleefd. 

Stikstof 

Een AERIUS- berekening van de stikstofuitstoot van het planvoornemen moet uitwijzen of er negatieve 
effecten in het kader van de Wnb beschermde gebieden zullen optreden. Op basis daarvan kan worden 
bepaald of vervolgstappen nodig zijn, zoals het aanvragen van een vergunning van de Wnb. Op 9 maart 
2020  is de berekening stikstofdepositie voor onderhavig project uitgevoerd (Bijlage 6). De berekening met 
AERIUS genereert een gml bestand en een pdf bestand waarin wordt geconstateerd dat er geen 
natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Een 
vergunning van de Wnb is in het kader van de stikstofdepositie dan ook niet nodig. 

Conclusie 
Wat betreft de soorten- en de gebiedsbescherming en stikstofdepositie is er geen sprake van beperkingen. 
Voorliggend bestemmingsplan is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.

4.3  Geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de geluidhinder vanwege spoorweglawaai, industrielawaai en 
wegverkeerslawaai in nieuwe situaties te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt dat de 
'geluidsbelasting' op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een 
in de wet bepaalde norm die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Voor het wegverkeerslawaai is 
deze norm 48 dB; voor spoorweglawaai bedraagt deze 55 dB en voor industrielawaai is de norm 50 dB(A).
Door de Geluidmeesters is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
(Bijlage 7). Het voornemen is op het perceel ten zuiden van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Wjukken, 
aan de oostzijde van de weg Om ’e Terp, twaalf woningen te realiseren. In het kader van de ruimtelijke 
procedure verlangt de gemeente Leeuwarden inzicht in de geluidbelasting van de weg Om ’e Terp. Op de 
weg Om ’e Terp is een 30 km/uur regime van toepassing waardoor er geen verplichtingen uit de Wet 
geluidhinder van toepassing zijn.

Vanuit ruimtelijk oogpunt dient aangetoond te worden dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat 
bij de te realiseren woningen. Voor het toetsingskader aansluiting is  bij de voorkeurgrenswaarde van 48 dB 
uit de Wet geluidhinder. Indien aan deze waarde wordt voldaan zijn er geen akoestische belemmeringen en 
is er sprake van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. Uit de berekende geluidcontouren blijkt dat op 
zowel 1,5 als 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld de 48 dB geluidcontour op 10 meter uit het hart van de 
weg ligt. De maatgevende nieuw te realiseren woning wordt op circa 40 meter uit het hart van de weg 
gebouwd. Er zijn dan ook ten aanzien van verkeerslawaai geen belemmeringen geconstateerd en zal er 
sprake zijn van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.

Conclusie 
Geluidhinder staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.4  Bodemkwaliteit

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet zijn aangetoond dat de bodem geschikt is voor het 
beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten 
minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is de Wet 
bodembescherming van toepassing, waarin is geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige 
verontreinigingen worden aangetroffen er sprake is van een saneringsgeval.
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Door Bodemvisie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 24 september 2019 (Bijlage 8) Op 
basis van de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen 
verwacht ten aanzien van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. 

Conclusie 
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer 
van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of lpg. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich 
op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, als het transport van gevaarlijke 
stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. De veiligheidsrisico's 
in het kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. De 
normen voor het plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te 
garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakend van een groep.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als een 
rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. Het groepsrisico (GR) is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval 
met gevaarlijke stoffen. Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.

Wet- en regelgeving
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving, waaraan een ruimtelijk besluit 
moet worden getoetst. Voor het planvoornemen zijn de volgende besluiten relevant:

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi): Met het Bevi en bijbehorende regeling (Revi) zijn de 
plaatsgebonden risiconormen en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico met betrekking tot 
risicovolle bedrijven wettelijk vastgelegd;
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt): In het per 01-04-2015 in werking getreden Bevt met 
bijbehorend informatiesysteem Basisnet staan de gegevens over het transport van gevaarlijke stoffen 
over grote vaar-, spoor- en autowegen opgenomen;
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb): Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar 
met het Bevi, te worden getoetst aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en de 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het Bevb heeft een rechtstreekse werking;
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim; beter bekend als het 
Activiteitenbesluit): Het activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een 
groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). In het Activiteitenbesluit staan algemene 
regels voor verschillende milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden.

Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, Bevb en het Bevt is onder andere een verantwoordingsplicht GR opgenomen. Deze 
verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen planologische keuzes moeten worden onderbouwd en 
verantwoord door het bevoegd gezag.

Toetsing 
Door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een Advies Externe Veiligheid inzake 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum opgesteld. Uit het advies blijkt dat in en in de nabijheid 
van het plangebied geen risicobronnen zijn gelegen.

Conclusie 
Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.
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4.6  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern 
van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 
overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met 
nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 
programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De 
ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 
2009 in werking getreden. De eerste verlenging liep tot en met 31 december 2016. De Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu heeft het NSL voor een tweede maal verlengd, tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Het Besluit tweede verlenging NSL is per 1 januari 2017 in werking getreden.

Ook projecten 'die niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 
te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er 
voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat 
na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 
luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 
beschouwd. PM10 en PM2,5 hangen sterk samen. De fractie PM2,5 is onderdeel van het PM10. Wanneer de 
luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet wordt ook aan de PM2,5 normen voldaan.

Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen zijn onder andere de volgende projecten 
vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 bijdragen, wat 
overeenkomt met 1,2 µg/m3 (de grenswaarde voor 2017 is 1.241 auto's dan wel 109 vrachtwagens per 
weekdagetmaal).

Voorliggend plan voorziet in de bouw van 12 woningen. De vorenstaande vrijstellingsregeling is van 
toepassing op het planvoornemen aangezien het project niet tot een dusdanig aantal extra 
verkeersbewegingen leidt dat de 3% grens wordt overschreden (zie paragraaf 4.9 over verkeer en 
parkeren).

Conclusie 
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.7  Waterparagraaf

In de ruimtelijke ordeningspraktijk is het doorlopen van de wettelijk verplichte 'watertoets' bij de betrokken 
waterbeheerder (in dit geval Wetterskip Fryslân) van belang. De watertoets wordt gezien als 
procesinstrument dat moet waarborgen dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de 
waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. De watertoets is een belangrijk instrument bij het 
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke 
plannen in een vroegtijdig stadium aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van het 
water.

Om de wateraspecten van planvoornemens goed te beoordelen en mee te nemen is de watertoets 
beschikbaar. Bij toename van verharding dient deze te worden doorlopen. Deze toets is tevens een middel 
om het waterschap op de hoogte te stellen van de op handen zijnde ontwikkeling en inzicht te krijgen in 
mogelijke maatregelen die genomen dienen te worden. Het resultaat van deze toets is als Bijlage 10 
opgenomen. De watertoets is op 27 februari 2020 ingediend. 

Uit de toetsing komt naar voren dat er regionale en lokale keringen in het gebied liggen. Dit betreft een 
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regionale kering polderdijk met kernzone waterkering, beschermingszone, peilscheidingsdamlegger en 
schouwater. Naar aanleiding hiervan is overleg gaande met het Wetterskip Fryslân. De uitkomsten van dit 
overleg worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit houdt in dat het plangebied niet beschermd is tegen hoge 
waterstanden in de Friese boezem. Het wordt geadviseerd om hier rekening mee te houden bij het bepalen 
van de aanleghoogte.

De verharding van dit plan is ook berekend en bedraagt 5297 m2. Bij de berekening is uitgegaan van de 
onderstaande verharding van het oppervlak aan de hand van de inrichtingsschets:

Figuur 7.  Oppervlakte verharding plangebied CPO Mantgum

Wetterskip Fryslân acht het noodzakelijk om bij een verharding met een groter oppervlak dan 200 m2 in 
stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied een compensatie van minimaal 5% voor infiltratie van 
oppervlakte water in de bodem te hanteren in de Boezem. Er moet dus minimaal 265 m2 gegraven worden 
om hieraan te voldoen. Er wordt een extra sloot gegraven met een totaal oppervlakte van 800 m2. Als de 
aandachtspunten en adviezen in acht worden genomen is het plan betreft wateraspect uitvoerbaar.

Conclusie 
Water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.8  Bedrijven- en milieuzonering

Op plaatsen waar industrie of andere bedrijvigheid is kan hinder voor de omgeving ontstaan. Bij nieuwe 
ontwikkelingen dient daarom voldoende afstand in acht te worden genomen tussen milieubelastende 
activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) om hinder en onveilige situaties te 
voorkomen. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, gevaar, 
stof en geur. Bij deze aspecten neemt de belasting af naarmate de afstand tot de bron groter wordt.

In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn richtafstanden opgenomen per 
bedrijfscategorie. Wanneer de afstand tussen een bedrijf en een gevoelig object groter of gelijk is aan de 
richtafstand die bij de betreffende bedrijfscategorie hoort, is dat een goede aanwijzing dat er geen sprake 
is van onevenredige bedrijfshinder. De publicatie van de VNG is niet bindend maar is enkel een hulpmiddel. 
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden 
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om 
hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden.

In de genoemde VNG-publicatie worden twee omgevingstypen onderscheiden. Bij het omgevingstype 
‘rustige woonwijk of rustig buitengebied’ wordt functiescheiding nagestreefd. Hiertoe worden minimale 
richtafstanden gehanteerd, waarbij een bepaalde bij een bedrijf of voorziening behorende milieucategorie 
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een zoneringsafstand ten opzichte van hindergevoelige functies inhoudt. Bij het omgevingstype ‘gemengd 
gebied’ is sprake van functiemenging. In tegenstelling tot rustige woongebieden zijn in dergelijke levendige 
gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van woningen mogelijk. Hiertoe mogen de 
aangegeven minimale richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind (milieucategorie 1 wordt 0, 2 
wordt 1, 3.1 wordt 2, et cetera). In onderhavige situatie is sprake van een omgevingstype 'gemengd gebied' 
en kan de richtafstand met één afstandsstap worden verkleind. 

De te accepteren milieuhinder hangt samen met de aard van het gebied. In een gemengd gebied (zoals een 
centrumgebied in een stad) kan wat meer hinder worden geaccepteerd dan in een rustig woongebied. Er 
moet gemeten worden vanaf de grens van de bestemming van de milieubelastende activiteit tot aan de 
gevel van de woning. 

In de nabije omgeving bevinden zich een buurthuis en een tennisbaan. Het buurthuis heeft milieucategorie 
2 op grond van de VNG handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Op basis van de VNG-publicatie moet voor 
een categorie 2 bedrijf een grootste afstand worden gehanteerd van 30 meter voor het aspect geluid. In 
onderhavige situatie is sprake van een omgevingstype 'gemengd gebied' en kan de richtafstand met één 
afstandsstap worden verkleind naar 10 meter. Aangezien het buurthuis op 50 meter afstand voldoet deze 
afstand. 

De tennisbaan (met verlichting) heeft milieucategorie 3.1 op grond van de VNG handreiking Bedrijven en 
Milieuzonering, met een grootste afstand van 50 meter voor geluid. Nu er sprake is van een gemengd 
gebied mag uitgegaan worden van een grootste afstand van 30 meter. Bij de inrichting van het plangebied 
zie figuur 4 is rekening gehouden met deze richtafstand. De percelen zijn op een dusdanige afstand 
gesitueerd dat voldaan wordt aan de gestelde minimale afstand van 30 meter. 

Conclusie 
Bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.9  Parkeren en verkeer

Om de parkeerbehoefte vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Leeuwarden 
2014. Het bouwplan bestaat uit 8 vrijstaande woningen en 4 twee onder een kap woningen. Onderstaande 
tabel geeft weer welk aantal parkeerplaatsen benodigd zijn. Voor de vrijstaande woningen is uitgegaan van 
de norm voor woningen met een gebruiksoppervlakte van >120 m2. En voor de twee onder een kap 
woningen is uitgegaan van de norm van een woning met gebruiksoppervlakte van > 80 m2 en < 120 m2. In 
onderstaande tabel is het benodigde aantal parkeerplaatsen weergegeven. De nummers in de tabel 
corresponderen met het programma zoals hierboven weergegeven. Voor de locatie moet worden 
uitgegaan van een sterk stedelijk gebied in het buitengebied. 

Figuur 8. Parkeerbehoefte
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Met toepassing van de gemiddelde parkeerkencijfers moet voor het planvoornemen uitgegaan worden van 
afgerond 23 benodigde parkeerplaatsen waarvan 4 parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren. Het 
parkeren voor de bewoners zelf wordt op eigen terrein gerealiseerd. Daarnaast worden er 4 tot 6 
parkeerplaatsen in het openbaar gebied (binnen het projectgebied) gerealiseerd voor het 
bezoekersparkeren. De binnen het plangebied te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein van de 
woningen en de openbare parkeerplaatsen zijn daarmee voldoende om te voldoen aan de volledige 
parkeerbehoefte.

Om vast te stellen hoeveel verkeersbewegingen de nieuwe ontwikkeling zal genereren, is gebruik gemaakt 
van de publicatie Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van het CROW. Op basis van deze publicatie 
moet in een sterk stedelijk gebied in het buitengebied uitgegaan worden van een verkeersgeneratie tussen 
de 7,8 en 8,6 motorvoertuigen per woning per etmaal wat resulteert in een geringe toename van 93,6 tot 
103,2 verkeersbewegingen per etmaal. De locatie ontsluit op de ontsluitingsweg Om 'e Terp. De 
verkeersdruk op de omliggende wegen is laag en er is sprake van een goede afwikkeling van het verkeer. 
De toename van het geringe aantal verkeersbewegingen heeft geen invloed op de bestaande infrastructuur 
en zal de leefbaarheid van de directe omgeving niet aantasten. Het CPO-project heeft geen significante 
toename van de verkeersgeneratie als gevolg waardoor problemen met de verkeersafwikkeling worden 
verwacht.

Conclusie 
Parkeren en verkeer vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.10  M.e.r.-verantwoording

Voor bepaalde grootschalige ontwikkelingen op het gebied van woningen, bedrijvigheid en infrastructuur 
dient op grond van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te 
worden. Hierin moet worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen voor het milieu. In het 
Besluit mer is aangegeven in welke gevallen er onderzoek gedaan moet worden. Afhankelijk van de grootte 
van het project zijn er drie mogelijkheden:
1. bij een project dat voorkomt in onderdeel C van de bijlage van het Besluit mer en boven de daar 

genoemde drempelwaarden uitkomt, geldt een directe m.e.r.-plicht. In dat geval dient een mer 
opgesteld te worden. Dit geldt ook voor een project die onder de drempelwaarden genoemd in  
onderdeel C blijft, maar boven de drempelwaarden die in onderdeel D gegeven worden ligt en 
waarvoor een (kaderstellend) bestemmingsplan opgesteld wordt;

2. indien er geen directe m.e.r.-plicht geldt, kan er wel een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht gelden. Dit 
geldt voor projecten die in onderdeel D genoemd worden en niet boven onder de drempelwaarde 
uitkomen. Hierbij moet worden onderzocht of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Er 
gelden geen vormvereisten, maar wel inhoudelijke vereisten: de criteria uit bijlage III van de Europese 
richtlijn moeten in acht worden genomen. Als de uitkomst is dat het uitgesloten is dat er belangrijke 
gevolgen voor het milieu zijn, dan dit moet in de toelichting van het bestemmingsplan worden 
gemotiveerd. Zijn belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet uitgesloten, dan geldt een m.e.r. 
-plicht.
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Onderzoek 
De voorgenomen activiteit is niet opgenomen in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet aan te 
merken als een activiteit waarvoor een directe m.e.r.-plicht bestaat. De voorgenomen activiteit is wel 
opgenomen in onderdeel D (categorie D.11.2) van bijlage II van het Besluit mer.  

Activiteiten Gevallen Besluit
D.11.2 De aanleg, wijziging 

of uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject, 
met inbegrip van de 
bouw van 
winkelcentra of 
parkeerterreinen.

In gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op: 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of 
meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 
m2 of meer.

De vaststelling van het 
plan, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
de Wet ruimtelijke 
ordening --> het 
bestemmingsplan

Figuur 9. Onderdeel D (categorie D.11.2) van bijlage II van het Besluit mer

Onder verwijzing naar haar uitspraken van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:694), van 31 januari 2018 
(ECLI:NL:RVS:2018:348) en van 17 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:153) overweegt de Afdeling dat het 
antwoord op de vraag of er sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van 
het Besluit m.e.r., afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als 
de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. Uit deze 
uitspraken volgt eveneens dat het antwoord op de vraag of een activiteit kan worden aangemerkt als een 
activiteit als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., niet 
afhankelijk is van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu 
kunnen ontstaan.

Naar het oordeel van de Afdeling van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:100) kan de ontwikkeling van 
twaalf vrijstaande woningen, gelet op de omvang ervan, niet worden aangemerkt als een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r. Daarbij is ook van belang dat het ruimtebeslag van de voorziene bebouwing beperkt is. 

Het plan voorziet in het realiseren van maximaal 12 woningen zodat geconcludeerd kan worden dat de 
voorziene CPO-project geen stedelijk ontwikkelingsproject vormt en dat een m.e.r.-beoordeling niet aan de 
orde is. 
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Toelichting op het juridische systeem

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en functionele situatie in het 
plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk 
wordt de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden) toegelicht en wordt 
aangegeven hoe de uitgangspunten hun juridische vertaling in het eigenlijke plan hebben gekregen. De 
bepalingen die betrekking hebben op de te onderscheiden bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op 
de verbeelding. Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd.

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast.

De regels zijn zo opgesteld dat deze gebruikt kunnen worden in een analoog alsook in een digitaal 
raadpleegbaar bestemmingsplan. Het digitale plan verschaft de burger 'online' informatie over het 
bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de 
gemeente en met andere overheidsinstanties. De digitale plannen zijn per 01-01-2010 verplicht op grond 
van de Wro. Op basis van de Wro is het digitaal vastgestelde bestemmingsplan leidend. Als er een verschil 
bestaat tussen het analoge en digitale bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend qua vormgeving en 
inhoud.

5.2  Regels

5.2.1  Algemeen

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in vier hoofdstukken:
1. in de Inleidende regels zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele plan van belang zijn. In 

artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van de in het plan voorkomende relevante begrippen. In 
artikel 2 is vastgelegd op welke wijze dient te worden gemeten. Door deze vaste omschrijving van de 
begrippen en van de wijze van meten wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en 
wordt de rechtszekerheid vergroot;

2. in de Bestemmingsregels zijn de bestemmingen en de gebruiks- en/of bebouwingsmogelijkheden van de 
betreffende gronden aangegeven. De bestemmingen zijn op alfabetische volgorde benoemd. In 
paragraaf 5.2.2 volgt in het kort een nadere toelichting op de bestemmingen;

3. in de Algemene regels staan artikelen benoemd die voor alle of meerdere bestemmingen gelden. Het 
betreffen onder andere de voor alle bestemmingen geldende algemene bouw- en gebruiksregels. De 
afwijkingsmogelijkheden in de verschillende bestemmingen en de algemene afwijkingsregels zorgen 
voor enige flexibiliteit van het plan. De algemene afwijkingen zijn niet specifiek op één bestemming 
gericht, zij kunnen gebruikt worden ten aanzien van alle bestemmingen;

4. ten slotte bevat het bestemmingsplan nog Overgangs- en slotregels. Dit betreft artikelen onder het 
overgangsrecht met betrekking tot bouwwerken en gebruik en de slotregel.

5.2.2  Gehanteerde bestemmingen

In deze paragraaf zijn  voor zover nodig de afzonderlijke bestemmingen zoals deze in de regels zijn 
opgenomen en op de verbeelding zijn weergegeven, van een toelichting voorzien. 

Groen 
Belangrijke, voor de buurt structuurbepalende groenvoorzieningen zijn bestemd als "Groen". Voor deze 
benadering is onder andere gekozen omdat het van belang wordt geacht dat de groenstructuur wordt 
behouden. 
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Het openbaar groen is weliswaar in eigendom en beheer van de vereniging, maar het gebruik van het 
groen is beoogd als openbaar. Het levert een bijdrage aan de maatschappelijke meerwaarde van de 
woonbuurt. Alle Mantgumers kunnen hier gebruik van maken als verblijfsgebied en wandelgebied. Het 
wandelpad staat in verbinding met de omliggende padenstructuur. 

Tuin 
De buitenranden en de achterzijde van de uitgeefbare woonpercelen zijn bestemd voor "Tuin". Deze 
bestemming is erop gericht om het gewenste groene beeld te realiseren. Bebouwing is hier - met 
uitzondering van vlonders, plankieren en/of steigers per woonperceel - niet toegestaan. Wat deze vlonders, 
plankieren en/of steigers betreft: maximaal 40% van de waterlijn op een erf mag hiervoor worden gebruikt. 
Ook de vergunningvrije bouwwerken zijn hier niet toegestaan. In de regels is dan ook bepaald dat dit deel 
van het perceel niet mag worden beschouwd als erf zoals bedoeld in Bijlage II van het Besluit ruimtelijke 
ordening. De motivering daarvan is opgenomen in de planbeschrijving in hoofdstuk 2.  Eventuele 
afscherming dient hier plaats te vinden met behulp van opgaand groen. 

Verkeer - Verblijfsgebied 
De woonstraat en de daarbij behorende parkeerplaatsen in het plangebied hebben het karakter van een 
verblijfsgebied. Deze gebieden zijn daarom als "Verkeer - Verblijfsgebied" bestemd. Deze bestemming 
omvat  speelvoorzieningen, sloten, bermen, beplanting, waterlopen en waterpartijen met de daarbij 
behorende kaden en oevers en aanleggelegenheid. Grenzend aan de openbare ruimte zijn in beperkte 
mate ook tuinen, erven en terreinen toegestaan.

Water 
De in het plangebied aanwezige waterlopen en -partijen, met daarbij behorende oevers en bouwwerken 
vallen onder de bestemming "Water". Binnen deze bestemming is het verboden om gebouwen te realiseren 
en bouwwerken die niet ten dienste staan van de waterhuishouding.

Wonen 
Een groot deel van het plangebied heeft de bestemming "Wonen". De bouwvlakken geven aan waar de 
woningen (de hoofdgebouwen) gesitueerd mogen worden. Naast hoofdgebouwen is ook de bouw van aan- 
en uitbouwen toegestaan; ook deze mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 
Hoofdgebouwen moeten met de voorste gevel in de naar weg gekeerde grens van het bouwvlak worden 
gebouwd. Op deze wijze ontstaat het gewenste verspringende beeld van voorgevels.

In verband met het voorkomen van een rommelig bebouwingsbeeld van de achterzijde van de 
woonpercelen zijn uitsluitend aan het hoofdgebouw verbonden aan- en uitbouwen toegestaan. Vrijstaande 
bijgebouwen zijn op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk. De bestemming Tuin draagt hier ook 
aan bij.

Met het oog op het voorkomen van hoge schuttingen, is in deze bestemming bepaald dat erfafscheidingen 
ten hoogste 1 m hoog mogen worden. Op deze manier is te voorzien in een raster (met het oog op het 
binnen het perceel houden van huisdieren), maar worden hoge hekwerken of schuttingen voorkomen. Het 
is in dit plan de bedoeling om de erfafscheiding met groen vorm te geven. Op deze wijze ontstaat de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Bij het wonen is zonder meer de vestiging van een aan-huis-verbonden beroep en bedrijfsactiviteit mogelijk. 
Deze functie is alleen in combinatie met de woonfunctie toegestaan en niet zelfstandig. 
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5.2.3  Installaties voor warmte- en koudeopwekking

Per 1 januri 2021 wordt in het Bouwbesluit de regeling van kracht waarmee de geluidsbelasting op 
buurpercelen als gevolg van het gebruik van een installatie voor warmte- en koudeopwekking moet worden 
beperkt. In artikel 12 van de regels is bepaald al voorafgaand aan de datum van 1 januari 2021 aan deze 
regeling moet worden voldaan. Dat betekent dat een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is 
opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie (i.c. de buitengevel of het dak) van een bouwwerk, op 
de perceelgrens met een buurperceel met, of dat bestemd is voor, een andere woonfunctie een 
geluidsniveau van ten hoogste 40 dB is toegestaan, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai, internetuitgave 2004.

 33



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

 34



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Grondexploitatie 
Op basis van de Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wro geldt een gegarandeerd kostenverhaal als 
eis aan ruimtelijke plannen. In artikel 6.12 Wro is vastgelegd dat de gemeenteraad een exploitatieplan 
vaststelt als verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan voor gronden waarop een bouwplan is 
voorgenomen, tenzij het kostenverhaal op een andere wijze is gegarandeerd. Wat onder een bouwplan 
moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven.

Doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële haalbaarheid en het 
bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de 
privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de 
gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.

Voorliggend plan betreft een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Het plan is geïnitieerd door 
particulieren (vereniging CPO Mantgum 2.0.). De gemeente Leeuwarden heeft medewerking verleend aan 
de voorbereiding en uitwerking van het plan. De financiële verplichtingen die uit het project naar voren 
komen, worden door de vereniging Mantgum CPO 2.0 en haar leden gedragen. De kosten bestaan uit onder 
meer de planontwikkelingskosten, de aankoop van de grond, het bouw- en woonrijp maken, de bouw van de 
woningen en het beheer en onderhoud van het collectieve groen dat in eigendom blijft van de vereniging. 
Daarmee kan worden gesteld dat het voorliggende plan economisch uitvoerbaar is. Er hoeft geen 
exploitatieplan te worden vastgesteld. Tussen initiatiefnemer en de gemeente is een anterieure 
overeenkomst gesloten waarin (financiële) afspraken zijn gemaakt.

Planschadeverhaal 
Bij het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen is er de kans dat door eigenaren van gronden in de 
directe omgeving van een plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 Wro een verzoek tot 
tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. Diegenen die schade lijden omdat hun onroerend goed 
in waarde vermindert, kunnen de schade verhalen (voor zover deze redelijkerwijs niet voor de aanvrager 
behoort te blijven) wanneer dit boven de 2% van de waarde van het onroerend goed uitkomt. Tussen 
gemeente en initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.

Het kostenverhaal van planrealisatie is anderszins verzekerd zodat een exploitatieplan op basis van de 
Grondexploitatiewet niet noodzakelijk is. Voorgaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het 
planvoornemen om tot realisatie van het plan te komen niet door onvoldoende economische 
uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Gerealiseerde participatie 

De leden van het CPO hebben zelf de participatie bij het project verzorgd. Al vroeg in het proces is besloten 
om de direct omwonenden, het dorp, de belangstellenden en de betrokken partijen (gemeente, provincie, 
Doarpsmienskip) goed te informeren over het proces en de inhoud van het CPO-project. Aan direct 
omwonenden is vooraf gevraagd of er wensen waren om in het ontwerp of het proces van het project 
rekening mee te houden. De volgende communicatie- en participatiemiddelen zijn daarbij ingezet:

één-op-één-gesprekken met direct omwonenden en belanghebbenden;
nieuwsbrieven in de dorpskrant Mandeguod;
berichtgeven in Op 'e Skille, de tweewekelijkse huis-aan-huis-krant in de Greidhoeke;
informatieavonden in het dorp;
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ledenvergaderingen.

Van alle overleggen en bijeenkomsten zijn verslagen bijgehouden. 

Van de Doarpsmienskip Mantgum (DMS) heeft het CPO Mantgum 2.0 een schriftelijke herbevestiging 
ontvangen waarin wordt aangegeven dat de DMS het initiatief en de bestemmingsplanvoorbereidingen van 
het CPO Mantgum 2.0 ondersteunt. De brief is opgenomen in Bijlage 11 bij deze Toelichting.

Nog te voeren overleg 

Over dit plan zal advies worden gevraagd in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro. Na inwinning van 
de adviezen zullen de binnengekomen reacties hier opgenomen en beantwoord worden.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Erfontwikkeling CPO Mantgum
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Bijlage 2  Ruimtelijke onderbouwing en beeldwaliteitsplan
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Mantgum in het omliggende landschap

Locatie uitbreiding CPO Mantgum
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AANLEIDING
Aanleiding voor het ontwikkelen van een CPO in Mantgum is dat er lange tijd geen ruimte 

is geboden voor geschikte nieuwbouwwoningen. De laatste woning is 15 jaar geleden 

gebouwd (2005) en in 2009 zijn de vijf laatste appartementen boven de winkels aan de 

Dobbe gerealiseerd. De afgelopen periode staan in Mantgum slechts één á twee woningen 

te koop (bron: Funda, peilperiode 1 oktober 2018 tot 11 maart 2020). Er is dan ook nauwelijks 

sprake van 'doorstroom'. Het doel van het CPO-project is om de doorstroming op de lokale 

woningmarkt op gang te brengen, hetgeen ook een behoud is voor de voorzieningen in 

en rondom Mantgum. De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hebben het CPO 

de kans gegeven om de haalbaarheid van het nieuwbouwplan te onderzoeken. De ligging 

en de karakteristiek van het dorp vragen om een bijzondere inpassing van het plan. Bij de 

planontwikkeling is daarom gekeken naar de historisch waardevolle kenmerken van het 

dorp, de landschappelijke kwaliteiten in de omgeving en de beeldkwaliteit van bestaande 

en de nieuwe woningen. Er is gezocht naar een passende ruimtelijke structuur voor de 

ontwikkeling van Mantgum.

De particuliere initiatiefnemers zijn dorpsbewoners uit ‘Mantgum en zijn georganiseerd in 

de vereniging Mantgum CPO 2.0. Ze hebben een aantal wensen die invulling geven aan 

hetgeen staat omschreven in de dorpsvisie Mantgum 2015-2020. Uit eerdere inventarisaties 

blijkt dat er vanuit het dorp al langere tijd vraag is naar nieuwe woningen in het dorp: 

- Woonenquête 2013-2014 

- Dorpsvisie Mantgum 2015 – 2020 

- Interessepeiling CPO Mantgum 2.0 Mandeguod 2019 

Het CPO Mantgum voorziet in het realiseren van 12 woningen.. Dit zal doorstroming op de 

woningmarkt stimuleren en is belangrijk voor het behoud van voorzieningen.

De ligging en de karakteristiek van het dorp vragen om een bijzondere inpassing van de 

uitbreiding. Er is daarom gekeken naar de historisch waardevolle kenmerken van het dorp, 

de landschappelijke kwaliteiten in de omgeving en de beeldkwaliteit van bestaande en de 

nieuwe woningen. Er is gezocht naar een passende ruimtelijke structuur voor de ontwikkeling 

van Mantgum.

In le iding1
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DNA Mantgum

VOORMALIGE MIDDELSEE

Mantgum in 1850, 1900 en 2015
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Aan de hand van het ‘Dorps-DNA’ wordt bepaald welke randvoorwaarden sturing bieden 

aan een passende ontwikkeling als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit.

De identiteit van Mantgum wordt bepaald door de beeldbepalende groenstructuur, 

waterstructuur, infrastructuur en de typerende bebouwing van Mantgum. 

Deze identiteit worden meegenomen als inspiratie en uitgangspunten voor het nieuw te 

ontwikkelen plan.

Het terpdorp Mangum ligt aan de oostelijke oever van de voormalige Middelsee. De 

ruimtelijke ontwikkeling van Mantgum is bepaald door de ligging aan de voormalige 

Middelsee. Door de terp en de dijken werd het dorp tegen de Middelsee beschermd. 

Rond 1200 werd de Middelsee in stappen drooggelegd. De Mantgumerfeart loopt ten 

noord(oost)en van het dorp. Ze loopt aan de oostzijde van Mantgum door tot aan De 

Zwette, de hoofdvaart van de voormalige Middelseepolder.

Cultuurhistorische karakteristieken en landschappelijke context bieden bij toekomstige 

ontwikkelingen van dorpen een belangrijke inspiratiebron. De historische gegroeide 

dorpsstructuur en het beeld bepalen de dorps- identiteit. De groene, grijze, blauwe en rode 

dragers vormen de basis van het ‘Dorps-DNA’ genoemd. Nieuwe ontwikkelingen kunnen 

hierop voortborduren en de bestaande identiteit versterken. 

Voortbouwen aan Dorps-DNA2

LANDSCHAPSTYPEN

Oude kleilandschap

kwelderwal

kleiterpenlandschap

Jonge kleilandschap

oude zeepolders (Middelsee)

BLAUW

hoofdvaarweg

dorpsvaart

GROEN

bos/bosschage

terp

lanen

Hegedyk

GRIJS

wegen en paden

spoorlijn

ROOD

bebouwing

historische dorpskern

kerk
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GROENE DRAGERS
Vanuit het omringende landschap heeft Mantgum een zeer groen 

en lommerrijk silhouet. De groene oude kern ligt op de terp rondom 

de kerk en pastorie. Hier liggen ook de fraaie tuinen van een aantal 

vrijstaande notabele woningen (Seerp van Galemawei). De rand 

aan zuid-oost zijde van het dorp wordt gekenmerkt door het groene 

dorpssilhouet. Mantgum heeft mede een groene karakteristiek door 

de vele hagen rond de tuinen en de karakteristieke groene ruimten 

in het dorp.

Inspiratie bij ontwikkelingen:

-  versterken van het lommerrijke dorpssilhouet

-  versterken karakteristieke groene ruimten

-  groene hagen als erfscheiding en in het straatbeeld

- aansluiten bij het landschap (rietoevers)

BLAUWE DRAGERS
De Mantgumervaart vormt een van de belangrijkste dragers van 

Mantgum. De Mantgumervaart is een vertakking van de Zwette

De diverse uitbreidingen liggen aan het water dat een verbinding 

vormt met de Mantgumervaart.

Inspiratie bij ontwikkelingen:

-  (op)nieuw water in de openbare ruimte

-  aansluiten op de bestaande waterstructuur (Mantgumervaart)

-  water als woonkwaliteit

Schilderij Janneke Hengst
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GRIJZE DRAGERS
De hoofddrager van Mantgum is de doorgaande dorpsstraat (Seerp 

van Galemawei en It Bosk). Typisch smalle zijstraatjes van de 

dorpsstraat (Dokter Fokkewei, Frijbourren,  Fearhûsterhoeke en De 

kamp) leiden naar de voor Mantgum kenmerkende groene ruimtes in 

de kern op de terp en de woongebieden. 

Inspiratie bij ontwikkelingen:

-  toevoegen nieuwe bijzondere plekken aan de  woonomgeving

-  inpassen nieuwe informele woonstraatjes

-  combineren kwaliteit openbare infrastructuur  met water en groen

RODE DRAGERS
In de kern en de oude dorpsstraten van Mantgum is een breed scala 

aan woningtypen te ontdekken. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen de woningtypen: de grotere notabele woningen op de ruimere 

kavels, de typisch friese middenstandswoningen met een brede gevel 

gericht op de straat, de woningen in rijtjes, recente uitbreidingen met 

woningen aan het water en een aantal bijzondere karakteristieke 

boerderijen in de kern.

Het straatbeeld in de oude kern op de terp kent een hoge afwisseling 

van kaprichtingen. Er is variatie in goothoogtes. Door een varierende 

rooilijn ontstaat een bijzonder ritme in het straatbeeld.

De kerk is bijzonder gesitueerd; aan de zuidelijke rand van de 

dorpskern.

Inspiratie bij ontwikkelingen:

-  aansluiten en voortbouwen op de bestaande gebouwtypen en  

 kapvormen

- varierende rooilijn

-  aansluiten en voortbouwen op de ‘gedekte’ tinten en traditionele  

 materialen van Mantgum
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Hoofdstructuur stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundige schets

RADIALE STRUCTUUR

TERP MANTGUM
ZICHT OP HET DORP

ZICHT OP HET DORP/KERK

GELUIDSCNTOUR TENNISBAAN

WAARDEVOLLE GROENE 
RUIMTEN
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LANDSCHAPPEL IJKE INPASSING
Het plan betreft een nieuw te ontwikkelen woonwijk als groen erf. Dit erf maakt onderdeel uit 

van de stedenbouwkundige (radiale) structuur van Mantgum. Het doel is nieuwe kwaliteit toe 

te voegen aan deze plek en te bouwen aan de nieuwe dorpsrand

Met de inpassing van dit plan ontstaat aan zuidoostzijde van het dorp een nieuwe groene 

dorpsrand. Deze landschappelijke inpassing zal zorgvuldig plaats vinden. Verrommeling aan 

de naar het buitengebied kekeerde randen moet voorkomen worden.

HOOFDUITGANGSPUNTEN
De conclusies ten aanzien van de identiteitsdragers zijn vertaald naar onderstaande 

hoofduitgangspunten voor het plan en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten voor de 

openbare ruimte van de twee woongebieden:

Omgevingsaspecten:

- geluidscontour tennisvereniging (30 m)

- geluidscontour verkeer (10 m)

Landschappelijke inpassing

- het plan vormt een nieuwe groene dorpsrand; 

- de algehele landschappelijke inpassing van de kavel is passend bij een groen,   

 boerenerf, o.a. riet, knotwilgen, fruitbomen, solaire bomen, zoals kastanje,    

 beuk (geen solitaire bosschages in de vorm van ‘schaamgroen’ of los snippergroen)

- bestaand en nieuw water bepalen de hoofdstructuur van het plan;

 De nieuwe waterstructuur versterkt de historische identiteit van Mantgum;

- groen (boeren)erf, bestaand uit een voor- en achtererf: het 'voorerf', een groen   

 openbaar erf (boomgaard) met wonen en het 'achtererf', met wonen aan het water;

- het groene woongebied kent een losse bebouwingsstructuur, met 2 onder één kap   

 of rijwoningen en vrijstaande woningen. Hiermee wordt mede voldaan aan   

 de vraag naar woningdifferentiatie en doorstroming op de woningmarkt;

- bebouwing passend bij een groen boerenerf (schuurtype);

- relatie met het landschap door zichtlijn en zichtlocaties;

- het openbaar groen en de groene oevers met riet dragen bij aan het    

 groene karakter van Mantgum;

- Groene voorerf (boomgaard met openbare wandelroute) als aantrekkelijke groene   

 entree en groene buffer tussen tennisbanen en woningen;

- kavels op het achtererf: natuurlijke oevers met brede strook van riet, knotwilgen,   

 solitaire bomen.

Stedenbouwkundig plan3
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N

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Voortborduren op het ‘dorps-DNA’, is de hoofdgedachte voor het 

uitbreidingsplan in Mantgum. De openbare ruimte van Mantgum 

heeft een hoge kwaliteit en een sterke samenhang door de dorpse 

afwisseling in architectuur, volume, koprichtingen. 

In het plangebied zijn twee woongebieden te onderscheiden. Deze 

twee woongebieden kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Het betreft een groen voorerf met boomgaard (4 woningen) en 

een achtererf met vrijstaande woningen (8 woningen). Dit plan 

maakt onderdeel uit van het dorpssilhouet van Mantgum en dient 

zorgvuldig landschappelijk ingepast te worden.

ATER
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It Bosk (entree Mantgum), een typische dorpsstraat in Mantgum met varierende rooilijn en hagen in het straatbeeld
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Beeldkwal i te i t4

Het verband tussen landschap, stedenbouw en architectuur is van groot belang. Daarom 

reageert het stedenbouwkundig plan op de structuur en beeldkwaliteit van het bestaande 

dorp. De welstandscriteria voor dit plan worden opgesteld vanuit een landschappelijke, 

stedenbouwkundige en architectonische invalshoek. 

A

B

B

A: Voorerf - 2 onder één kap of rijwoningen

B: Achtererf - vrijstaande woningen
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RUIMTEL IJKE RANDVOORWAARDEN

Type/aantal woningen
Bebouwing passend bij een groen boerenerf 

(schuurtype). Er worden 12 nieuwe woningen 

gebouwd, 4 twee onder één kap of rijwoningen  en 

8 vrijstaande woningen.  

Ontsluiting
De erftoegangsweg voldoet om het 

bestemmingsverkeer en de parkeerbehoefte te 

bedienen. 

Bij- en aanbouwen, carports en serres
Woningen kunnen worden voorzien van een 

geïntegreerde bij- of aanbouw, carport of serre. 

Deze zijn geïntegreerd in het hoofdgebouw en zijn 

aangekapt mee ontworpen. 

Parkeren
Uitgangspunt is 2 parkeerplaatsen op eigen erf en 

4 tot 6 parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor 

bewoners en bezoekers (grasstenen)
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Oriëntatie
De woningen hebben een 2 zijdige oriëntatie, zowel 

naar de straat als naar het landschap. De formele 

formele voorzijde is aan straatzijde. 

Beplanting
Het voorerf wordt ingericht als karakteristieke 

groene ruimte met boomgaard. Ze kent een sobere 

inrichting van gras en fruitbomen. Het 'voorerf' wordt 

door middel van houtwallen visueel gescheiden 

van het achtererf. Geen verrommeling aan de 

naar het buitengebied gekeerde randen door een 

natuurvriendelijke oever met riet en knotwilgen aan 

landschapszijde van de kavels.

Erfscheiding 
Daar waar de erven direct grenzen aan de openbare 

weg grenzen worden collectieve hagen gerealiseerd. 

Hagen passen bij Mantgum en dragen bij aan de 

kwaliteit van de omgeving.

Water en oevers
Er gaat bijzondere aandacht uit naar de groene 

natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is overal langs het 

water een 6,0 meter brede groene bebouwingsvrije 

zone ingesteld. Langs de erftoegangsweg komen 

greppels zodat de waterafvoer bovengronds 

plaatsvindt.
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OPENBARE RUIMTE

AB

C

Profiel A

Locatie profielen

6,00 m.

grens bebouwingsvrije zone

tuin (bebouwingsvrije zone)

plasberm met rietkraag en knotwilgen
2:3

2:3

1:5

2:3
wp 0.52- (boezempeil)

mogelijkheid vlonder/steiger

watergang 
(min 1,50 m. diep)

kavelgrens

3,00 m.

10,00 m.



19RUIMTEL IJKE ONDERBOUWING EN BEELDKWALITE ITSPAN MET WELSTANDSCRITERIA CPO MANTGUM

Profiel B

Profiel C
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VORM BEBOUWING

ENKELVOUDIGE HOOFDVORM SAMENGESTELDE HOOFDVORM
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Mee ontworpen uit- en bijgebouwen, carports en serres

Brede straat/ruim opgezet 
Voortuinen met openbaar groen 

Huizen ruim van elkaar 
Verschillende huizen, zelfde stijl 

Veel openbaar groen  
Natuurlijke schutting 

Kunstwerk op ‘rotonde’ 

Idee 2 onder 1 kap 

Idee voor rijtjeswoning 

Modern maar toch landelijk 
Balken in het zicht 

Duurzaam  
Glazenwand aan zuidgevel 
Overkapping voor terras 

Brede garage 
 

Brug a la Mantgum 
Natuurlijk walbeschoeiing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENGESTELDE HOOFDVORM
BIJ- EN AANBOUWEN, 
CARPORTS EN SERRES
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MATERIAAL EN KLEUR

MATERIAAL
Baksteen, hout, glas

KLEUR BAKSTEEN KLEUR HOUT

GEVEL
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KLEUR DAKMATERIAAL
Matte dakpannen, zink

DAK
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1e rooilijn 2e rooilijn

bebouwingsvr
ije zo

ne (6,0 m
.)

N

WELSTANDSCRITERIA
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Ruimte
Gebiedstypering:  woonwijk 

Beeldtypering:  bebouwing passend bij een groen boerenerf (schuurtype).

Plaatsing
Situering:  wisselende rooilijn, op 3,0 m. en 5,0 m. gemeten     

   vanaf de erfgrens aan straatzijde. Plaatsing van het hoofgebouw   

   tussen of op deze rooilijnen. 

Type:   1 hoofdgebouw met geïntegreerde bij- en aanbouwen

Nokrichting:  de richting van de nok van de vrijstaande woningen op het   

   achtererf is haaks op de weg-as, 

   de richting van de nok van de dubbele woningen/rijwoningen op   

   het voorerf kan zowel haaks als evenwijdig aan de weg-as.

Oriëntatie  de woningen hebben een 2 zijdige oriëntatie, zowel naar de straat  

   als naar het landschap. De formele formele voorzijde is    

   aan straatzijde. 

Bij- en aanbouwen bij- en aanbouwen, carports en serres zijn geïntegreerd in het   

   hoofdgebouw en zijn aangekapt mee ontworpen. 

Overkragingen:   overkragingen toegestaan

Hoofdvorm
Bebouwingscontour: voor vrijstaande en dubbele woningen is één bouwlaag met kap,   

   waarbij de dubbel woningen een grotere bouwdiepte hebben, om   

   voldoende programma op de verdieping te kunnen herbergen. 

Goothoogte:  maximaal 4,00 m.

Nokhoogte:  maximaal 9,00 m. Bij een samengestelde hoofdvorm is de   

   nokhoogte van het ondergeschikte volume minimaal 1,50 m. lager   

   dan het hoofdvolume

Dakvorm:  (a)symmetrisch zadeldak met duidelijke nokrichting

Dakhelling:  dakhelling hoofdvorm tussen 30˚ en 60˚. Geïntegreerde bij- en   

   aanbouwen hebben een dakhelling tussen 15˚ en 60˚

Opmaak 
Gevelmateriaal:  traditioneel gebiedseigen duurzame/natuurlijke materialen als:   

   baksteen, hout en glas. Kleuren zijn gedekte kleuren en    

   aarde kleuren (zie pag. 22). Bij samengestelde hoofdvorm    

   overwegend baksteen aan straatzijde en overwegend hout   

   aan landschapzijde.

Dakmateriaal:  matte dakpannen, zink, kleur grijs/antraciet (zie pag. 23), in   

   samenhang met zonnepanelen.

Details   details zijn zorgvuldig vormgegeven en verfijnd.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn bij voorkeur verzonken geïntegreerd in het dakvlak. Kleur is afgestemd op 

de kleur van het dak.

Luchtwarmtepompen
Luchtwarmtepompen worden geïntegreerd in het hoofdgebouw opgenomen.

Erfafscheiding
Daar waar de erven direct grenzen aan de openbare weg grenzen worden collectieve 

hagen gerealiseerd. Hagen passen bij Mantgum en dragen bij aan de kwaliteit van de 

omgeving.. Erfafscheidingen op de erfgrens van belendende percelen zijn groene natuurlijke 

erfafscheidingen.

Oevers
Groene natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is overal langs het water een 6,0 meter brede 

groene bebouwingsvrije zone ingesteld. Er worden geen beschoeiingen toegepast. 

Maximaal 40% van de waterlijn op een erf mag gebruikt worden voor een vlonder.
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ENKELVOUDIGE HOOFDVORM

Bij- en aanbouwen, carports 
en serres geïntegreerd in 
hoofdgebouw

SAMENGESTELDE HOOFD

Bij- en aanbouwen, carports 
en serres geïntegreerd in 
hoofdgebouw

ENKELVOUDIGE HOOFDVORM

Bij- en aanbouwen, carports 
en serres geïntegreerd in 
hoofdgebouw en/of zijn 
meeontworpen in de dakvorm
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4,00 m. 

9,00 m. 

SAMENGESTELDE HOOFDVORM

Bij- en aanbouwen, carports 
en serres geïntegreerd in 
hoofdgebouw

TELDE HOOFDVORM

en, carports 
en serres geïntegreerd in 

SAMENGESTELDE HOOFDVORM

Bij- en aanbouwen, carports 
en serres meeontworpen in de 
dakvorm
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Planaanbod gemeente Leeuwarden 2016 - 2025 en 2026 - 2035  peildatum sept 2018
wijk projectnaam

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

BAG BAG Totaal Totaal

Leeuwarden binnenstedelijk locaties

divers 250 300 250 250 250 200 200 200 1900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
subtotaal 509 521 250 300 300 250 250 200 200 200 2980 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Leeuwarden uitleglocaties

De Zuidlanden Techum 41 10 10 61
De Zuidlanden Jabikswoude 56 8 4 68
De Zuidlanden Wiarda 94 70 70 20 8 262
De Zuidlanden Overijselselaan 18 18 18 18 18 18 108 45 45 45 45 44 27 251
De Zuidlanden Unia 29 58 58 145 58 58 29 145
De Zuidlanden De Klamp 116 147 94 25 382 0
De Zuidlanden De Hem 50 50 50 150 60 98 158
De Zuidlanden Middelsee fase 1 140 140 150 150 100 680 65 65
De Zuidlanden Middelsee overig 20 74 85 179 196 210 159 140 116 140 140 90 90 129 1410
De Zuidlanden Werpsterhoek 80 80 80 80 80 80 80 36 596

Blitsaerd Blitsaerd 34 20 20 20 20 20 20 16 170 10 8 18
subtotaal 123 129 225 108 228 355 280 312 370 327 2457 434 419 313 265 240 247 220 170 170 165 2643

Dorpen inbreidingloacties

Grou Volmaweg 15 15
Grou Minne Finne 4 15 19
Grou Hellingshaven 5 5
Grou nij Friesmahiem 5 10 10 25
Warten Hoofdstraat 5 5
Jirnsum Molehiem 27 9 3 12
Jirnsum Verhoeve groen 3 3
Stiens Lutskedyk 42 42 84
Stiens Hege Hearewei 13 13
Mantgum keuningshof 6 6
36 dorpen vooral herontwikkeling 5 5 15 15 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
subtotaal 42 44 14 90 85 38 20 20 20 20 393 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
Dorpen uitleglocaties 0

Wirdum & Swichum e.oWirdum, Hikkemieden 5 4 2 4 4 4 4 27 0
Wytgaard e.o. Wytgaard, nieuwe uitleg 3 4 2 2 2 13 0
Wergea Grut Palma 10 10 10 10 10 6 56 0
Stiens Steenslan 4 10 25 25 10 6 80 0
Mantgum CPO 6 6 12 0
Jorwert CPO 6 6 0
36 dorpen divers 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
subtotaal 20 30 27 33 56 52 31 21 9 5 284 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

0

Totaal uitleg Gem. Leeuwarden 143 159 252 141 284 407 311 333 379 332 2741 439 424 318 270 245 252 225 175 175 170 2693
Totaal inbreiding Gem. Leeuwarden 551 565 264 390 385 288 270 220 220 220 3373 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2200

totaal bruto woningbouwproductie 694 724 516 531 669 695 581 553 599 552 6114 659 644 538 490 465 472 445 395 395 390 4893

sloop 144 145 150 150 150 175 175 175 175 175 1614 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1750

totaal netto woningbouwproductie 550 579 366 381 519 520 406 378 424 377 4500 484 469 363 315 290 297 270 220 220 215 3143

0
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paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd vroeg: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd midden: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd laat: 1.850 – heden

pleistoceen:                           2,5 miljoen - 10.000 BP
elsterien 475.000 - 410.000 BP
saalien 200.000 - 130.000 BP
weichselien 116.000 - 10.000 BP

holoceen: 10.000 - heden

vC = voor Christus
nC = na Christus
BP = before present; present = 1950

Appendix I: Archeologische periodes



Algemeen

Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum 
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert 
het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties 
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te 
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen 
op haardplaatsen.

Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen, 
verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten.  Mesolithische grondsporen zijn vooral 
oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei 
of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.

In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum 
werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit 
paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en 
haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen 
bijlen.

Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor. 

Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderij-
plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en 
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool 
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van 
aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals 
stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor 
omsmelten, etc. 

Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen 
van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en 
weefgewichten.

Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze 
grens, de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van 
Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als 
romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.

Middeleeuven en nieuve tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode 
erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en 
later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en 
metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, 
metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) 
werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.



Appendix II Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2

Boor

Nr

Coördinaten LDO Lithoiogie Kieur Overige kenmerken AIS

GD B

K

BS BZ B

V

B

H

HK TK IK VLK CO PLH VS SST BH

N

BI GI

1 177.503 32 K 2 2 BR GR BR BOV

571.404 78 K 2 GR BR LI OEV

136 K 2 GR LI EZL GET

200 K 2 GR LI ZL GET

2 177.545 30 K 2 2 BR GR BR BOV

571.425 83 K 2 GR BR LI OEV

135 K 2 GR LI EZL GET

200 K 2 GR LI ZL GET

3 177.589 33 K 2 2 BR GR BR BOV

571.447 81 K 2 GR BR LI OEV

132 K 2 GR LI EZL GET

200 K 2 GR LI ZL GET

4 177.632 28 K 2 2 BR GR BR BOV

571.467 82 K 2 GR BR LI OEV

163 K 2 GR LI EZL GET

200 K 2 GR LI ZL GET

5 177.541 34 K 2 2 BR GR BR BOV

571.541 70 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

6 177.581 30 K 2 2 BR GR BR BOV

571.411 85 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

7 177.625 32 K 2 2 BR GR BR BOV

571.434 74 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

8 177.538 32 K 2 2 BR GR BR BOV

571.352 64 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

9 177.580 30 K 2 2 BR GR BR BOV

571.371 58 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

10 177.624 28 K 2 2 BR GR BR BOV

571.393 47 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

11 177.666 30 K 2 2 BR GR BR BOV

571.416 49 K 2 GR BR LI OEV

200 K 2 GR LI EZL GET

Betekenis van de afkortingen:

LDO – Onderzijde boortraject

Lithoiogie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = kiei, L = ieem, V = veen en Z = zand

Bijmengseis: BK = bijmengsei kiei, BS = bijmengsei siit, BZ =bijmengsei zand, BV= bijmengsei veen, 

BH = bijmengsei humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kieur:  

HK = hoofdkieur, BL = biauw, BR = bruin, GE = geei, GN = groen, GR = grijs, OL = oiijf, OR =oranje,

PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.

TK = Tweede kieur (kieurafkortingen ais boven).

IK = Intensiteit kieur: LI = iicht en DO = donker

VLK = Viekken (V): 2e en 3e ietter is kieurafkorting ais boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veei

Overige kenmerken:

CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer siap, SLA-siap, MSL-matig siap, MST-matig stevig, STV-stevig

PLH = piantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veei); DW = doorworteid 

VS = veensoorten

SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandiaagjes, KL = kieiiaagjes

BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont

BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommeiig, VRG = vergraven

GI = Geoiogische interpretaties; GET = getijdenafzetting

AIS = Archeoiogische indicatoren; P = puin, Gi = gias, St = (zand)steen
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Men is voornemens enkele nieuwe woningen op een stuk agrarische grond te Mantgum te 
realiseren. Hierbij zullen enkele aanlegplaatsen worden gerealiseerd en zullen er tevens andere 
grondwerkzaamheden plaatsvinden. 
 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op uitvoerbaarheid, onder meer in relatie 
tot de natuurwetgeving. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en de 
handelswijze wordt verwezen naar Bijlage I.  
 
Zo dient te worden onderzocht of als gevolg van de uitvoering van het plan sprake is van 
effecten op wettelijk beschermde soorten flora en fauna en/of natuurgebieden (Natura 2000), 
alsook in het kader van houtopstanden. Om hierin inzicht te krijgen wordt in eerste instantie 
een ecologische quickscan uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de 
(mogelijk) binnen de invloedssfeer van het project aanwezige beschermde natuurwaarden en 
de effecten van de voorgenomen plannen op deze waarden. 
 

 
Figuur 1.1. Het plangebied te Mantgum (Bron: Axon Adviseurs). 
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1.2 Doel 
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) onder de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten voor?  

2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden 
voor? 

3. Wat zijn de mogelijke effecten van de werkzaamheden op deze beschermde 
natuurwaarden en -gebieden, zowel tijdens de realisatie als na afloop hiervan? 

4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre 
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkomen van 
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden? 

 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het 
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 4. 
 

1.3 Onderzoeksopzet 
Soorten 
In opdracht van Vereniging CPO Mantgum 2.0 heeft Bureau FaunaX het planvoornemen door 
middel van een ecologische quickscan getoetst aan de natuurwetgeving. Deze quickscan heeft 
bestaan uit een bureaustudie en een veldbezoek gebaseerd op ecologisch inzicht (expert 
judgement). Een ecologische quickscan of beoordeling is meestal de eerste stap van ecologisch 
onderzoek en is bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op eventueel 
aanwezige beschermde flora en fauna en/of natuurgebieden binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze quickscan is uitgevoerd op maandag 22 juli 
2019 en vond plaats onder zomerse weersomstandigheden (22C, windkracht 3, half bewolkt). 
Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied, waarbij is gelet op de 
aanwezigheid van (of sporen van) beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid van 
geschikt leefgebied van deze soorten.  
 
Gebieden - Natura 2000 
Behalve dat onderzocht wordt welke soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden 
kunnen voorkomen, wordt ook gecontroleerd of er sprake kan zijn van negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt middels een grove 
analyse op basis van de geplande werkzaamheden en de relevante afstand tot de meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebieden. 
 
Houtopstanden 
Onder de Wet natuurbescherming worden ook houtopstanden beschermd. Er wordt 
gecontroleerd in welke mate er sprake is van kap en of hier een meld- en/of herplantplicht aan 
de orde kan zijn.  
 
Overige gebiedsbescherming 
Naast de Wet natuurbescherming zijn er nog meer regelgevingen die ingaan op het 
beschermen van de natuur in Nederland. Dit zijn veelal provinciale stukken, al dan niet als 
uitvoeringsorgaan vanuit rijksbeleid. Het gaat hierbij om regelgeving omtrent de Ecologische 
Hoofdstructuur, ganzengedooggebieden en weidevogelgebieden. Deze toetsing stipt kort aan 
of er sprake kan zijn van een conflict tussen de provinciale regelgevingen en het geplande 
initiatief.  
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1.4 Karakteristiek plangebied en planvoornemen 
Het plangebied ligt zuidwestelijk binnen de bebouwde kom van Mantgum en bestaat uit een 
perceel agrarisch gebied waar sloten omheen liggen. De omgeving van het plangebied wordt 
gekenmerkt door de bebouwde kom van Mantgum en een bosarme omgeving in de vorm van 
agrarisch gebied doorkruist door sloten en houtwallen.  
 
Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van nieuwe woningen en aanlegplaatsen voor 
boten op het perceel dat tot op heden voor landbouw wordt gebruikt. Deze aanlegplaatsen 
zullen noordwestelijk van het plangebied worden gerealiseerd. Hiernaast zullen enkele andere 
bodemwerkzaamheden worden uitgevoerd en worden de oevers van de sloten naar alle 
waarschijnlijkheid aangepast. 
 

 
Figuur 1.2. Impressie van het plangebied. 
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2 RESULTATEN QUICKSCAN 
 

2.1 Flora 
De vegetatie van het plangebied wordt voornamelijk gevormd door grasvegetatie op het 
perceel, evenals oevervegetatie langs de sloten. In het plangebied zijn soorten aangetroffen als 
Engels raaigras, kleefkruid, grote brandnetel, ridderzuring, witte klaver, rode klaver, smalle 
weegbree, madeliefje en schere boterbloem. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde 
plantensoorten aangetroffen, noch is het geschikte biotoop hiervoor aanwezig. De onder de 
Wnb beschermde plantensoorten stellen veelal kritische eisen aan hun standplaatsen. Aan 
deze eisen wordt binnen het plangebied niet voldaan.  
 

 De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan uitgesloten worden op basis van 
habitateigenschappen 

 

 
Figuur 2.1. Impressie van de flora in het plangebied met v.l.b.n.r.o.: grote brandnetel, madeliefje, ridderzuring en witte 
klaver.  

2.2 Vogels 

2.2.1 Jaarrond beschermde vogelnesten 
Nesten van vogelsoorten die jaarrond beschermd zijn bevinden zich over het algemeen in 
volgroeide bomen en/of bossen, zoals ooievaarsnesten of horsten van roofvogels. Vaak worden 
oude kraaien- of eksternesten gebruikt door roofvogels en uilen. 
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In het plangebied zijn geen bomen aanwezig. Het voorkomen van in bomen broedende 
vogelsoorten kan derhalve op voorhand worden uitgesloten. Binnen het plangebied zijn tevens 
geen gebouwen of andere kunstmatige constructies aanwezig. Derhalve kan ook het 
voorkomen van jaarrond beschermde nesten van vogels die over het algemeen in bebouwing 
tot broeden komen, zoals de huismus, gierzwaluw en kerkuil, op voorhand worden uitgesloten.  
 

 Het voorkomen van jaarrond beschermde nesten binnen het plangebied kan op 
voorhand worden uitgesloten. 

2.2.2 Overige (broed)vogelsoorten 
Naast de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is het plangebied ook beoordeeld op 
waarden voor broedvogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. De nesten van 
deze soorten zijn uitsluitend beschermd tijdens het broedproces. Het plangebied en de directe 
omgeving hiervan bieden mogelijkheden voor diverse soorten broedvogels. Zo staat er een 
bosschage ten zuidwesten vlak buiten het plangebied waar soorten als merel en roodborst in 
tot broeden kunnen komen, en kunnen soorten als de wilde eend en de meerkoet tot broeden 
komen in de oevervegetatie van de sloten langs het plangebied. Bodemwerkzaamheden aan de 
oevers vlak binnen het plangebied of vlak naast deze bosschage kunnen negatieve effecten 
uitoefenen op deze potentiële broedlocaties.  
 

 Binnen en vlak buiten het plangebied kunnen vogels tot broeden komen waarvan de 
nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het 
broedseizoen. 

2.3 Zoogdieren 

2.3.1 Vleermuizen 
Vleermuizen verblijven in Nederland over het algemeen in bomen, in gebouwen of in andere 
kunstmatige bouwwerken. Echter, binnen het plangebied komen geen bomen, gebouwen of 
andere kunstmatige bouwwerken voor. Derhalve kan het voorkomen van negatieve effecten op 
verblijfplaatsen van vleermuizen op voorhand worden uitgesloten.  
 
Naast verblijfplaatsen van vleermuizen, kunnen ook vliegroutes en/of foerageergebieden van 
vleermuizen een beschermde status hebben als deze van essentieel belang zijn voor het in 
stand houden van een verblijfplaats. Als vliegroute worden, afhankelijk van de soort, 
waterlichamen, bosranden, bomenlanen of gebouwen gebruikt. Mogelijk wordt er door de 
aanleg van nieuwe woningen een foerageergebied doorbroken in de vorm van het agrarisch 
gebied. Weliswaar gaat het hier om een suboptimaal gebied. Echter, de omgeving biedt 
dusdanig veel alternatieve foerageergebieden welke tevens een hogere waarde dragen voor 
vleermuizen. in de vorm van vergelijkbare velden dat negatieve effecten op essentiële 
foerageergebieden, evenals vliegroutes, op voorhand worden uitgesloten.  

 

 De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen evenals negatieve effecten op 
essentiële foerageergebieden en/of vliegroutes binnen het plangebied kunnen op 
voorhand worden uitgesloten.  

2.3.2 Overige zoogdieren 
Het voorkomen van verblijfplaatsen van overige beschermde soorten zoogdieren, zoals de 
boommarter en de otter kan op voorhand worden uitgesloten op basis van 
verspreidingsgegevens (bron: NDFF) en habitateigenschappen. Uitzondering hierop wordt 
gevormd door de waterspitsmuis.  
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Deze soort maakt gebruik van dichte oevervegetatie langs stilstaande tot sterk stromende 
wateren. Hierin biedt het plangebied enkele, suboptimale, mogelijkheden in de vorm van 
oevervegetatie van de sloten langs het plangebied (figuur 2.2). Echter, in de omgeving van het 
plangebied zijn geen waarnemingen van de soort bekend (bron: NDFF). Dit maakt dat het 
voorkomen van een leefgebied van de waterspitsmuis binnen het plangebied zeer 
onwaarschijlijk wordt geacht. Het uitvoeren van nader onderzoek naar het voorkomen van een 
leefgebied van de waterspitsmuis is naar onzes inziens niet reëel. Binnen het plangebied 
kunnen tevens lichter beschermde (vrijgestelde) zoogdiersoorten voorkomen, zoals de 
veldmuis. Hoewel deze soorten voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld binnen de provincie 
Fryslân, dient men zich wel te houden aan de voor deze soorten geldende zorgplicht. 
 

 
Figuur 2.2. suboptimale mogelijkheden voor de waterspitsmuis in de sloten langs het plangebied 

 
 

 Het voorkomen van leefgebied van de waterspitsmuis in de sloten langs het plangebied 
kan op voorhand worden uitgesloten.  

 In het plangebied komen naar alle waarschijnlijkheid enkele lichter beschermde 
zoogdiersoorten zoals de veldmuis voor. Voor deze soorten geldt een provinciale 
vrijstelling in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen, maar geldt wel de zorgplicht 
(zie Bijlage I). 

2.4 Vissen 
In nederland kent men enkele zoetwatervissen welke binnen de kaders van de 
natuurwetgeving bescherming genieten. De enige soort binnen deze groep die redelijkerwijs 
binnen het plangebied kan voorkomen is de grote modderkruiper, welke gebruik maakt van 
relatief ondiepe wateren met een goed ontwikkelde sliblaag.  
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De sloten langs het plangebied hebben dit echter niet, en bevinden zich tevens op kleigrond 
waar deze soort zeer zelden wordt aangetroffen. Dit in combinatie met het ontbreken van 
verspreidingsgegevens in de omgeving (bron: NDFF) maakt dat het voorkomen van de grote 
modderkruiper in de sloten langs het plangebied op voorhand kan worden uitgesloten.  
 

 Het voorkomen van de grote modderkruiper binnen het plangebied kan op voorhand 
worden utigesloten.  

2.5 Amfibieën 
Voor amfibieën geldt dat het voorkomen van alle beschermde soorten op voorhand kan 
worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (bron: NDFF). Omdat de 
verspreidingsgegevens van beschermde amfibieën met regelmaat worden geactualiseerd door 
RAVON, mag worden aangenomen dat de NDFF in deze een compleet beeld geeft. Binnen het 
plangebied is een populatie groene kikkers aangetroffen (figuur 2.4). Het is zonder de kikkers 
te vangen niet mogelijk om te bepalen of het hier meerkikkers en/of bastaardkikkers betreft. 
Echter, beide soorten zijn binnen de profincie fryslân voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld. 
Voor deze soorten geldt de zorgplicht. Ook voor andere, meer algemene, (vrijgestelde) soorten 
die in het plangebied aangetroffen kunnen worden, zoals gewone pad geldt de zorgplicht 
(Bijlage I). 
 

 
Figuur 2.3. aangetroffen groene kikker in de sloten langs het plangebied. 
 

 Negatieve effecten op beschermde amfibieën binnen het plangebied kunnen op 
voorhand worden utigesloten.  

 In de plangebieden komen naar alle waarschijnlijkheid licht beschermde soorten voor, 
zoals de gewone pad. Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling in het geval 
van ruimtelijke ontwikkelingen, maar geldt wel de zorgplicht (zie Bijlage I). 
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2.6 Ongewervelden 
Het plangebied is gecontroleerd op het voorkomen van beschermde soorten ongewervelden, 
evenals habitateigenschappen die wijzen op het mogelijke voorkomen van beschermde soorten 
ongewervelden. In de sloot langs de noordwest zijde van het plangebied is krabbenscheer 
aangetroffen (figuur 2.4). Krabbenscheer wordt gebruikt door de libellensoort groene 
glazenmaker die zijn eitjes afzet op deze plant. Echter, de hoeveelheid krabbenscheer in de 
sloot is dusdanig minimaal en dusdanig verspreid dat het voorkomen van de soort zeer 
onwaarschijnlijk wordt geacht. Het voorkomen van de groene glazenmaker in de sloten langs 
het plangebied kan op voorhand uitgesloten worden.  
 

 Het voorkomen van de soort groene glazenmaker binnen het plangebied kan op 
voorhand worden uitgesloten. 

 

 
Figuur 2.4. Kleine hoeveelheden krabbenscheer in de sloot langs de noordwest zijde van het plangebied. 

2.7 Reptielen 
Het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde reptielen kan op voorhand 
worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (NDFF) en habitateigenschappen. Voor 
andere, meer algemene, (vrijgestelde) soorten die in het plangebied aangetroffen kunnen 
worden geldt de zorgplicht (Bijlage I). 

 Het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde reptielen kan op 
voorhand worden uitgesloten. 
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2.8 Gebiedsbescherming 
Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die 
betrekking hebben op het plangebied. Het plangebied valt niet onder de EHS/NNN of 
Natura2000 en is niet aangewezen als ganzenfoerageergebied of weidevogelgebied.Het 
voorkomen van negatieve effecten op instanthoudingsdoelstellingen van beschermde gebieden 
kan op voorhand worden uitgesloten.  
 

 Voor wat betreft het plangebied is er geen sprake van gebiedsbescherming. 

2.9 Houtopstanden 
Als er een houtareaal wordt gekapt van meer dan 10 are (1000 m2) of een bomenrij van 
minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom kan er sprake zijn van een meld- of 
herplantingsplicht. Binnen het planvoornemen is geen sprake van het verwijderen van bomen. 
Derhalve is er geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.  

 Er is geen sprakevan een meld- en/of herplantingsplicht.
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3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

3.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de 
Wet natuurbescherming zijn vooral vaste verblijfsplaatsen (voortplantingslocaties zoals 
nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste 
verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn alleen die soorten opgenomen, waarvoor 
het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus, en waarop eventueel in 
de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn. 
 
Tabel 3.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 
Soortgroep 

 
Soort 

 
Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld 

 
Advies 

Vogels 
Algemene  
Broedvogels 

Mogelijk X    
Werken buiten 
broedseizoen. 
AndersBroedvogelcheck 

Divers Divers Ja    X Zorgplicht  

 

3.2 Effectbespreking en aanbevelingen 
Het project kan naar ons inzien doorgang vinden binnen de kader van de Wet 
natuurbescherming, mits men zich houdt aan de hieronder volgende aanbevelingen. 

3.2.1 Algemene broedvogels 
Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan de 
nesten alleen tijdens de broedtijd beschermd zijn. We adviseren daarom om de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt over het 
algemeen de periode van 15 maart-15 juli aangehouden. Afhankelijk van de soort en 
klimatologische omstandigheden kunnen soorten echter eerder of later in het jaar tot broeden 
komen. Wat van belang is, is of er sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is deze altijd 
beschermd. Eventueel kan voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcheck worden 
uitgevoerd, zodat in delen van het plangebied waar geen verstoring op kan treden reeds tijdens 
het broedseizoen kan worden gewerkt.  

3.2.2 Zorgplicht 
Er kunnen enkele meer algemene soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een 
vrijstelling geldt in geval van schade aan deze soorten (bv steenmarter, huisspitsmuis). Op 
deze soorten is wel de zorgplicht van toepassing. Deze kan tot uiting worden gebracht door zo 
te werken dat dieren de kans krijgen om te vluchten naar habitat buiten de invloedsfeer van de 
werkzaamheden of dieren (zoals vrijgestelde amfibieën) naar een dergelijke habitat te 
verplaatsen.Voor de voorwaarden waaraan vrijstellingen moeten voldoen wordt verwezen naar 
Bijlage I.  

3.3 Overzicht vervolgstappen 
Het planvoornemen kan zonder bezwaren doorgang vinden binnen de kaders van de vigerende 
natuurwetgeving, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 

 Broedvogels: Werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart-15 juli). Is dit niet 
mogelijk?  dan voor aanvang werkzaamheden broedvogelcheck uit laten voeren. 

 Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Naleven van de zorgplicht.  
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BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING 
 
De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: 
soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.  
 

Wnb Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en 
plantensoorten zal blijven gewaarborgd.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees 
beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt 
beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke 
diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In 
de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art. 3.10). Binnen de 
Wet natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De 
Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal 
beschermde soorten (art. 3.10). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het 
verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen 
waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten 
uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.  

Vogels en verstoring 
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te 
doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te 
beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden om vogels 
opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Dit kan dus ook 
tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de 
verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces. Of dit van 
toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de 
broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of 
jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen 
bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. In aanvulling op bovenstaande wordt er 
door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond 
bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met mogelijk jaarrond 
beschermde nesten (categorie 5). 

Vrijgestelde soorten provincie Fryslân 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de 
Verordening Wet natuurbescherming door de provincie Fryslân vrijgestelde soorten 
(zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van Fryslân is te vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html. 
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Tabel 1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming provincie Fryslân. 

Zoogdieren Amfibieën 

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Rosse woelmuis  

Steenmarter  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

 

Voorwaarden vrijstellingen 
Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de provincie Fryslân, en zijn 
hiermee geen onderdeel van de Wet natuurbescherming zelf. De provincie heeft de soorten 
zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn 
voorwaarden aan verbonden. Ten eerste is het van belang dat er geen andere bevredigende 
oplossing voorhanden is. Ten tweede gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn 
alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers 
vallen: 
 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, 
of in het kader van natuurbeheer; 

c. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
d. in het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 

van een bepaald gebied. 
 
Ten derde is een aantal specifieke voorwaarden opgesteld (Bijlage I van de Verordening). 
Hierbij geldt dat indien sprake is van vangen of doden, alleen gebruik mag worden gemaakt 
van de in de verordening genoemde middelen en methoden. Dit is vooral van toepassing bij de 
vrijgestelde zoogdieren. Indien deze in winterslaap zijn en ze worden gevangen, dan moet alles 
er aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de overlevingskansen niet worden verminderd 
als gevolg van het vangen en verplaatsen. Voor amfibieën is het belangrijk te vernemen dat 
indien deze in winterslaap zijn, het niet is toegestaan ze te vangen (en verplaatsen).  
 
Indien bovengenoemde soorten voorkomen binnen een plangebied, is een ontheffing voor 
deze soort dus niet nodig.  
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Zorgplicht art 1.11 Wnb 
Echter, dit is niet nodig omdat nog steeds een inspanning wordt geleverd om deze soorten zo 
min mogelijk schade te doen, zoals is omschreven in artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming, meer algemeen bekend als de zorgplicht. Hoewel overtredingen niet 
strafbaar zijn gesteld, kan het uitvoeren van de zorgplicht wel worden gehandhaafd door 
toepassing van een bestuursdwang. Dat betekent dat de uitvoerende gedwongen kan worden 
herstelacties uit te voeren.  
 

Wnb Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn 
beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur of EHS) en Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000-gebieden 
Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor, of verband houden met, het beheer 
van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en 
mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen vanuit de Wet 
natuurbescherming getoetst te worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 
 

Wnb Houtopstanden 
De Boswet is in 2015 gewijzigd en per 1 januari 2017 opgenomen in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Die wet zal op den duur weer (beleidsneutraal) in de Omgevingswet 
opgenomen worden. De, voor gemeenten, belangrijkste wijziging van de wet is de 
beperking in het stellen van regels ten aanzien van houtopstanden buiten de begrenzing 
zoals aangegeven op de kaart Begrenzing Bebouwde kom Boswet. Dit heeft effect op o.a. 
gemeentelijk kapbeleid. De provincie heeft, als bevoegd gezag, een provinciale 
verordening opgesteld voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Dat is in 
overleg met de Friese gemeenten gedaan. 
De APV, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden, oftewel de kapverordening, vormt de 
basis voor het nader uitgewerkte kapbeleid. Tevens zijn in de APV regels opgenomen ten 
aanzien van de Bomenlijst. 
 
De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt dus onder de Wnb, mochten deze 
groter zijn dan 10 are (1000 m2) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de 
bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor buiten de bebouwde kom  een andere 
begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de gemeente 
informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat uit een 
bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en 
herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle 
boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld 
voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar 
wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen 
is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.  
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NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur 
Strikt genomen valt de EHS/NNN niet onder de Wet natuurbescherming aangezien dit 
bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt 
onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De provincies 
krijgen echter zelf de gelegenheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk aan te wijzen, 
inrichten en beheren.  
Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, 
tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel 
compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn.  
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Noti t ie  st ikstofberekening  

  

Opdrachtgever: Axon Adviseurs projectnummer: 129.83.50.00.00 

  

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie CPO-gebied Mantgum 

Datum: 09-03-2020 

 

I N L E I D I N G  

In het kader van het bestemmingsplan Mantgum CPO 12 woningen  is de depositie van stikstof ten 

gevolge van de bouw en het gebruik van de woningen in de gemeente Leeuwarden berekend. Naast 

de berekening van de ontwikkeling is in een tweede berekening het maximum aantal kg aan NOx 

emissie in het plangebied berekend  waarbij er geen overschrijding van de geldende stikstofdeposi-

tienorm plaatsvindt (niet hoger dan 0,0 mol/ha/jr). 

Het project maakt de bouw van 12 woningen mogelijk op een locatie aan de oostelijke rand van het 

dorp Mantgum. De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van 

NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met 

het programmapakket AERIUS (9 maart 2020). Deze notitie vormt een toelichting op de berekening. 

 

 

I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

 

Berekening 1  

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Con-

form de Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator  dient de verkeersgeneratie beschouwd te 

worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer 

het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet 

meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening 

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de gebouwen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de ver-

warming. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de woningen en de werkzaamheden zijn de volgende in-

voergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 1). 

 

- Verkeersgeneratie woningen (bron 1 en 2) 

In het model is het verkeer van en naar de woningen opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor vrijstaande 
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koop woningen in het buitengebied (8,6 ritten per woning). Dit houdt in dat rekening moet worden 

gehouden met naar boven afgerond 104 ritten per etmaal.  

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de woningen in de gebruiksfase bedraagt in dat geval 

ongeveer 5,1 kg NOx/jr. 

 

- Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 3) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie weer-

gegeven. Voor de berekening is uitgegaan van een worst-case scenario, gebaseerd op ervaring met 

stikstofberekeningen. In de berekening is opgenomen het bouwrijp maken van het plangebied en de 

aanleg van de woningen. Onder het bouwrijp maken valt:: het aanleggen van het riool, andere kabels 

en leidingen, wegfundering, verharding, egaliseren van de gronden en het planten van groen. Bij het 

aanleggen van de riolering en overige kabels wordt per woning uitgegaan van 30 meter. Bij het weg-

dek wordt per woning uitgegaan van 30 meter met een gemiddelde breedte van 5 meter. Voor de 

cunet wordt uitgegaan van 0,5 meter af te graven grond. 

 

Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie 

Functie Aantal Werktuig kW Belasting1  Emissie 

factor 

Eenheid Draaiuren Stage 

klasse 

Emissie 

NOx 

Riolering 360 m graafmachine 100 60% 2,9 8 u/ 35 m 82 uur III 14,27 kg  

 360 m trilplaat 10 40% 3,35 8 u/ 200 m 14 uur III 0,19 kg  

Cunet 900 m3 bulldozer 100 60% 3,5 1 u/ 125 m3 8 uur III 1,89 kg  

Klinker 1800 m2 hydromac 100 50% 3,6 8 u/ 500 m2 29 uur III 5,22 kg  

verharding 1800 m2 laadschop 100 60% 3,5 8 u/ 500 m2 29 uur III 6,09 kg  

  1800 m2 trilplaat 10 40% 3,35 8 u/ 200 m 72 uur III 0,96 kg  

Woningen 12  graafmachine 200 60% 2,9 8 u/ won. 96 uur III 33,41 kg  

 12  kraan 200 50% 3,6 8 u/ won. 96 uur III 34,56 kg  

 12  betonstorter 200 50% 3,6 4 u/ won. 48 uur III 17,28 kg  

  12   heistelling 200 50% 3,6 4 u/ won. 48 uur III 17,28 kg  

Groen   graafmachine 100 60% 2,9     40 uur III 6,96 kg  

totale emissie NOx mobiele werktuigen                     138,11 kg  

 

 

- Werkverkeer (bron 4 en 5) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar. Voor de bereke-

ning is uitgegaan van een worst-case scenario, gebaseerd op ervaring met stikstofberekeningen. Voor 

het bouwrijp maken van het terrein is per 100 m2 uitgegaan van 100 ritten licht verkeer en 20 ritten 

middelzwaar vrachtverkeer. Voor de bouw van de woningen  is per woning uitgegaan van 100 ritten 

licht verkeer, 20 ritten middelzwaar vrachtverkeer en 4 ritten zwaar vrachtverkeer. De overige activi-

teiten als de riolering en het groen betreffen gemiddeld 4 weken werk waarbij per dag 8 ritten licht 

verkeer en 20 ritten middelzwaar vrachtverkeer zijn opgenomen. Onderstaand is het totale aantal 

ritten per jaar weergegeven: 

 - licht verkeer 3.160 ritten/jaar; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 1.000 ritten/jaar; 

 - zwaar vrachtverkeer 48 ritten/jaar.  

 

                                                               
1
 De belasting is het vermogen van het mobiele werktuig wat gemiddeld gebruikt wordt. 
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Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van figuur 6.1 

van de Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 2019  (tabel 2). 

 

Tabel 2. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto s 

- de meeste bestelauto s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 

achterwielen 

Zware motorvoertuigen -vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 

 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt ongeveer 1,4 kg NOx/jr. 

 

De totale emissie van het project bedraagt ongeveer 144,58 kg NOx/jr.  

 

Berekening 2 

Ten behoeve van de maximale stikstofemissie die in een jaar mag worden geproduceerd, zonder dat 

er een overschrijding van de stikstofdepositienorm plaatsvindt, zijn de volgende invoergegevens in 

AERIUS gebruikt (afbeelding 2). 

In berekening 2 is als een vlakbron (bron 1) de maximale stikstofemissie ingevoerd. Dit om aan te 

geven waar grofweg de grens van de maximale stikstofemissie ligt. De grens van de maximale stik-

stofemissie in het plangebied ligt rond de 652 kg NOx/jr. 
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M o d e l l e n  

De emissie en depositie van het plan en de grens van de maximale stikstofemissie binnen het plan-

gebied zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (9 maart 2020). Navolgend is van de modellen 

een afbeelding opgenomen. 

 

Afbeelding 1 - AERIUS model berekening 1 

 

 
Afbeelding 2 - AERIUS model berekening 2 
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R E K E N R E S U L T A T E N  E N  C O N C L U S I E  

De berekeningen met AERIUS genereren een rekenresultaat en een pdf bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van 

een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Deze pdf bestanden zijn als bijlage 

opgenomen. 

 

Afbeelding 3 – Rekenresultaat berekening 1 

 

Afbeelding 4 - Rekenresultaat berekening 2 
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E C O L O G I S C H E  B E O O R D E L I N G  

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig. 
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B i j l a g e  1 ,  b e r e k e n i n g  1  

 



Dit document bevat rekenresultaten van

AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst

berekende stikstofbijdragen per

stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op

basis van rekenpunten die overlappen met

habitattypen en/of leefgebieden die

aangewezen zijn in het kader van de Wet

natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar

mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies

gaat uit van de componenten ammoniak

(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?

Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer

toelichting verwijzen wij u naar de website

www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Axon Adviseurs Om E Terp, 9022 BD Mantgum

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

CPO project Mantgum RRTsnrQGsRe4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 maart 2020, 12:58 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 144,58 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van 12 woningen met bouwrijp maken plangebied.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersgeneratie

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,09 kg/j

Verkeersgeneratie

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 138,11 kg/j

Werkverkeer

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,14 kg/j

Werkverkeer

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 177519, 571379
NOx 4,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 104,0 / etmaal NOx

NH3

4,09 kg/j

< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 177437, 571260
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 52,0 / etmaal NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

RRTsnrQGsRe4 (09 maart 2020)Resultaten Situatie 1
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 177584, 571409
NOx 138,11 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200 kW

(riolering)

4,0 4,0 0,0 NOx 14,27 kg/j

AFW Trilplaat 10 kW

(riolering)

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Bulldozer 100 kW

(cunet)

4,0 4,0 0,0 NOx 1,89 kg/j

AFW Hydromac 100 kW

(klinker verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx 5,22 kg/j

AFW Laadschop 100 kW

(klinker verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx 6,09 kg/j

AFW Trilplaat 10 kW (klinker

verharding)

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Graafmachine 200 kW

(woningen)

4,0 4,0 0,0 NOx 33,41 kg/j

AFW Kraan 200 kW

(woningen)

4,0 4,0 0,0 NOx 34,56 kg/j

AFW Betonstorter 200 kW

(woningen)

4,0 4,0 0,0 NOx 17,28 kg/j

AFW Heistelling 200 kW

(woningen)

4,0 4,0 0,0 NOx 17,28 kg/j

AFW Graafmachine 100 kW

(groen)

4,0 4,0 0,0 NOx 6,96 kg/j
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Naam Werkverkeer
Locatie (X,Y) 177520, 571379
NOx 1,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.160,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar

vrachtverkeer

1.000,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 48,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Naam Werkverkeer
Locatie (X,Y) 177437, 571258
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.580,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar

vrachtverkeer

500,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Dit document bevat rekenresultaten van

AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst

berekende stikstofbijdragen per

stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op

basis van rekenpunten die overlappen met

habitattypen en/of leefgebieden die

aangewezen zijn in het kader van de Wet

natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar

mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies

gaat uit van de componenten ammoniak

(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?

Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer

toelichting verwijzen wij u naar de website

www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Axon Adviseurs Om E Terp, 9022 BD  Mantgum

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

CPO project Mantgum Rc8eraKp5soL

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 maart 2020, 14:36 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 652,00 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Maximale emissie stikstof.

Rc8eraKp5soL (09 maart 2020)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Emissie stikstof

Anders... | Anders...

- 652,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Emissie stikstof
Locatie (X,Y) 177585, 571406
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 1,7 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 652,00 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Telrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstrook It Bosk - De Wâl (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 0 0,0 2 0,4 2 0,4 3 0,5 2 0,4 4 0,8 7 2,6 2 0,4 3 0,6
01:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4 1 0,4 0 0,0 0 0,0
02:00 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0
03:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0
04:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0
05:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0
06:00 9 1,7 6 1,1 7 1,3 10 1,8 5 1,0 2 0,4 1 0,4 7 1,3 6 1,2
07:00 20 3,9 23 4,3 21 3,9 14 2,5 16 3,1 8 1,6 2 0,7 19 3,6 15 3,1
08:00 21 4,1 36 6,7 27 5,0 30 5,4 22 4,3 24 4,8 2 0,7 27 5,1 23 4,7
09:00 27 5,2 18 3,3 28 5,2 24 4,3 24 4,7 40 8,0 17 6,3 24 4,5 25 5,1
10:00 20 3,9 26 4,8 20 3,7 22 4,0 38 7,4 42 8,4 14 5,2 25 4,7 26 5,3
11:00 24 4,6 34 6,3 30 5,6 28 5,1 28 5,4 34 6,8 17 6,3 29 5,4 28 5,7
12:00 35 6,8 32 5,9 37 6,9 40 7,2 39 7,6 40 8,0 19 7,1 37 6,9 35 7,1
13:00 44 8,5 28 5,2 36 6,7 33 6,0 34 6,6 43 8,6 18 6,7 35 6,6 34 6,9
14:00 37 7,2 35 6,5 34 6,3 34 6,1 37 7,2 44 8,8 29 10,8 35 6,6 36 7,3
15:00 36 7,0 45 8,3 41 7,6 40 7,2 36 7,0 46 9,2 28 10,4 40 7,5 39 8,0
16:00 66 12,8 66 12,2 61 11,4 72 13,0 61 11,9 48 9,6 21 7,8 65 12,2 56 11,4
17:00 65 12,6 84 15,6 68 12,7 72 13,0 54 10,5 39 7,8 28 10,4 69 12,9 59 12,0
18:00 36 7,0 30 5,6 41 7,6 40 7,2 32 6,2 20 4,0 17 6,3 36 6,8 31 6,3
19:00 32 6,2 32 5,9 35 6,5 36 6,5 28 5,4 17 3,4 14 5,2 33 6,2 28 5,7
20:00 16 3,1 17 3,2 21 3,9 26 4,7 24 4,7 17 3,4 15 5,6 21 3,9 19 3,9
21:00 14 2,7 11 2,0 10 1,9 14 2,5 14 2,7 13 2,6 6 2,2 13 2,4 12 2,4
22:00 10 1,9 9 1,7 9 1,7 12 2,2 14 2,7 11 2,2 6 2,2 11 2,1 10 2,0
23:00 5 1,0 5 0,9 7 1,3 4 0,7 6 1,2 7 1,4 3 1,1 5 0,9 5 1,0
Totaal 517 100,0 539 100,0 536 100,0 554 100,0 514 100,0 501 100,0 269 100,0 533 100,0 490 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 517 97,1 540 101,4 535 100,5 554 104,1 516 96,9 501 94,1 269 50,5 532 99,9 490 92,0

Tot. 0-7 10 1,9 9 1,7 10 1,9 14 2,6 8 1,5 9 1,7 12 2,3 10 1,9 10 1,9

Tot. 7-19 431 81,0 457 85,8 444 83,4 448 84,1 422 79,3 427 80,2 213 40,0 440 82,6 406 76,3

Tot. 19-23 72 13,5 69 13,0 74 13,9 88 16,5 80 15,0 58 10,9 41 7,7 77 14,5 69 13,0

Tot. 23-7 12 2,3 14 2,6 15 2,8 21 3,9 13 2,4 16 3,0 19 3,6 15 2,8 16 3,0



Telrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstrook De Wâl - It Bosk (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4 2 0,9 1 0,2 1 0,2
01:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,9 0 0,0 0 0,0
02:00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
03:00 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
04:00 2 0,4 1 0,2 0 0,0 2 0,4 0 0,0 1 0,2 1 0,4 1 0,2 1 0,2
05:00 7 1,4 7 1,4 6 1,2 5 1,0 6 1,2 2 0,4 2 0,9 6 1,2 5 1,1
06:00 23 4,7 20 4,0 19 3,8 22 4,2 18 3,5 5 1,0 3 1,3 20 4,0 16 3,5
07:00 45 9,1 51 10,2 48 9,5 52 9,9 40 7,8 10 2,1 4 1,7 47 9,3 36 7,8
08:00 45 9,1 46 9,2 45 8,9 50 9,6 48 9,4 26 5,5 7 3,0 47 9,3 38 8,2
09:00 35 7,1 32 6,4 38 7,6 32 6,1 36 7,1 41 8,6 15 6,4 35 6,9 33 7,1
10:00 27 5,5 28 5,6 26 5,2 38 7,3 38 7,5 44 9,2 16 6,9 31 6,1 31 6,7
11:00 25 5,1 30 6,0 26 5,2 21 4,0 30 5,9 37 7,8 18 7,7 26 5,1 27 5,8
12:00 26 5,3 34 6,8 32 6,4 32 6,1 32 6,3 44 9,2 17 7,3 31 6,1 31 6,7
13:00 30 6,1 27 5,4 32 6,4 36 6,9 30 5,9 46 9,6 25 10,7 31 6,1 32 6,9
14:00 35 7,1 28 5,6 40 8,0 30 5,7 42 8,2 40 8,4 32 13,7 35 6,9 35 7,6
15:00 24 4,9 30 6,0 27 5,4 36 6,9 31 6,1 39 8,2 17 7,3 30 5,9 29 6,3
16:00 53 10,8 42 8,4 38 7,6 38 7,3 39 7,6 36 7,5 17 7,3 42 8,3 38 8,2
17:00 36 7,3 35 7,0 29 5,8 35 6,7 32 6,3 34 7,1 17 7,3 33 6,5 31 6,7
18:00 27 5,5 33 6,6 27 5,4 28 5,4 25 4,9 22 4,6 13 5,6 28 5,5 25 5,4
19:00 24 4,9 28 5,6 33 6,6 24 4,6 26 5,1 17 3,6 13 5,6 27 5,3 24 5,2
20:00 13 2,6 14 2,8 10 2,0 18 3,4 14 2,7 13 2,7 5 2,1 14 2,8 12 2,6
21:00 8 1,6 7 1,4 15 3,0 10 1,9 8 1,6 8 1,7 3 1,3 10 2,0 8 1,7
22:00 5 1,0 4 0,8 9 1,8 9 1,7 8 1,6 4 0,8 3 1,3 7 1,4 6 1,3
23:00 2 0,4 2 0,4 1 0,2 4 0,8 6 1,2 6 1,3 1 0,4 3 0,6 3 0,6
Totaal 493 100,0 500 100,0 503 100,0 523 100,0 510 100,0 477 100,0 233 100,0 505 100,0 462 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 493 97,4 500 98,8 503 99,4 524 103,6 510 100,8 476 94,1 232 45,8 506 100,0 463 91,5

Tot. 0-7 33 6,5 29 5,7 28 5,5 32 6,3 26 5,1 11 2,2 9 1,8 30 5,9 24 4,7

Tot. 7-19 408 80,6 416 82,2 407 80,4 428 84,6 422 83,4 418 82,6 197 38,9 416 82,2 385 76,1

Tot. 19-23 50 9,9 53 10,5 67 13,2 60 11,9 56 11,1 42 8,3 24 4,7 57 11,3 50 9,9

Tot. 23-7 34 6,7 31 6,1 29 5,7 33 6,5 30 5,9 16 3,2 15 3,0 31 6,1 27 5,3



Telrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstroken De Wâl - It Bosk (1)

It Bosk - De Wâl (1)
Foutklasse Niet verwerkt

GEMIDDELDEN

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

00:00 1 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 6 0,6 9 1,8 3 0,3 4 0,4
01:00 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,1 2 0,2 3 0,6 0 0,0 1 0,1
02:00 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0
03:00 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0
04:00 2 0,2 1 0,1 0 0,0 3 0,3 0 0,0 2 0,2 2 0,4 1 0,1 1 0,1
05:00 7 0,7 7 0,7 6 0,6 5 0,5 6 0,6 2 0,2 2 0,4 6 0,6 5 0,5
06:00 32 3,2 27 2,6 26 2,5 33 3,1 23 2,2 7 0,7 4 0,8 28 2,7 22 2,3
07:00 66 6,5 74 7,1 68 6,6 66 6,1 56 5,5 18 1,8 6 1,2 66 6,4 51 5,4
08:00 66 6,5 83 8,0 72 6,9 80 7,4 70 6,8 50 5,1 9 1,8 74 7,1 61 6,4
09:00 62 6,1 51 4,9 66 6,4 56 5,2 59 5,8 80 8,2 32 6,4 59 5,7 58 6,1
10:00 47 4,6 54 5,2 46 4,4 60 5,6 76 7,4 86 8,8 30 6,0 57 5,5 57 6,0
11:00 49 4,8 65 6,2 57 5,5 48 4,4 58 5,7 71 7,3 35 7,0 55 5,3 55 5,8
12:00 61 6,0 66 6,3 69 6,6 72 6,7 71 6,9 84 8,6 37 7,4 68 6,6 66 6,9
13:00 75 7,4 55 5,3 68 6,6 70 6,5 64 6,2 89 9,1 43 8,6 66 6,4 66 6,9
14:00 72 7,1 64 6,1 73 7,0 64 5,9 78 7,6 83 8,5 60 12,0 70 6,8 71 7,5
15:00 61 6,0 74 7,1 68 6,6 76 7,0 68 6,6 85 8,7 44 8,8 69 6,7 68 7,1
16:00 119 11,8 107 10,3 99 9,5 110 10,2 100 9,7 84 8,6 38 7,6 107 10,3 94 9,9
17:00 100 9,9 119 11,4 96 9,2 108 10,0 87 8,5 72 7,4 46 9,2 102 9,8 90 9,4
18:00 63 6,2 63 6,0 69 6,6 68 6,3 57 5,6 42 4,3 30 6,0 64 6,2 56 5,9
19:00 56 5,5 60 5,8 67 6,5 60 5,6 55 5,4 34 3,5 27 5,4 60 5,8 51 5,4
20:00 29 2,9 30 2,9 31 3,0 44 4,1 38 3,7 30 3,1 20 4,0 34 3,3 32 3,4
21:00 22 2,2 18 1,7 25 2,4 24 2,2 22 2,1 21 2,2 9 1,8 22 2,1 20 2,1
22:00 14 1,4 14 1,3 18 1,7 20 1,9 21 2,0 14 1,4 9 1,8 17 1,6 16 1,7
23:00 7 0,7 7 0,7 8 0,8 8 0,7 12 1,2 13 1,3 4 0,8 8 0,8 8 0,8
Totaal 1011 100,0 1042 100,0 1038 100,0 1079 100,0 1026 100,0 976 100,0 501 100,0 1036 100,0 953 100,0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN (WERKDAGGEMIDDELDE = 100)

Tijd ma di wo do vr za zo Gem. Gem.
Werkd. Weekd.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Tot. 0-24 1011 97,3 1040 100,1 1038 99,9 1078 103,8 1026 98,8 977 94,1 500 48,1 1039 100,0 953 91,8

Tot. 0-7 43 4,1 38 3,7 38 3,7 46 4,4 35 3,4 20 1,9 21 2,0 40 3,9 34 3,3

Tot. 7-19 839 80,8 873 84,1 851 81,9 877 84,4 844 81,3 844 81,3 410 39,5 857 82,5 791 76,2

Tot. 19-23 122 11,7 122 11,7 141 13,6 148 14,2 136 13,1 100 9,6 65 6,3 134 12,9 119 11,5

Tot. 23-7 47 4,5 45 4,3 45 4,3 54 5,2 43 4,1 32 3,1 34 3,3 47 4,5 43 4,1



Snelheidsrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstrook It Bosk - De Wâl (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,4 100,0 33 40 47 40,0 7,1 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 2 4 1 0 0 0 7 1,3 100,0 35 44 50 43,6 6,9 0
07:00 0 0 5 12 1 0 0 0 18 3,4 100,0 35 43 49 42,8 5,5 0
08:00 0 1 6 15 5 0 0 0 27 5,1 96,3 35 44 52 43,9 7,5 0
09:00 0 1 7 13 3 0 0 0 24 4,6 95,8 34 43 50 42,5 7,4 0
10:00 0 0 7 15 3 0 0 0 25 4,8 100,0 35 44 50 43,4 6,2 0
11:00 0 1 8 15 4 0 0 0 28 5,3 96,4 34 43 50 42,9 7,4 0
12:00 0 1 9 21 6 0 0 0 37 7,0 97,3 35 44 51 43,6 7,1 0
13:00 0 1 11 19 4 0 0 0 35 6,7 97,1 34 43 49 42,4 7,0 0
14:00 0 2 10 19 4 0 0 0 35 6,7 94,3 33 43 49 42,1 7,5 0
15:00 0 1 10 23 6 0 0 0 40 7,6 97,5 35 44 50 43,5 7,0 0
16:00 0 1 16 39 9 1 0 0 66 12,6 98,5 36 44 50 43,9 7,0 0
17:00 0 2 16 40 10 0 0 0 68 13,0 97,1 35 44 50 43,5 7,0 0
18:00 0 1 8 21 6 0 0 0 36 6,9 97,2 36 44 51 43,9 7,1 0
19:00 0 1 8 18 5 0 0 0 32 6,1 96,9 35 44 50 43,4 7,2 0
20:00 0 0 6 11 2 0 0 0 19 3,6 100,0 35 43 49 42,9 6,3 0
21:00 0 0 3 6 2 0 0 0 11 2,1 100,0 36 44 52 44,1 7,0 0
22:00 0 0 4 5 1 0 0 0 10 1,9 100,0 34 42 49 42,0 6,7 0
23:00 0 0 2 2 1 0 0 0 5 1,0 100,0 34 42 52 43,0 8,4 0

Totaal 0 13 139 299 73 1 0 0 525 100,0 97,5 35 44 50 43,3 6,9 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 2 13 139 299 75 4 0 0 532 100,0 97,2 35 44 50 43,4 7,3 0

Index 0,4 2,4 26,1 56,2 14,1 0,8 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 3 5 2 0 0 0 10 1,9 100,0 35 44 52 44,0 7,4 0

Index 0,0 0,0 30,0 50,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 2 10 112 251 61 3 0 0 439 82,5 97,3 35 44 50 43,4 7,2 0

Index 0,5 2,3 25,5 57,2 13,9 0,7 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-23 0 2 22 40 11 1 0 0 76 14,3 97,4 34 44 51 43,3 7,6 0

Index 0,0 2,6 28,9 52,6 14,5 1,3 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 0 4 7 3 0 0 0 14 2,6 100,0 35 44 53 44,3 7,3 0

Index 0,0 0,0 28,6 50,0 21,4 0,0 0,0 0,0 100,0



Snelheidsrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstrook De Wâl - It Bosk (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,2 100,0 42 45 48 45,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 2 3 0 0 0 0 5 1,0 100,0 34 42 48 41,0 5,5 0
06:00 0 0 5 12 3 0 0 0 20 4,0 100,0 36 44 50 44,0 6,4 0
07:00 0 0 11 29 6 0 0 0 46 9,3 100,0 36 44 50 43,9 6,0 0
08:00 0 1 10 25 9 1 0 0 46 9,3 97,8 36 45 53 44,8 7,7 0
09:00 0 0 9 19 6 0 0 0 34 6,9 100,0 36 44 52 44,1 6,7 0
10:00 0 1 7 20 4 0 0 0 32 6,5 96,9 35 44 50 43,4 6,8 0
11:00 0 1 7 15 3 0 0 0 26 5,3 96,2 34 43 49 42,7 7,1 0
12:00 0 0 7 18 5 0 0 0 30 6,1 100,0 36 44 51 44,3 6,4 0
13:00 0 0 7 19 5 0 0 0 31 6,3 100,0 37 44 51 44,4 6,3 0
14:00 0 1 9 20 5 0 0 0 35 7,1 97,1 35 44 50 43,3 7,1 0
15:00 0 1 7 17 4 0 0 0 29 5,9 96,6 35 44 50 43,3 7,1 0
16:00 0 1 10 23 7 0 0 0 41 8,3 97,6 35 44 51 43,8 7,1 0
17:00 0 0 6 20 6 0 0 0 32 6,5 100,0 38 45 52 45,0 6,2 0
18:00 0 0 5 16 5 1 0 0 27 5,5 100,0 38 45 54 45,7 7,3 0
19:00 0 0 6 16 4 0 0 0 26 5,3 100,0 36 44 50 44,2 6,3 0
20:00 0 1 4 7 2 0 0 0 14 2,8 92,9 33 43 50 42,1 8,3 0
21:00 0 1 3 5 1 0 0 0 10 2,0 90,0 32 42 49 41,0 8,4 0
22:00 0 0 2 4 1 0 0 0 7 1,4 100,0 35 44 50 43,6 6,9 0
23:00 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,4 100,0 33 40 47 40,0 7,1 0

Totaal 0 8 118 290 76 2 0 0 494 100,0 98,4 36 44 51 43,9 6,8 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 2 11 120 289 77 5 0 1 505 100,0 97,4 35 44 51 43,9 7,4 0

Index 0,4 2,2 23,8 57,2 15,2 1,0 0,0 0,2 100,0

Tot. 0-7 0 1 8 17 3 0 0 0 29 5,7 96,6 34 43 49 42,6 6,9 0

Index 0,0 3,4 27,6 58,6 10,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 2 9 95 241 65 4 0 1 417 82,6 97,4 35 44 51 44,0 7,5 0

Index 0,5 2,2 22,8 57,8 15,6 1,0 0,0 0,2 100,0

Tot. 19-23 0 2 16 31 8 1 0 0 58 11,5 96,6 34 44 50 43,3 7,8 0

Index 0,0 3,4 27,6 53,4 13,8 1,7 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 1 9 17 4 0 0 0 31 6,1 96,8 34 43 50 42,7 7,2 0

Index 0,0 3,2 29,0 54,8 12,9 0,0 0,0 0,0 100,0



Snelheidsrapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Onder snelheidsgrens 20
Boven snelheidsgrens 80
Rijstroken De Wâl - It Bosk (1)

It Bosk - De Wâl (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km/u tot tot tot tot tot tot %>=

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0,3 100,0 34 45 56 45,0 10,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,1 100,0 42 45 48 45,0 0,0 0
05:00 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0,5 100,0 34 42 48 41,0 5,5 0
06:00 0 0 7 16 4 0 0 0 27 2,6 100,0 36 44 50 43,9 6,4 0
07:00 0 1 16 41 7 0 0 0 65 6,3 98,5 35 44 49 43,3 6,3 0
08:00 1 2 16 40 15 1 0 0 75 7,3 96,0 35 45 53 44,3 8,1 0
09:00 0 1 16 32 9 0 0 0 58 5,6 98,3 35 44 50 43,4 7,0 0
10:00 0 1 14 34 6 0 0 0 55 5,3 98,2 35 44 49 43,2 6,4 0
11:00 0 2 15 30 7 1 0 0 55 5,3 96,4 34 44 50 43,2 7,7 0
12:00 0 1 16 39 10 1 0 0 67 6,5 98,5 36 44 51 44,1 7,1 0
13:00 0 1 18 38 8 0 0 0 65 6,3 98,5 35 44 50 43,2 6,6 0
14:00 0 3 19 38 9 1 0 0 70 6,8 95,7 34 43 50 43,0 7,7 0
15:00 0 2 17 40 10 1 0 0 70 6,8 97,1 35 44 50 43,7 7,4 0
16:00 0 3 26 61 16 1 0 0 107 10,4 97,2 35 44 51 43,7 7,3 0
17:00 0 2 22 61 16 1 0 0 102 9,9 98,0 36 44 51 44,2 7,0 0
18:00 0 1 13 37 12 1 0 0 64 6,2 98,4 37 45 53 44,8 7,2 0
19:00 0 1 14 34 9 1 0 0 59 5,7 98,3 36 44 51 44,2 7,3 0
20:00 0 1 11 18 5 0 0 0 35 3,4 97,1 34 43 50 42,7 7,3 0
21:00 0 1 6 11 3 1 0 0 22 2,1 95,5 34 44 52 43,6 8,9 0
22:00 0 1 6 8 2 0 0 0 17 1,7 94,1 33 42 49 41,5 7,9 0
23:00 0 0 3 3 2 0 0 0 8 0,8 100,0 34 43 54 43,8 8,3 0

Totaal 1 24 258 586 151 10 0 0 1030 100,0 97,6 35 44 50 43,7 7,2 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 4 24 258 589 152 10 1 1 1039 100,0 97,3 35 44 51 43,7 7,4 0

Index 0,4 2,3 24,8 56,7 14,6 1,0 0,1 0,1 100,0

Tot. 0-7 0 1 11 22 5 0 0 0 39 3,8 97,4 34 43 50 42,9 7,0 0

Index 0,0 2,6 28,2 56,4 12,8 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 4 19 207 492 126 7 0 1 856 82,4 97,3 35 44 50 43,7 7,3 0

Index 0,5 2,2 24,2 57,5 14,7 0,8 0,0 0,1 100,0

Tot. 19-23 0 4 37 71 19 2 0 0 133 12,8 97,0 34 44 51 43,3 7,6 0

Index 0,0 3,0 27,8 53,4 14,3 1,5 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 1 13 25 7 1 0 0 47 4,5 97,9 35 44 51 43,7 7,7 0

Index 0,0 2,1 27,7 53,2 14,9 2,1 0,0 0,0 100,0



Lengte rapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstrook It Bosk - De Wâl (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout

00:00 2 0 0 2 0,4 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0,0 0
06:00 7 0 0 7 1,3 0
07:00 16 1 2 19 3,6 0
08:00 25 1 1 27 5,1 0
09:00 23 1 0 24 4,5 0
10:00 22 2 1 25 4,7 0
11:00 27 2 0 29 5,5 0
12:00 34 1 1 36 6,8 0
13:00 33 1 1 35 6,6 0
14:00 34 1 1 36 6,8 0
15:00 38 1 0 39 7,4 0
16:00 64 1 0 65 12,3 0
17:00 67 1 1 69 13,0 0
18:00 35 0 0 35 6,6 0
19:00 31 1 0 32 6,0 0
20:00 20 0 0 20 3,8 0
21:00 12 0 0 12 2,3 0
22:00 11 0 0 11 2,1 0
23:00 6 0 0 6 1,1 0

Totaal 507 14 8 529 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 509 14 10 533 100,0 0

Index 95,5 2,6 1,9 100,0

Tot. 0-7 10 0 0 10 1,9 0

Index 100,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 419 12 9 440 82,6 0

Index 95,2 2,7 2,0 100,0

Tot. 19-23 74 1 1 76 14,3 0

Index 97,4 1,3 1,3 100,0

Tot. 23-7 15 0 0 15 2,8 0

Index 100,0 0,0 0,0 100,0



Lengte rapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstrook De Wâl - It Bosk (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout

00:00 1 0 0 1 0,2 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0,0 0
04:00 1 0 0 1 0,2 0
05:00 6 0 0 6 1,2 0
06:00 20 0 0 20 4,0 0
07:00 46 0 1 47 9,3 0
08:00 44 1 1 46 9,1 0
09:00 33 1 0 34 6,8 0
10:00 29 1 1 31 6,2 0
11:00 25 1 1 27 5,4 0
12:00 30 1 1 32 6,4 0
13:00 30 1 0 31 6,2 0
14:00 33 1 1 35 7,0 0
15:00 28 1 1 30 6,0 0
16:00 40 1 1 42 8,3 0
17:00 32 1 0 33 6,6 0
18:00 27 1 0 28 5,6 0
19:00 27 0 0 27 5,4 0
20:00 13 0 0 13 2,6 0
21:00 9 0 0 9 1,8 0
22:00 7 0 0 7 1,4 0
23:00 3 0 0 3 0,6 0

Totaal 484 11 8 503 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 484 12 9 505 100,0 0

Index 95,8 2,4 1,8 100,0

Tot. 0-7 29 0 0 29 5,7 0

Index 100,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 396 11 9 416 82,4 0

Index 95,2 2,6 2,2 100,0

Tot. 19-23 56 1 0 57 11,3 0

Index 98,2 1,8 0,0 100,0

Tot. 23-7 31 0 0 31 6,1 0

Index 100,0 0,0 0,0 100,0



Lengte rapport
Locatie code LEE068
Locatie naam Om e Terp
Locatie plaats Mantgum
Locatie omschrijving tussen De Wâl en It Bosk
Meting naam sep 2019
Periode zondag 1 september 2019 - woensdag 18 september 2019
Rijstroken De Wâl - It Bosk (1)

It Bosk - De Wâl (1)

WERKDAG GEMIDDELDEN

Lengte < 3,7 7
m tot

3,7 7 > Tot. Rel. Fout

00:00 3 0 0 3 0,3 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 1 0 0 1 0,1 0
04:00 1 0 0 1 0,1 0
05:00 6 0 0 6 0,6 0
06:00 27 0 0 27 2,6 0
07:00 62 1 3 66 6,4 0
08:00 69 2 2 73 7,0 0
09:00 56 2 1 59 5,7 0
10:00 52 3 1 56 5,4 0
11:00 51 3 1 55 5,3 0
12:00 64 2 2 68 6,6 0
13:00 63 1 2 66 6,4 0
14:00 67 2 2 71 6,9 0
15:00 66 2 1 69 6,7 0
16:00 103 2 1 106 10,2 0
17:00 100 1 1 102 9,8 0
18:00 62 1 1 64 6,2 0
19:00 58 1 1 60 5,8 0
20:00 33 1 0 34 3,3 0
21:00 22 1 0 23 2,2 0
22:00 18 0 0 18 1,7 0
23:00 8 0 0 8 0,8 0

Totaal 992 25 19 1036 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 993 26 20 1039 100,0 0

Index 95,6 2,5 1,9 100,0

Tot. 0-7 39 0 1 40 3,8 0

Index 97,5 0,0 2,5 100,0

Tot. 7-19 816 23 18 857 82,5 0

Index 95,2 2,7 2,1 100,0

Tot. 19-23 130 2 1 133 12,8 0

Index 97,7 1,5 0,8 100,0

Tot. 23-7 46 0 1 47 4,5 0

Index 97,9 0,0 2,1 100,0
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Verkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Verkeerslawaai

Verantwoordelijke GeluidMeesters BV

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Gebruiker op 14-10-2019

Laatst ingezien door Gebruiker op 22-10-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.50

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

22-10-2019 14:56:41Geomilieu V4.50





Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

01 0140100000166465     177363,51     571422,56     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 0140100000166469     177388,53     571386,80     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 0140100000162271     177471,94     571561,21     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 0140100000165518     177904,74     571679,61     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 0140100000180733     177911,26     571324,07     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 0140100000165938     178024,31     571329,48     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 0140100000166503     177373,38     571321,08     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 0140100000162278     177452,25     571547,38     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 0140100000165519     177922,65     571663,42     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0140100000169354     178010,36     571080,50     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0140100000161945     177357,40     571342,26     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0140100000166505     177372,66     571332,88     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0140100000166466     177374,52     571418,14     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0140100000166348     177477,67     571580,81     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0140100000166326     177523,23     571614,06     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0140100000166438     177940,17     571312,28     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0140100000180890     177666,47     570959,68     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0140100000180353     177440,62     571376,68     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0140100000166367     177481,36     571459,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0140100000166504     177352,84     571362,43     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0140100000169024     177373,94     571430,44     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0140100000161884     177319,74     571207,79     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0140100000166361     177427,00     571529,42     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0140100000166437     177619,39     570996,14     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0140100000169723     177421,72     571359,86     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 0140100000166433     177553,63     571461,58     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0140100000162272     177471,94     571561,21     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 0140100000166441     177415,79     571454,55     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0140100000166362     177495,17     571580,17     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0140100000166363     177511,76     571595,63     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0140100000162279     177441,34     571552,43     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0140100000166474     177449,25     571382,52     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0140100000166463     177386,08     571440,44     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22-10-2019 14:57:41Geomilieu V4.50



Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 4k Refl. 8k Zwevend

01 0,80 0,80 False

02 0,80 0,80 False

03 0,80 0,80 False

04 0,80 0,80 False

05 0,80 0,80 False

06 0,80 0,80 False

07 0,80 0,80 False

08 0,80 0,80 False

09 0,80 0,80 False

10 0,80 0,80 False

11 0,80 0,80 False

12 0,80 0,80 False

13 0,80 0,80 False

14 0,80 0,80 False

15 0,80 0,80 False

16 0,80 0,80 False

17 0,80 0,80 False

18 0,80 0,80 False

19 0,80 0,80 False

20 0,80 0,80 False

21 0,80 0,80 False

22 0,80 0,80 False

23 0,80 0,80 False

24 0,80 0,80 False

25 0,80 0,80 False

26 0,80 0,80 False

27 0,80 0,80 False

28 0,80 0,80 False

29 0,80 0,80 False

30 0,80 0,80 False

31 0,80 0,80 False

32 0,80 0,80 False

33 0,80 0,80 False
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

34 fietspad/onverhard     177960,51     571473,06 0,00

35 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177473,97     571435,17 0,00

36 voetpad/open verharding     177340,89     571396,14 0,00

37 rijbaan lokale weg/open verharding     177438,76     571493,02 0,00

38 parkeervlak/open verharding     177441,06     571472,55 0,00

39 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177947,44     571682,11 0,00

40 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177953,28     571414,72 0,00

41 inrit/gesloten verharding     177588,16     571068,04 0,00

42 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177944,33     571484,84 0,00

43 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177456,38     571208,30 0,00

44 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177949,70     571730,12 0,00

45 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177401,78     571500,00 0,00

46 parkeervlak/open verharding     177449,90     571448,14 0,00

47 voetpad/open verharding     177552,22     571461,58 0,00

48 fietspad/gesloten verharding     177509,30     571545,69 0,00

49 fietspad/open verharding     177653,93     571660,95 0,00

50 rijbaan lokale weg/open verharding     177425,32     571486,86 0,00

51 voetpad/open verharding     177340,89     571396,14 0,00

52 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177461,24     571199,08 0,00

53 inrit/gesloten verharding     177372,07     571369,12 0,00

54 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177956,39     571331,94 0,00

55 rijbaan lokale weg/open verharding     177357,83     571398,60 0,00

56 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177953,47     571511,34 0,00

57 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177955,03     571751,02 0,00

58 rijbaan lokale weg/open verharding     177457,18     571208,71 0,00

59 voetpad/open verharding     177364,24     571532,26 0,00

60 rijbaan lokale weg/open verharding     177429,79     571483,12 0,00

61 rijbaan lokale weg/open verharding     177465,12     571201,11 0,00

62 rijbaan lokale weg/open verharding     177406,76     571313,95 0,00

63 voetpad/half verhard     177434,42     571496,09 0,00

64 voetgangersgebied/gesloten verharding     177631,54     571626,97 0,00

65 fietspad/onverhard     177558,79     571590,81 0,00

66 fietspad/gesloten verharding     177956,90     571493,23 0,00

67 fietspad/gesloten verharding     177558,50     571587,45 0,00

68 voetpad/open verharding     177529,47     571625,34 0,00

69 voetpad/half verhard     177517,33     571513,21 0,00

70 fietspad/gesloten verharding     177960,51     571473,06 0,00

71 voetpad/half verhard     177538,41     571497,36 0,00

72 fietspad/gesloten verharding     177650,39     571641,53 0,00

73 rijbaan lokale weg/gesloten verharding     177949,96     571480,95 0,00

74 rijbaan lokale weg/open verharding     177406,76     571313,95 0,00

75 waterloop/kanaal     177943,53     571480,13 0,00

76 waterloop/sloot     177486,68     571212,78 0,00

77 waterloop/sloot     177571,45     571022,57 0,00

78 waterloop/sloot     177672,98     571500,40 0,00

79 waterloop/sloot     177817,29     571158,14 0,00

80 waterloop/sloot     177530,13     571328,36 0,00

81 waterloop/kanaal     177960,51     571473,06 0,00

82 waterloop/sloot     177557,66     571589,94 0,00

83 waterloop/sloot     177384,33     571288,61 0,00

84 waterloop/sloot     177481,30     571397,74 0,00

85 waterloop/sloot     177760,64     571701,16 0,00

86 waterloop/sloot     177666,66     571658,05 0,00

87 waterloop/sloot     177930,78     571629,50 0,00

88 waterloop/sloot     177930,89     571544,97 0,00

89 waterloop/sloot     177963,66     571331,96 0,00

90 waterloop/sloot     177940,46     571373,76 0,00

91 waterloop/sloot     177783,15     571588,57 0,00

92 waterloop/sloot     177457,11     571352,31 0,00

93 waterloop/sloot     177480,56     571214,27 0,00

94 waterloop/sloot     177449,28     571090,24 0,00
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

95 waterloop/sloot     177926,22     571629,50 0,00

96 waterloop/sloot     177470,06     571398,74 0,00

97 waterloop/sloot     177464,98     571241,26 0,00

98 waterloop/sloot     177905,54     571624,19 0,00

99 waterloop/sloot     177515,69     571131,37 0,00

100 waterloop/sloot     177557,66     571589,94 0,00

101 waterloop/sloot     177264,96     571258,91 0,00

102 waterloop/sloot     177964,47     571415,78 0,00

103 waterloop/sloot     177587,34     571062,67 0,00

104 waterloop/sloot     177941,66     571268,52 0,00

105 waterloop/sloot     177802,19     571183,25 0,00

106 waterloop/sloot     177919,66     571296,14 0,00

107 waterloop/sloot     177791,90     571506,12 0,00

108 waterloop/sloot     177499,74     571412,45 0,00
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M. Hdef. Type Cpl Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D))

A Om E Terp     177358,43     571527,46      0,00 Relatief Verdeling False   0,75 W0  30  30  30  30
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

A  30  30  30  30  30   1238,00   6,92   3,12   0,56  95,20  97,70  97,90   2,70   1,50
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

A --   2,10   0,80   2,10
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

B grid     1,50      0,00    3    3
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Bijlage 20369-W-19-A
Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

B grid     4,50      0,00    3    3

22-10-2019 15:02:21Geomilieu V4.50
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Vereniging CPO Mantgum 2.0 is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Om ‘e Terp te Mantgum (gemeente Jorwerd, 
sectie G, nr. 1172). 
 
Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek betreft de voorgenomen woningbouw op het perceel. 
Doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 
en grondwater) teneinde een uitspraak te kunnen doen of deze al dan niet een belemmering vormt voor 
de beoogde nieuwbouw.  
 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 
Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  
- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht; 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 
Norm (NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”. 

 
Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend 
adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 
eigenaar van de onderzoekslocatie. 
 

1.2 Indeling rapportage 
In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. 
Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. 
De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende 
conclusies. 
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 
ingewonnen uit de volgende bronnen: 
- informatie van de opdrachtgever; 
- informatie van de provincie Fryslân (Nazca-I); 
- interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 
- interpretatie van tekeningen van de huidige situatie; 
- een locatie-inspectie. 
 

2.2  Bekende gegevens 
De te onderzoeken locatie is in gebruik als agrarisch perceel en is kadastraal bekend als gemeente 
Jorwerd, sectie G, nummer 1172. De locatie is gelegen in agrarisch gebied, direct ten zuidoosten van de 
woonkern van Mantgum. Ten noorden van de locatie zijn sportvelden en een Multifunctioneel Centrum 
gesitueerd. De totale oppervlakte van de te onderzoeken locatie bedraagt circa 14.450 m2. Het ligt in de 
planning tien woningen op het perceel te realiseren.  
 

Uit informatie van het provinciaal bodeminformatiesysteem Nazca-I en aangeleverde gegevens (memo 
gemeente Leeuwarden) blijkt geen informatie bekend te zijn betreffende historische en/of 
bodembedreigende activiteiten op het perceel. Het perceel is, voor zover bekend, altijd in gebruik 
geweest als agrarisch gebied.  
 

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 
van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie gehanteerd voor een onderzoeksstrategie 
voor een grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL). 
 
NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 
(gebaseerd op de Nederlandse Norm (NEN) 5740), welke is gericht op een indicatieve beoordeling van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. 
Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 



 
Project : Verkennend bodemonderzoek Om ‘e Terp te Mantgum  
Projectnummer : 190187 

 
 
 

 
 
©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 5 van 13 

3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’. en protocol 2002: ‘Het nemen van 
grondwatermonsters’. Voor deze protocollen is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een 
procescertificaat (certificaatnummer: VB-079), welke is afgegeven door SGS Intron Certificatie BV.  
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 
geaccrediteerde laboratorium Synlab te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 
opgesomd. 
 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Bodemlaag Boringen Boorpuntnr. Analysepakket 

Om ‘ Terp te Mantgum 
(circa 14.450 m2) 

Bovengrond 

Ondergrond 

Grondwater 

15 x boring tot 0,5 m-mv 

4 x boring tot grondwater 

2 x boring met peilbuis 

01 t/m 15 

01.1 t/m 01.4 

pb1 en pb 2 

2 x standaardpakket grond  

2 x standaardpakket grond 

2 x standaardpakket grondwater 
Toelichting op tabel: 
m -mv:  meter minus maaiveld; 
Standaardpakket grond:  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK 

(VROM 10), minerale olie, PCB’s; 
Standaardpakket grondwater:  metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 

verbindingen), minerale olie. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd op 2 september 2019 (plaatsen boringen en peilbuizen) door de heer D.M. 
Reitsema. Het grondwater is bemonsterd op 9 september 2019 door de heer B. Keukens. De locaties 
van de boringen en de peilbuizen staan weergegeven op de situatietekening (bijlage 2). 
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. 
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 3. 
De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1. 
  
Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-
water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de 
mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit 
iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een 
grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd.  
 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 
De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 
Standaardpakket grond: 
- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 
- PCB’s (Polychloorbifenyl); 
- minerale olie (GC). 
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Standaardpakket grondwater: 
- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 
- minerale olie (GC). 

 
3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 
toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 
interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor 
grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. Een beschrijving van de 
waarden is hieronder weergegeven: 
 
Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 
De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-
specifieke bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde 
gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 
plaatsgevonden. 
 
Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De 
streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of 
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in de 
streefwaarden geïntegreerd. 
 
Tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 
interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 
waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 
sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume 
van 25 m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt 
overschreden. 
 
In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een 
geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd 
aan het gehalte aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.  
 
Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in 
de tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 
interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 
interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 
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Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie 
van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een 
somparameter beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 
vermenigvuldigd te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen 
van de achtergrond- of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, 
genegeerd. Dergelijke toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, 
wanneer sprake is van significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, 
worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld. 
 
PFAS 
Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 
tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie van kracht. Bij 
grondverzet en het toepassen van grond dient te worden voldaan aan de eisen die het ministerie stelt 
aan PFAS en GenX. Deze parameters zijn echter (nog) geen onderdeel van het standaardpakket grond. 
Omdat op basis van het vooronderzoek geen informatie is verkregen over de eventuele aanwezigheid 
van PFAS en GenX op de locatie, is hier geen onderzoek naar verricht. Mogelijk dient bij (toekomstig) 
grondverzet alsnog onderzoek naar deze parameters te worden verricht.  
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel 
4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is 
aangetroffen. Hierbij is uitgegaan van peilbuis 2. In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de 
bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 
Diepte (m-mv.) Samenstelling 

0,0 - 1,0 Klei, zwak siltig, matig humeus  

1,0 - 1,5 Klei, zwak siltig 

1,5 - 4,2 Klei, matig siltig 
*: maximale boordiepte 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond geen bijmengingen met bodemvreemd materiaal 
waargenomen, welke kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ter plaatse van 
boring 2 (dam) is een verharding van freesasfalt aangetroffen (0,00-0,15 m -mv). Het maaiveld en de 
opgeboorde grond is visueel geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal. Dit is niet waargenomen.  
 
In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. Filterdiepte  
(m-mv) 

Grondwaterstand  
(m-mv) pH-waarde ( -/-) Troebelheid 

(NTU) 
EC 

(µS/cm) 
pb1 3,2-4,2 1,75 7,4 16,2 3.516 
pb2 3,2-4,2 1,90 7,2 8,3 3.540 

 
De gemeten waarden in het grondwater wijken, behoudens een verhoogde troebelheid (NTU >10), niet 
af van de waarden welke onder de natuurlijke omstandigheden verwacht kunnen worden. Een nader 
onderzoek naar de verhoogde troebelheid wordt niet noodzakelijk geacht. 
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4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 
opgesomd. 
 
Tabel 4.3: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
   
Monstercode MM1-bg1 MM2-bg2 
Bodemtypebt) 1 2 

 or br  or br  
   
 
droge stof (gew.-%) 82.3 -- -- 80.8 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- 
   
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 2.3 -- -- 3.0 -- -- 
   
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                          
(% vd DS) 32 -- -- 29 -- -- 
   
METALEN 
barium+ 38 31  30 26.6  
cadmium <0.2 0.163  0.23 0.271  
kobalt 9.8 8.05  9.1 8.09  
koper 11 11.1  12 12.6  
kwik° <0.05 0.0338  <0.05 0.0348  
lood 23 23.2  29 30.1  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 28 23.3  25 22.4  
zink 75 70.3  76 75.2  
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07  0.07 0.07  
   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 21.3 a 4.9 16.3  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 46.7  

   
Monstercode en monstertraject 
1  13096963-001     MM1-bg MM1-bg, 01: 0-50, 02: 15-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50 
2  13096963-002     MM2-bg MM2-bg, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende 
wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 
van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 
zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik 
en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt 
tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde 

van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 32%  humus 2.3% 
  2: lutum 29%  humus 3% 
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Tabel 4.3 : Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
   
Monstercode MM3-og1 MM4-og2 
Bodemtypebt) 1 2 

 or br  or br  
   
 
droge stof (gew.-%) 70.6 -- -- 68.9 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- 
   
 
organische stof (gloeiverlies)                
(% vd DS) 1.1 -- -- 0.7 -- -- 
   
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         (% vd 
DS) 33 -- -- 38 -- -- 
   
METALEN 
barium+ 27 21.5  39 27.5  
cadmium <0.2 0.163  <0.2 0.155  
kobalt 7.4 5.93  9.8 6.98  
koper 7.6 7.6  8.3 7.66  
kwik° <0.05 0.0335  <0.05 0.0318  
lood 13 13  16 15.1  
molybdeen <0.5 0.35  0.66 0.66  
nikkel 22 17.9  31 22.6  
zink 55 50.7  59 49.5  
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07  0.07 0.07  
   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 70  

   
Monstercode en monstertraject 
1  13096963-003     MM3-og MM3-og, 1.01: 50-100, 1.01: 100-150, 1.02: 50-100, 1.02: 100-150, Pb1: 50-100, Pb1: 100-150 
2  13096963-004     MM4-og MM4-og, 1.03: 50-100, 1.03: 100-150, 1.04: 50-100, 1.04: 100-150, Pb2: 50-100, Pb2: 100-150 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende 
wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 
van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 
zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik 
en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt 
tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde 

van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 33%  humus 1.1% 
  2: lutum 38%  humus 0.7% 
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4.3 Analyseresultaten grondwater 
De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 opgesomd. 
 
Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 11 22  

       
    
METALEN 
barium 88 * 120 *   
cadmium <0.20  <0.20    
kobalt 8.9  5.0    
koper 4.6  4.5    
kwik <0.05  <0.05    
lood 2.3  3.3    
molybdeen 6.5 * 3.4    
nikkel 16 * 9.6    
zink 29  16    
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2    
tolueen <0.2  <0.2    
ethylbenzeen <0.2  <0.2    
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a   
styreen <0.2  <0.2    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  0.000286  

  

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2    
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2    
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a   
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 --   
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 

  

dichloormethaan <0.2 a <0.2 a   
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42  0.42    
tetrachlooretheen 0.11 * <0.1 a   
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a   
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a   
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a   
trichlooretheen <0.2  <0.2    
chloroform <0.2  <0.2    
vinylchloride <0.2 a <0.2 a   
tribroommethaan <0.2  <0.2    
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50    

    
Monstercode en monstertraject 
1  13100877-001     1 1, Pb1-1: 320-420 
2  13100877-002     2 2, Pb2-1: 320-420 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 
2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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4.4 Interpretatie onderzoeksresultaten 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bijmengingen waargenomen 
welke kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ter plaatse van boring 2 (dam) is 
een verharding van freesasfalt aangetroffen (0,00-0,15 m -mv). Het maaiveld en de opgeboorde grond is 
visueel geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Dit is niet 
waargenomen.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel beide mengmonsters van de bovengrond (MM1bg en MM2bg) 
als in beide mengmonsters ondergrond (MM3og en MM4og) voor de geanalyseerde parameters geen  
verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde) zijn aangetoond. 
 
Na analyse van de grondwatermonsters, afkomstig uit de peilbuizen pb1 en pb2, blijkt dat voor barium 
concentraties boven de streefwaarde zijn aangetoond. Ter plaatse van pb1 zijn tevens voor molybdeen, 
nikkel en tetrachlooretheen concentraties boven de streefwaarde gemeten. Voor de overige 
geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.  
 

4.5  Toetsing hypothese 
Op basis van de onderzoeksresultaten, die zijn voortgekomen uit het veldwerk en de chemische 
analyses, kan worden geconcludeerd dat de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie, formeel 
gezien verworpen dient te worden. Dit op basis van de gemeten licht verhoogde concentraties aan 
barium, molybdeen, nikkel en tetrachlooretheen in het grondwater. Aangezien ‘slechts’ sprake is van 
overschrijdingen van de streefwaarde wordt, ongeacht de uiteindelijke oorzaak, aanvullend onderzoek 
niet noodzakelijk geacht. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bijmengingen met bodemvreemde 
materialen waargenomen, welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Het maaiveld en de opgeboorde grond is visueel geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van 
asbestverdacht materiaal. Deze zijn niet waargenomen.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in beide mengmonsters van de bovengrond en in beide mengmonsters 
van de ondergrond voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten (t.o.v. de 
achtergrondwaarde) zijn aangetoond. 
 
In beide geanalyseerde grondwatermonsters zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium, 
molybdeen, nikkel en tetrachlooretheen gemeten. Aangezien ‘slechts’ sprake is van overschrijdingen van 
de streefwaarde wordt, ongeacht de uiteindelijke oorzaak, aanvullend onderzoek niet noodzakelijk 
geacht. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen 
verwacht ten aanzien van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.   
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden met het 
gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk aanvullende analyses 
noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie kan worden toegepast. 
Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht kunnen worden. 
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OVERZICHT LOCATIE EN SITUERING MONSTERNAMEPUNTEN 
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1

320

420420

220

270

1 .0 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

100

150

200

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an

-150

-200

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Om  'e  Terp, M ant gum

projectcode 1 9 0 1 8 7

datum 2 3 -0 9 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 .0 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

100

150

200

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an

-100

-150

klei, m at ig silt ig, donker grijs, grijs, 
ow: geen, edelm an

-150

-200

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

1 .0 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

100

150

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an

-100

-150

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

1 .0 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

100

150

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an

-100

-150

klei, m at ig silt ig, donker grijs, ow: 
geen, edelm an

Slootwater -50cm -m v

1

2

3

m eetpunt  1.04
16576506
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0 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-15

ow: geen, volledig asfalt  freesasfalt  
in de dam , edelm an

-15

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an

Dam

1

m eetpunt  02
16576505

0 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1
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onderzoek VO Om  'e  Terp, M ant gum

projectcode 1 9 0 1 8 7

datum 2 3 -0 9 -2 0 1 9
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0 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 6 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 7 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

0 9 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1
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projectcode 1 9 0 1 8 7

datum 2 3 -0 9 -2 0 1 9
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1 0 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

1 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

1 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

1 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1

1 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Om  'e  Terp, M ant gum

projectcode 1 9 0 1 8 7

datum 2 3 -0 9 -2 0 1 9
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1 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 9 -2 0 1 9

boorm eester D.M . Reit sem a

0

50

0

-50

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal grijs, ow: geen, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4: 

 

ANALYSECERTIFICATEN 

  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Feike Visser

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO Om 'e Terp, Mantgum

Uw projectnummer : 190187

SYNLAB rapportnummer : 13096963, versienummer: 1

Rotterdam, 10-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 190187.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1-bg MM1-bg, 01: 0-50, 02: 15-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

002 Grond (AS3000) MM2-bg MM2-bg, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

003 Grond (AS3000) MM3-og MM3-og, 1.01: 50-100, 1.01: 100-150, 1.02: 50-100, 1.02: 100-150, Pb1: 50-100, Pb1: 100-150

004 Grond (AS3000) MM4-og MM4-og, 1.03: 50-100, 1.03: 100-150, 1.04: 50-100, 1.04: 100-150, Pb2: 50-100, Pb2: 100-150

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 82.3
 

80.8
 

70.6
 

68.9
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

3.0
 

1.1
 

0.7
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 32
 

29
 

33
 

38
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 38
 

30
 

27
 

39
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.23
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.8
 

9.1
 

7.4
 

9.8
 

 
 

koper mg/kgds S 11
 

12
 

7.6
 

8.3
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 23
 

29
 

13
 

16
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.66
 

 
 

nikkel mg/kgds S 28
 

25
 

22
 

31
 

 
 

zink mg/kgds S 75
 

76
 

55
 

59
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.07
1)

0.07
1)

0.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1-bg MM1-bg, 01: 0-50, 02: 15-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

002 Grond (AS3000) MM2-bg MM2-bg, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

003 Grond (AS3000) MM3-og MM3-og, 1.01: 50-100, 1.01: 100-150, 1.02: 50-100, 1.02: 100-150, Pb1: 50-100, Pb1: 100-150

004 Grond (AS3000) MM4-og MM4-og, 1.03: 50-100, 1.03: 100-150, 1.04: 50-100, 1.04: 100-150, Pb2: 50-100, Pb2: 100-150

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7893861 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

001 Y7893870 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

001 Y7893856 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

001 Y7893863 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

001 Y7893859 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7893869 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

001 Y7893848 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893853 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893855 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893845 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893847 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893844 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893868 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

002 Y7893858 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895235 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895234 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895223 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895243 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895239 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

003 Y7895248 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7895247 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7895245 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7895230 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7893843 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7893842 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  

004 Y7895232 02-09-2019 02-09-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM4-ogMM4-og, 1.03: 50-100, 1.03: 100-150, 1.04: 50-100, 1.04: 100-150, Pb2: 50-100, Pb2:

100-150

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Feike Visser

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO Om 'e Terp, Mantgum

Uw projectnummer : 190187

SYNLAB rapportnummer : 13100877, versienummer: 1

Rotterdam, 12-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 190187.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

1 1, Pb1-1: 320-420

002 Grondwater

(AS3000)

2 2, Pb2-1: 320-420

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN

barium µg/l S 88
 

120
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 8.9
 

5.0
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 4.6
 

4.5
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 2.3
 

3.3
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 6.5
 

3.4
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 16
 

9.6
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 29
 

16
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S 0.11
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

1 1, Pb1-1: 320-420

002 Grondwater

(AS3000)

2 2, Pb2-1: 320-420

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO Om 'e Terp, Mantgum

190187

13100877

09-09-2019

Feike Visser

09-09-2019

12-09-2019

Blad 4 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1868872 09-09-2019 09-09-2019 ALC204  

001 G6495354 09-09-2019 09-09-2019 ALC236  

002 B1868879 09-09-2019 09-09-2019 ALC204  

002 G6495372 09-09-2019 09-09-2019 ALC236  



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5: 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN 

 

 

 

 

  



Projectnaam VO Om 'e Terp, Mantgum 
Projectcode 190187 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode MM1-bg1 MM2-bg2 MM3-og3 MM4-og4 
Bodemtypebt) 1 2 3 4 

 or br  or br  or br  or br  

     
 
droge stof                         
(gew.-%) 82.3 -- -- 80.8 -- -- 70.6 -- -- 68.9 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
     
 
organische stof 
(gloeiverlies)                         
(% vd DS) 2.3 -- -- 3.0 -- -- 1.1 -- -- 0.7 -- -- 
     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 32 -- -- 29 -- -- 33 -- -- 38 -- -- 
     
METALEN 
barium+ 38 31  30 26.6  27 21.5  39 27.5  
cadmium <0.2 0.163  0.23 0.271  <0.2 0.163  <0.2 0.155  
kobalt 9.8 8.05  9.1 8.09  7.4 5.93  9.8 6.98  
koper 11 11.1  12 12.6  7.6 7.6  8.3 7.66  
kwik° <0.05 0.0338  <0.05 0.0348  <0.05 0.0335  <0.05 0.0318  
lood 23 23.2  29 30.1  13 13  16 15.1  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  0.66 0.66  
nikkel 28 23.3  25 22.4  22 17.9  31 22.6  
zink 75 70.3  76 75.2  55 50.7  59 49.5  
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 0.07 0.07  0.07 0.07  0.07 0.07  0.07 0.07  
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 21.3 a 4.9 16.3  4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 46.7  <20 70  <20 70  

     
 
Monstercode en monstertraject 
1  13096963-001     MM1-bg MM1-bg, 01: 0-50, 02: 15-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50 
2  13096963-002     MM2-bg MM2-bg, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50 
3  13096963-003     MM3-og MM3-og, 1.01: 50-100, 1.01: 100-150, 1.02: 50-100, 1.02: 100-150, Pb1: 50-100, Pb1: 100-150 
4  13096963-004     MM4-og MM4-og, 1.03: 50-100, 1.03: 100-150, 1.04: 50-100, 1.04: 100-150, Pb2: 50-100, Pb2: 100-150 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 

waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 32%  humus 2.3% 
  2: lutum 29%  humus 3% 
  3: lutum 33%  humus 1.1% 
  4: lutum 38%  humus 0.7% 
  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 
 



Projectnaam VO Om 'e Terp, Mantgum 
Projectcode 190187 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
Monstercode 11 22 

     
   
METALEN 
barium 88 * 120 * 
cadmium <0.20  <0.20  
kobalt 8.9  5.0  
koper 4.6  4.5  
kwik <0.05  <0.05  
lood 2.3  3.3  
molybdeen 6.5 * 3.4  
nikkel 16 * 9.6  
zink 29  16  
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 
styreen <0.2  <0.2  
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  0.000286  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  0.42  
tetrachlooretheen 0.11 * <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  <0.2  
chloroform <0.2  <0.2  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  <0.2  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  

   
 
Monstercode en monstertraject 
1  13100877-001     1 1, Pb1-1: 320-420 
2  13100877-002     2 2, Pb2-1: 320-420 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum 1 

Advies Externe Veiligheid inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum 

 

Algemeen toetsingskader 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 

ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 

onbeschermd verblijft. 

 

Groepsrisico (GR) 

Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 

 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 

besluiten zijn relevant: 

 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  

Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 

gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  

 

2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 

Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst 

aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.  

 

3. Basisnet  

Het basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over de weg, binnenwater en spoor 

gegarandeerd. Het basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen 

(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele 

uitzonderingen daargelaten). Het basisnet is vastgelegd in onder andere de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen. 
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4. Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 

Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin 

zijn de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd. 

 

5. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)  

Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot 

aantal AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende 

milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 

 

Verantwoordingsplicht 

In het Bevi, Bevb en het Bevt is onder andere een verantwoordingsplicht GR 

opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen planologische 

keuzes moeten worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsteller: Kerstin Probst 

Telefoon: 0566-750300 

Datum:  07-01-2019 

Organisatie: FUMO 

Zaaknummer: 2018-FUMO-0030653 

Status:  DEFINITIEF 
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Inleiding 

De gemeente Leeuwarden heeft de FUMO verzocht om te adviseren over de  

planontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor de bouw 

van 10 woningen in Mantgum. . 

 

Risicobronnen ten aanzien van de ontwikkeling 

In figuur 1 is de beoogde locatie weergegeven.  

 
Figuur 1: locatie situering plangebied (in rood) 

 

Uit de professionele Risicokaart (figuur 2) blijkt dat in de directe nabijheid van het 

plangebied geen risicobronnen zijn gelegen.    
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Figuur 2: uitsnede risicokaart  (20-12-2018) 

 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen risicobronnen. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt  

voor de voorgenomen ontwikkeling.   
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datum 27-2-2020
dossiercode   20200227-2-22592

Wateradvies normale procedure
Project: Bestemmingsplan CPO Mantgum
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Michiel Kaspers
Organisatie: BügelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Michiel Kaspers,

Voor het plan Bestemmingsplan CPO Mantgum heeft u een watertoets aangevraagd waaruit blijkt dat de normale watertoetsprocedure van
toepassing is. Dit houdt in dat de aanwezige wateraspecten van invloed zijn op het plan.

Werkwijze watertoetsprocedure
Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat Wetterskip Fryslân voor de normale
procedure standaard een wateradvies verstrekt. Wanneer noodzakelijk geacht ontvangt u op dit standaard wateradvies nog een aanvulling per
email.

Waterparagraaf
Dit wateradvies geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van het
ruimtelijke plan of besluit. Het is de bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd.
Tegelijkertijd ontstaan er soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het watersysteem. Om
te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van
maximaal 1 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor een eventuele verlenging van
nogmaals 1 jaar.

Leidraad Watertoets
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in
alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven
waarmee u rekening moet houden en is informatie te vinden over de te nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Wateraspecten en aandachtspunten
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Regionale en lokale kering
Het plangebied ligt binnen de zonering van de waterkering. De begrenzing van deze zones kunt u raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart.

Vrij voor de boezem
Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit wil zeggen dat het gebied niet is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Wij
adviseren u om hiermee rekening te houden bij het bepalen van de aanleghoogte.

Toename verharding
Wij willen u verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke
ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze
versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van
oppervlakteverharding die wel past binnen het bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het
verleden niet voor gecompenseerd is.

Het is verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 200 m2onverharde grond in



stedelijk gebied en 1500 m2in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt
voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra
oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater is onderstaande tabel van toepassing. Uiteraard is het toepassen van alternatieve
maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan vermeld in het onderstaande tabel.
Zie de Leidraad watertoets voor meer informatie over compenserende maatregelen of neem contact op met Cluster Plannen van Wetterskip
Fryslân. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra oppervlaktewater te graven waarbij onderstaande percentages worden gehanteerd of
indien er geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het
waterschap te worden gevraagd.

Gebied Stedelijk (>200 m2) Landelijk (>1.500 m2)

Boezem 5% 5%

Polder 10% 10%

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk

Toelichting tabel

● 5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
● de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
● maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Demping van oppervlaktewater
Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetterskip Fryslân dat dit voor 100% gecompenseerd moet worden in hetzelfde
peilgebied. Voor de demping heeft u een watervergunning nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het onderdeel
Waterwet in deze uitgangsnotitie.

Relatie tussen Water en Ruimte
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij het bestemmen van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van regionale voormalige zeedijken tot
waterkering in de bestemmingsplannen. Als in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven 'maatgevend boezempeil,
gemiddelde waterstand tijdens maatgevende omstandigheden' die eenmaal per 100 of 300 jaar kunnen optreden, wordt een toename van de
gevolgschade bij een overstroming vanuit de Friese boezem voorkomen. Voor het bepalen van de hoogteligging van het plangebied
verwijzen wij u graag door naar http://www.ahn.nl/index.html

Ruimtelijke adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de
toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter
bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Voor veel
maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen.
Meer informatie hierover is te vinden op De Friese klimaatatlas : www.frieseklimaatatlas.nl

Opslag agrarische bedrijfsstoffen
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan
verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Per 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf
van kracht, www.maatlatschoonerf.nlDe maatlat is opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Ook door afstromend regenwater dat in contact is
geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden. De
initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over
erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Informatie waterobjecten
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging en de beheer- en onderhoudsstatus van waterobjecten in het plangebied verwijzen wij u
door naar leggerkaart op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart

Beleid Wetterskip Fryslân
En wat doen we morgen met water? In het Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft Wetterskip Fryslân de doelen voor de komende jaren, voor
meer informatie zie onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een
watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft. Op onze website www.wetterskipfryslan.nltreft u meer
informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning
downloaden.

Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert



Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterbelangen in het plan dan
gaan wij graag met u in gesprek. Wetterskip Fryslân denkt graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden na afronding van uw aanvraag permanent bewaard. U heeft recht op inzage, een
kopie, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt
u doen via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,
Wetterskip Fryslân
Postbus 36 8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  het plan

het bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen met identificatienummer 

NL.IMRO.0080.22001BP00-VO01 van de gemeente Leeuwarden.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

een beroeps*- of bedrijfsactiviteit waarvan de activiteiten niet onevenredig publieksaantrekkend zijn en die 

op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de 

woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke 

uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie;

*) betreft de (voormalige) vrije beroepen;

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  aanbouw en uitbouw

een gebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat een vergroting c.q. 

uitbreiding van het hoofdgebouw vormt die in directe verbinding staat met dat hoofdgebouw en ten dienste 

staat van dat hoofdgebouw;

1.7  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.8  bebouwingspercentage

de oppervlakte van bouwwerken uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;

1.9  bed and breakfast

het tegen betaling aanbieden van tijdelijke logies en ontbijt in een woning;

1.10  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 

verhandelen van goederen, niet zijnde detailhandel;

1.11  bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een 

aan-huis-verbonden beroeps c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief 

opslag- en administratieruimten, en dergelijke;
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1.12  bestaand

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en/of Wabo aanwezige bouwwerken en 

werkzaamheden: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;

b. ten aanzien van het overige gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan;

1.13  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijgebouw

een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw zonder directe verbinding met het hoofdgebouw dat 

architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.16  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.17  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.20  dagrecreatief medegbruik

een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen 

dit dagrecreatieve gebruik is toegestaan;

1.21  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.22  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.23  erf

de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw en verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw;
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1.24  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 

porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.25  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.26  hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functioneel als het belangrijkste bouwwerk op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.27  horecabedrijf en/of -instelling

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of 

waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 

uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.28  kamerverhuur en kamerverkoop

de verhuur of verkoop van een wooneenheid ten behoeve van bewoning aan personen voor welke 

bewoning inschrijving in de Basis Registratie Personen noodzakelijk is;

1.29  kamerverhuurpand en kamerverkooppand

gebouw of een deel van een gebouw met drie of meer wooneenheden, niet vallende onder het begrip 

logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit en niet vallende onder de hospitaregeling, 

die als hoofdverblijf apart zijn of kunnen worden bewoond door niet in een gezinsverband levende 

personen;

1.30  kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 

vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.31  kap

een dak met een zekere helling;

1.32  karakteristieke hoofdvorm

de hoofdvorm van een gebouw, zoals die wordt gevormd door de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en 

kapvorm;

1.33  kleine windturbines

een installatie c.q. bouwwerk voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind:

met een horizontale as en waarvan de rotor een oppervlakte beschrijft van maximaal 40 m2 (een 

maximale wiek van ongeveer 3,5 m)

met een horizontale as in andere vormen dan twee of drie wieken, waaronder de zogenaamde 

niet-wiekturbines;

met een verticale as;
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1.34  kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, 

een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 

voorziening;

1.35  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;

c. voor het bouwen van een bouwwerk in, op of over het water: het NAP - 0,52 m;

1.36  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 

seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 

erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al 

dan niet in combinatie met elkaar;

1.37  windturbine

een installatie c.q. bouwwerk voor het opwekken van elektronisch of thermisch vermogen uit wind, niet 

zijnde een kleine windturbine;

1.38  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.39  wooneenheid

een tot bewoning bestemd gebouw of onderdeel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt 

gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning, voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op 

woningen, behalve aan het hebben van een keuken en/of een toilet en/of een douche, waarbij de aan de 

wooneenheid ontbrekende voorzieningen wel als gemeenschappelijke voorzieningen ter compensatie 

moeten zijn gelegen in hetzelfde gebouw;

1.40  woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat 

en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.41  woonhuis

een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 

worden;

1.42  woonsituatie

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die woonfunctie 

liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate 

van privacy en het voorkomen en beperken van hinder.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

b. verhardingen;

c. sloten, bermen, beplanting;

d. waterlopen en waterpartijen;

e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. speelvoorzieningen;

g. dagrecreatief medegebruik;

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedragen;

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5 m bedragen.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. achtertuinen en zijtuinen, geen erven zijnde als bedoeld in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 

behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woonhuizen;

met de daarbij behorende:

b. verhardingen;

c. sloten, bermen, beplantingen;

d. waterlopen en waterpartijen;

e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. uitsluitend plankieren, vlonders en steigers met een totale oppervlakte per bouwperceel van ten 

hoogste 25 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 0,50 m zijn toegestaan.
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (woon)straten, paden en pleinen

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen;

c. sloten, bermen, beplanting;

d. waterlopen en waterpartijen;

e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. aanleggelegenheid;

g. parkeervoorzieningen;

h. speelvoorzieningen;

i. kaden en oevers;

j. dammen, duikers en bruggen;

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer, ten hoogste 5 m zal bedragen.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen en waterpartijen;

b. sloten, bermen en beplanting;

c. waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. oevers en paden;

e. groenvoorzieningen;

f. dagrecreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen en/of duikers, oeverbeschoeiingen, bruggen, 

kaden, overige kunstwerken en voorzieningen ten behoeve van het watertechnologie en duurzame 

energieopwekking, niet zijnde kleine windturbines.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden moge geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. er mogen geen steigers, vlonders en plankieren worden gebouwd;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve 

van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 5 m bedragen.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 sub a in die zin 

dat steigers, vlonders en plankieren worden gebouwd.

6.3.2  Toetsingscriteria

Een afwijkingsmogelijkheid als bedoeld in lid 6.3.1 wordt uitsluitend toegepast, mits geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan:

a. het bebouwingsbeeld;

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. de cultuurhistorische waarden;

d. de landschappelijke waarden;

e. de milieusituatie;

f. de natuurlijke waarden;

g. de sociale veiligheid;

h. de verkeersveiligheid;

i. de watersituatie;

j. de woonsituatie.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden als 

ligplaats voor woonschepen.
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6.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

6.5.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 

vereist:

a. het wijzigen en/of dempen van waterlopen;

b. het vergraven van oevers.

6.5.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 6.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 

die:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

6.5.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.5.1 wordt uitsluitend verleend mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van:

a. de waterstructuur;

b. de waterhuishoudkundige situatie.

 20



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Artikel 7  Wonen

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor

a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, niet 

zijnde bed and breakfast;

met de daarbij behorende:

b. tuinen, erven en terreinen;

c. wegen, straten en paden;

d. waterhuishoudkundige voorzieningen;

e. groenvoorzieningen;

f. sloten, bermen en beplanting;

g. waterlopen en waterpartijen;

h. parkeervoorzieningen;

i. speelvoorzieningen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. het aantal woonhuizen bedraagt ten hoogste 12, waarvan ten minste 4 als twee-aaneengebouwde 

woonhuizen zullen worden gebouwd;

b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c. een voorgevel van een hoofdgebouw zal in de naar de weg gekeerde grens van een bouwvlak worden 

gebouwd;

d. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedragen; 

e. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer bedragen dan de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte;

f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal niet minder respectievelijk niet meer bedragen dan de ter 

plaatse van de aanduiding "minimum dakhelling (graden), maximum dakhelling (graden)" aangegeven 

dakhelling.

7.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw zal ten 

hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen; 

d. de goothoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw zal ten hoogste 3 m bedragen;

e. de dakhelling van een aan- en uitbouw en bijgebouw zal te minste 15o en ten hoogste 60° bedragen.

7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedragen;

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5 m bedragen, 

met dien verstande dat vrijstaande carports niet zijn toegestaan.
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7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijking

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2.2 sub c en worden 

toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw 

wordt vergroot tot ten hoogste 70 m2.

7.3.2  Toetsingscriteria

Een afwijkingsmogelijkheid als bedoeld in lid 7.3.1 wordt uitsluitend toegepast, mits geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan:

a. het bebouwingsbeeld;

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. de cultuurhistorische waarden;

d. de landschappelijke waarden;

e. de milieusituatie;

f. de natuurlijke waarden;

g. de sociale veiligheid;

h. de verkeersveiligheid;

i. de watersituatie;

j. de woonsituatie.

7.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen als kamerverhuurpand of kamerverkooppand;

b. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf;

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bed and breakfast;

f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden anders dan in de vorm 

van een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroeps- of 

bedrijfsactiviteit, zodanig dat:

1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane 

vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat de 

bedrijfsvloeroppervlakte per bouwperceel ten hoogste 50 m² mag bedragen;

2. de activiteit niet (mede) wordt uitgeoefend door de eigenaar of één van de bewoners van de 

betreffende woning;

3. het totale aantal werkenden bij een beroepsuitoefening meer dan drie bedraagt en bij een 

bedrijfsuitoefening meer dan twee;

4. de activiteiten meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn ingevolg de Wet milieubeheer 

respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

5. er detailhandel plaatsvindt, tenzij er sprake is van de verkoop van ter plaatse vervaardigde 

non-food goederen of de verkoop van direct aan de activiteit verwante artikelen, met dien 

verstande dat de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag 

bedragen;

6. de activiteit leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;

7. de activiteit leidt tot overlast door een publiekaantrekkende werking;

8. het uiterlijk aanzien van de woning wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één 

naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer 

dan 0.5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclameuitingen is toegestaan;

9. de activiteit hinder voor het woonmilieu oplevert.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  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.

 23



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

 24



 bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen

Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing , ten 

behoeve van:

a. het bebouwingsbeeld;

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. de cultuurhistorische waarden;

d. de natuurlijke waarden;

e. de milieusituatie;

f. de sociale veiligheid;

g. de verkeersveiligheid;

h. de watersituatie;

i. de woonsituatie.

9.2  Welstandscriteria

De in het bestemmingsplan geboden ruimte ten aanzien van de situering kan nader worden ingevuld door 

de in artikel 12a van de Woningwet bedoelde welstandscriteria.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Strijdig gebruik

a. Het is op grond van artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 2.1 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op 

een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemmingen volgens de artikelen 3 tot en met 7;

b. Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen, zoals bedoeld in lid a wordt in ieder geval 

gerekend:

1. het gebruik van de gronden voor de stallingen en opslag van (aan het oorspronkelijke gebruik 

onttrokken) voer-, vaar en/of vliegtuigen;

2. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan ten behoeve van de uitvoering van 

krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken en werkzaamheden;

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

4. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijking

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% 

van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die 

zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 12 

m;

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien:

1. dit wenselijk of noodzakelijk is in verband met een doelmatige verkaveling van de gronden dan wel 

een rationale uitvoering van het plan betreft en de afwijking niet meer bedraagt dan 3 m, voor 

zover het nieuwbouwplannen betreft;

2. een meetverschil daartoe aanleiding geeft in andere gevallen;

d. de bestemmingsregels in die zin dat mag worden afgeweken van de regels ten aanzien van de 

minimale of van de maximale dakhelling;

e. de bestemmingsregels in die zin dat een gebouw ten behoeve van de collectieve energievoorziening 

mag worden gebouwd, mits;

1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 25 m² bedraagt;

2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 2,5 m bedraagt;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen in die zin dat de (bouw)hoogte 

van de gebouw ten behoeve van de plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers en lichtkappen, wordt 

vergroot, mits:

1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van het betreffende bouwvlak zal 

bedragen;

2. de hoogte leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het 

betreffende gebouw zal bedragen;

g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak, bestemmingsvlak c.q. 

maatvoeringsvlak in die zin dat de grenzen van het bouwvlak, bestemmingsvlak c.q. maatvoeringsvlak 

naar de buitenzijde met ten hoogste 1,50 m worden overschreden door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3. erkers over maximaal 80% van de breedte van de gevel van het woonhuis waaraan wordt 

gebouwd;

4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen.

11.2  Toetsingscriteria

De in lid 11.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de woonsituatie;

c. de milieusituatie;

d. de verkeerssituatie;

e. de parkeercapaciteit;

f. het waterbeheer;

g. de sociale veiligheid;

h. de verkeerssituatie;

i. archeologie;

j. cultuurhistorie;

k. de externe veiligheid en brandveiligheid;

l. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenee gronden;

m. de hoogtebeperkingen die voortvloeien uit de geldende luchtvaartwet- en regelgeving in verband met 
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de vliegbasis Leeuwarden, of andere in het gebied aanwezige hoogtebeperkingen.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Parkeren

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd of gebruikt, wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde 

beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan 

dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk 

doet aan:

1. het bebouwingsbeeld;

2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

3. de cultuurhistorische waarden;

4. de landschappelijke waarden;

5. de milieusituatie;

6. de natuurlijk waarden;

7. de sociale veiligheid;

8. de verkeersveiligheid;

9. de watersituatie;

10. de woonsituatie.

12.2  Installatie voor warmte- of koudeopwekking

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige 

scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel met, of dat 

bestemd is voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, internetuitgave 2004. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. 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:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen in een 

ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en afwijking 

wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten.

d. Sub a 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 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen van de gemeente Leeuwarden.
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