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INLEIDING 

 

 

1.1 Algemeen 

 40 

In opdracht van Nuon Wind Development B.V. en Windvereniging SwifterwinT B.V. is door Witteveen+Bos 

een vooronderzoek (water)bodem uitgevoerd in het noorden van de Flevopolder (gemeente Dronten) en 

een deel van het IJsselmeer.  

 

 45 

1.2 Aanleiding en doel 

 

Aanleiding voor het vooronderzoek bodem is een effectenstudie naar de realisatie van Windplan Blauw 

waarbij circa 60-63 windturbines in de kop van de Flevopolder nabij Swifterbant en in een deel van het 

IJsselmeer worden geplaatst of herplaatst. Op het land zullen tevens onderhoudswegen en 50 

kraanopstelplaatsen worden aangelegd. Bij het verwijderen en (her)plaatsen van windturbines en de aanleg 

van wegen en opstelplaatsen zal grondverzet plaatsvinden, wat mogelijk effecten heeft op de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Om deze effecten te bepalen is inzicht in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wenselijk. 

 55 

Doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Op 

basis van het vooronderzoek wordt beoordeeld of (delen) van de onderzoekslocatie verdacht zijn ten 

aanzien van het voorkomen van verontreinigingen en/of asbest in de (water)bodem. Op basis van de 

resultaten van het vooronderzoek (water)bodem worden onderzoekshypotheses en -strategieën bepaald 

voor het uitvoeren van eventueel benodigde vervolgonderzoek (verkennend (water)bodemonderzoek).  60 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de daarvoor geldende strategieën, zijnde de NEN 5725 voor 

landbodem [ref. 2] en de NEN 5717 voor waterbodem [ref. 4].  

 

 65 

1.3 Kwaliteitsborging 

 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertificeerd is conform ISO 

9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**.  

 70 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In het voorliggende rapport worden de resultaten van het vooronderzoek in hoofdstuk 2 weergegeven en 

besproken. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze resultaten 75 

opgenomen.  
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VOORONDERZOEK 

 

 

2.1 Algemeen 85 

 

Met een vooronderzoek wordt door archief- en dossieronderzoek informatie verzameld over het voormalig, 

huidig en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie en de financieel-juridische 

situatie. Dit vooronderzoek is vooral gericht op het achterhalen van mogelijke bronnen van 

verontreiniging(en) in de land- en waterbodem. Vooronderzoek (water)bodem conform de NEN 5725 [ref. 2] 90 

en de NEN 5717 [ref. 4] dient voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend (water)bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 [ref. 1] en de NEN 5720 [ref. 3] uitgevoerd te worden. 

 

Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 (landbodem) en de NEN 5717 (waterbodem) uitgevoerd, 

waarbij is uitgegaan van het standaard type vooronderzoek. Een overzicht van de geraadpleegde 95 

informatiebronnen is opgenomen in bijlage III. Het onderzoeksgebied omvat de funderingen van alle te 

plaatsen windturbines op het land (cirkel met een oppervlak van 625 m2) inclusief het gebied met een straal 

van minimaal 50 m rondom de fundering. Daarnaast is in het kader van de aanleg van onderhoudswegen en 

kraanopstelplaatsen het gebied tussen de tochten (watergangen) en de windturbines op het land 

meegenomen in het onderzoek. De aanleg van onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen zal naar 100 

verwachting tussen de windturbines en de tochten plaatsvinden, echter de exacte locatie is vooralsnog 

onbekend. Voor de windturbines in het IJsselmeer is één contour rondom alle windturbines aangehouden 

(met een minimale afstand van 50 m rondom de funderingen). Watergangen op het land maken geen 

onderdeel uit van het onderzoeksgebied aangezien geen ingrepen in watergangen zullen plaatsvinden. Voor 

een overzicht van de onderzoeksgebieden wordt verwezen naar bijlagen IV en VIII. Op basis van de 105 

resultaten van het vooronderzoek worden de onderzoekshypotheses en -strategieën voor het uitvoeren van 

eventueel benodigd verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 en NEN 5720 opgesteld.  

 

Opgemerkt wordt dat in afwijking op de NEN 5725 en NEN 5717 geen locatie-inspectie is uitgevoerd. Het 

uitvoeren van een locatie-inspectie wordt in de huidige fase van het onderzoek (effectenstudie) niet 110 

noodzakelijk geacht. Indien veldwerkzaamheden noodzakelijk zijn kan een veldinspectie voorafgaand 

worden uitgevoerd.  

 

In navolgende paragrafen is de met het vooronderzoek verkregen informatie uitgewerkt: 

- beschrijving onderzoekslocatie, inclusief huidig- en toekomstig gebruik (paragraaf 2.2); 115 

- beschrijving historische informatie (paragraaf 2.3); 

- beschikbare informatie bodemkwaliteit (paragraaf 2.4); 

- bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.5); 

- financieel-juridische situatie (paragraaf 2.6). 

 120 
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2.2 Beschrijving onderzoekslocatie, inclusief huidig- en toekomstig gebruik 

 

De ligging van de onderzoekslocaties is weergegeven op de regionale situatie in bijlage I, op de 125 

locatiekaarten in bijlage IV en op de detailkaarten in bijlage VIII. 

 

Algemeen 

- ligging locatie : Flevopolder nabij Swifterbant, IJsselmeer 
- gemeentes : Dronten en Lelystad 130 

- coördinaten : zie bijlage IX 

- topografische aanduiding : kaartblad 20-Oost 

- oppervlak fundering per turbine : 625 m2 

- bodemgebruik : agrarisch, recreatie  

- omgevingsdienst : Flevoland en Gooi & Vechtstreek 135 

- waterschap : Zuiderzeeland 

- regionale grondwaterstroming : noord, noordoost en noordwest 

- maaiveldhoogte Flevopolder : circa 4,3 m - NAP 

- waterdiepte IJsselmeer : circa 3 - 3,5 m  

- gebruik locaties   140 

. voormalig : Zuiderzee  

. huidig : IJsselmeer, akkerland, bos en windturbines 

. toekomstig : windturbines 

- kadastrale gegevens : zie bijlage II 
 145 

 

De onderzoekslocaties op het land bestaan voornamelijk uit akkerland en kleine stukken aangelegd bos 

omringt door kleine watergangen (de watergangen maken geen onderdeel uit van de onderzoekslocatie). 

Het merendeel van de windturbines is gelegen langs tochten (Klokbekertocht, Rivierduintocht, Elandtocht en 

Rendiertocht). Een aantal windturbines is gelegen langs de Kamperhoekweg. De windturbines in het 150 

IJsselmeer zijn gelegen ter hoogte van het noordelijkste deel van de snelweg A6 in de Flevopolder.  

 

Geen van de onderzoekslocaties is in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Ook zijn de 

onderzoekslocaties niet in een boringsvrije zone gelegen.  

 155 

 

2.3 Geplande werkzaamheden 

 

Voor de effectenstudie van Windplan Blauw worden een basisalternatief en twee varianten met verschillende 

posities en aantallen windturbines beoordeeld. Daarnaast zullen onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen 160 

worden aangelegd. Het vooronderzoek richt zich op het totale onderzoeksgebied. 

 

Beschrijving basisalternatief IR  

De turbineposities van het basisalternatief IR zijn weergegeven in afbeelding 2.1 en in bijlage IV. In dit 

basisalternatief IR worden twee rijen windturbines ontwikkeld in het IJsselmeer en alternatieve 165 

plaatsingszones worden niet benut. In totaal worden in het basisalternatief IR 60 turbines ontwikkeld. De 

huidige turbines buiten plaatsingszones (in rood aangegeven), maken geen onderdeel uit van het 

onderzoeksgebied. 
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Afbeelding 2.1 Posities windturbines basisalternatief IR 170 
 

 
 

 

Beschrijving variant IA 175 

In variant IA worden drie turbines minder gerealiseerd in het IJsselmeer (22 in plaats van 25). Naast de zones 

uit het basisalternatief IR worden zes extra turbines geplaatst in alternatieve plaatsingszones. De 

turbineposities zijn weergegeven in afbeelding 2.2 en in bijlage IV. In totaal worden in deze variant 63 

windturbines ontwikkeld. 

 180 

 

Afbeelding 2.2 Posities windturbines variant IA 
 

 
 185 

 

Beschrijving variant IB 

In variant IB worden 27 turbines in drie lijnen in het IJsselmeer geplaatst in de vorm van een bolstapeling, zie 

afbeelding 2.3 en bijlage IV en IX. De plaatsingszones op land zijn in deze variant gelijk aan de 

plaatsingszones in het basisalternatief IR. In totaal worden in deze variant 62 windturbines ontwikkeld. 190 
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Afbeelding 2.3 Posities windturbines variant IB 
 

 195 
 

 

Per windturbine wordt een fundering aangelegd met een oppervlak van 625 m2. De fundering wordt tot  

5,0 m-mv aangelegd. Per windturbine op land worden 50 stuks heipalen gebruikt die tot een diepte van 30 

meter worden geplaatst. Daarnaast wordt er bij elke windturbine in het IJsselmeer 1 monopaal (maximaal 10 200 

meter brede holle buis als heipaal buitendijks) geplaatst tot maximaal 40 m diepte.  

 

Wanneer de fundatie wordt geplaatst wordt het waterpeil tijdelijk verlaagd tot circa 5 m - mv. Dit wordt 

gedaan door middel van standaard bemaling. Na de aanleg van de windturbines zijn er geen aanpassing aan 

het waterpeil.  205 

 

Onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen 

De graafdiepte bij aanleg van de wegen en de wegen zelf liggen niet dieper dan 40 cm. De breedte van deze 

wegen is 5 m. De aan te leggen onderhoudswegen liggen: 

- 4 km langs de Rendiertocht;  210 

- 3,5 km langs de Elandtocht;  

- 4,5 km langs de Rivierduintocht (4.7 km voor variant IA);  

- 4,3 km langs de Klokbekertocht (4.5 km voor variant IA);  

- bij variant IA nog extra: 1,5 km langs de Kamperhoekweg.  

 215 

Naast de wegen worden geen sloten aangelegd voor de ontwatering. Wel worden er kraanopstelplaatsen 

aangelegd van 60 bij 30 m, in totaal dus 1800 m2 per kraanopstelplaats. De ligging van de 

kraanopstelplaatsen is nog niet bekend. Naar verwachting worden deze aangelegd tussen de tochten en de 

windturbines 

 220 

Er worden bij het aanleggen van de wegen geen tijdelijke of permanente aanpassingen gedaan aan het 

waterpeil/bemaling.  

 

Opgemerkt wordt dat de exacte locaties van de onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen vooralsnog niet 

bekend zijn.  225 

 

Sanering windturbines - dubbeldraaiperiode 

De sanering van bestaande turbines maakt onderdeel uit van het project Windplan Blauw. Alle bestaande 

turbines zullen in de eindsituatie zijn verwijderd. Daarnaast wordt er ook een plansituatie onderzocht waarin 

de bestaande turbines in productie blijven naast de nieuwe turbines (alleen de turbines buiten de 230 

plaatsingszone voor nieuwe windturbines). In werkelijkheid treedt deze situatie 5 jaar op. Dit noemen wij de 

dubbeldraaiperiode.  
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De dubbeldraaiperiode ontstaat doordat de saneringsopgave gefaseerd zal plaatsvinden. De bestaande 

windturbines die binnen een plaatsingszone voor nieuwe turbines zijn gelegen worden voor in gebruik name 

van de nieuwe turbines verwijderd. De solitaire turbines en de lijnopstelling (noordertocht) in het westen van 235 

het plangebied kunnen gelijktijdig in bedrijf zijn met de nieuw te plaatsten turbines. 

 

 

2.4 Beschrijving historische informatie 

 240 

Voor het verkrijgen van (historische) gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  

- omgevingsrapportage provincie Flevoland, https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/, geraadpleegd  

d.d. augustus 2017 (subparagraaf 2.3 en 2.4);  

- bodeminformatie Bodemloket, www.bodemloket.nl, geraadpleegd d.d. aug 2017 (subparagraaf 2.4);  

- bodemkwaliteitskaart gemeente Dronten, d.d. 11-5-2013 (subparagraaf 2.4);  245 

- asbestverdenkingenkaart van provincie Flevoland, http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/, geraad-

pleegd d.d. aug 2017 (subparagraaf 2.4); 

- dinoloket, www.dinoloket.nl, geraadpleegd d.d. augustus 2017 (subparagraaf 2.5); 

- historische kaarten en luchtfoto’s, www.topotijdreis.nl, geraadpleegd d.d. aug 2017. 

 250 

 

2.4.1 Historisch kaartmateriaal 

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de onderzoekslocaties zijn diverse historische topografische 

(militaire) kaarten en luchtfoto’s geraadpleegd.  255 

 

Tot het begin van de 20e eeuw maakte de onderzoekslocaties deel uit van de Zuiderzee (afbeelding 2.4). Fle-

voland is ingepolderd in de jaren ‘50 van de vorige eeuw en de ontwikkeling van de bebouwde omgeving 

(woonkernen en bedrijventerreinen) en agrarische activiteiten kwamen pas vanaf 1962 op gang [ref. 7]. Het 

projectgebied heeft nu voornamelijk een agrarische gebruiksfunctie. Op enkele percelen zijn bomen ge-260 

pland, waarmee kleine kunstmatige bossen zijn aangelegd. Het huidig landgebruik is nagenoeg onveranderd 

ten op zichtte van de jaren ‘70. Wel zijn tussen 1990 en 2005 windturbines geplaatst nabij de Klokbekertocht 

en de Rivierduintocht (zie tevens de omgevingsrapportages in bijlage V). In de omgevingsrapportages (bij-

lage V) is een uitgebreid overzicht van historisch kaartmateriaal inclusief luchtfoto’s van de onderzoeksloca-

ties opgenomen. 265 

 

 

Afbeelding 2.4  Topografische kaart uit 1850 met daarop de Zuiderzee, en de globale ligging van de onderzoekslocaties  

 (bron: www.topotijdreis.nl) 
 270 
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Afbeelding 2.5  Recente topografische kaart; Flevoland met daarin de globale ligging van de onderzoekslocaties 

        (bron: www.topotijdreis.nl) 275 
 

 
 

 

Opgemerkt wordt dat op de luchtfoto van 1960 een afwijkend landgebruik nabij de Rendiertocht zichtbaar is 280 

(bijlage V, Rendiertocht 1 en afbeelding 2.6). Het is onbekend welke activiteiten op deze locatie zijn uitge-

voerd, maar naar verwachting is dit ten gevolge van agrarische doeleinden. De afwijking zijn binnen de con-

touren van de fundering van de te plaatsen windturbine gelegen. Op de overige luchtfoto’s zijn geen afwij-

kingen waargenomen. 

 285 

 

Afbeelding 2.6  Luchtfoto uit 1960 met daarop het afwijkende landgebruik nabij de Rendiertocht  

 (bron: https://flevoland.omgevingsrapportage.nl/) 
 

 290 
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2.5 Beschikbare informatie bodemkwaliteit 

 295 

Het Bodemloket (www.bodemloket.nl) is een initiatief van de gezamenlijke bevoegde overheden in het kader 

van de Wet Bodembescherming (Wbb). De provincies en gemeentes verzamelen gegevens over 

bodemonderzoeken en bodemsaneringen die (in het kader van de Wbb) worden uitgevoerd. Het 

Bodemloket geeft inzicht in het historisch gebruik van de locatie wanneer dit in milieuhygiënisch opzicht van 

belang is, of op een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden, of dit onderzoek aanleiding geeft tot 300 

vervolgstappen (nader onderzoek of bodemsanering) of dat een locatie wellicht al gesaneerd is.  

 

Naast het Bodemloket zijn ook bodemgegevens via de omgevingsrapportage van de provincie Flevoland 

opgevraagd waarin bodeminformatie van de provincie Flevoland en de gemeente Dronten is opgenomen. In 

de verkregen omgevingsrapportages is aanvullende informatie opgenomen, zoals historische luchtfoto’s en 305 

asbestverdenkingenkaarten.  

 

In augustus 2017 zijn het bodemloket (bodemloket.nl) en de omgevingsrapportage van de provincie 

Flevoland geraadpleegd. Op en nabij de onderzoekslocaties zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Informatie met betrekking tot eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en historische (bodem)informatie is 310 

opgevraagd bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (beheerder gegevens provincie en 

gemeentes). De omgevingsrapportages zijn opgenomen in bijlage V, de bodemonderzoeken zijn 

opgenomen in bijlage VI. Tevens is bij de gemeente Dronten (W. Okken) navraag gedaan naar de 

beschikbaarheid van aanvullende informatie die van belang kan zijn voor het achterhalen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem. Door de gemeente Dronten is één onderzoek uit de 315 

omgeving aangeleverd. Bij de gemeente Lelystad is geen informatie opgevraagd aangezien geen van de 

windturbines op land in deze gemeente liggen. 

 

Gegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem (vaste bodem en slib) in het IJsselmeer 

zijn opgevraagd bij Rijkswaterstaat (gegevensbeheerder rijkswateren). Door Rijkwaterstaat is aangegeven dat 320 

voor het onderzoeksgebied geen informatie met betrekking tot de kwaliteit van de waterbodem beschikbaar 

is. Wel is één onderzoek beschikbaar van de waterbodemkwaliteit van het IJsselmeer nabij de Vaargeul 

Ketelbrug.  

 

De asbestverdenkingenkaart van de provincie Flevoland is online geraadpleegd (d.d. aug 2017). Er zijn in het 325 

onderzoeksgebied geen locaties aanwezig die verdacht zijn op het voorkomen van asbest.  

 

 

2.5.1 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering) 

 330 

Bodemkwaliteit onderzoeksgebied op het land  

Op het land zijn in het onderzoeksgebied nabij de Rivierduintocht twee locaties aangegeven waar 

saneringen zijn uitgevoerd (Bodemloket en Omgevingsrapportage). De betreffende saneringsevaluatie 

(waarin beide locaties zijn opgenomen) is opgevraagd bij de omgevingsdienst. De locaties zijn in voldoende 

mate gesaneerd (zie onderstaande toelichting). Rivierduinweg 8 betreft een langwerpig perceel. Aan de ene 335 

zijde is sprake van een saneringslocatie, welke binnen het onderzoeksgebied is gelegen (zie onderstaande 

beschrijving). Aan de andere zijde van het perceel is een verkennend onderzoek uitgevoerd (informatie 

aangeleverd door de omgevingsdienst). Dit verkennend bodemonderzoek ligt buiten het onderzoeksgebied. 

Hoewel het onderzoek buiten het onderzoeksgebied is uitgevoerd, is het een van de weinige beschikbare 

bodemonderzoeken dat op één van de nabij gelegen percelen is uitgevoerd. Uit de resultaten van het 340 

onderzoek blijkt dat de gehalten PCB’s in de boven- en ondergrond de achtergrondwaarden overschrijden. 

In de bovengrond wordt tevens het de achtergrondwaarde van zink overschreden. In het grondwater wordt 

de streefwaarde van barium overschreden [ref. 11]. 

 

  345 
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Saneringsevaluatie, verwijderen verontreinigde grond, Rivierduinweg 8 (locatiecode FL030301469) en 

Rivierduinweg14 (locatiecode FL0301468) te Swifterbant, WMR Rinsumageest B.V., d.d. 2 februari 2005 

- Rivierduinweg 8 

Op 4 januari 2005 is bij hijswerkzaamheden nabij de windturbine een vat met hydraulische olie gebroken 

waardoor olie in de bodem terecht is gekomen. De verontreinigde grond (circa 5 m3) is op 5 januari 2005 350 

ontgraven onder toezicht van een milieukundig begeleider van WMR Rinsumageest B.V. Van de wanden 

en bodem van de ontgravingsput is een mengmonster samengesteld voor analyse op minerale olie. Uit 

de analyseresultaten blijkt dat geen gehalten aan minerale olie boven de detectiegrens gemeten zijn.  

- Rivierduinweg 14 

Bij hijswerkzaamheden nabij de windturbine zijn op 22 december 2004 twee vaten hydraulische olie ge-355 

broken waardoor olie is in de bodem terecht is gekomen. Dezelfde dag is de verontreinigde grond (circa 

5 m3) ontgraven onder toezicht van een milieukundig begeleider van WMR Rinsumageest B.V. Van de 

wanden en bodem van de ontgravingsput is een mengmonster samengesteld voor analyse op minerale 

olie. Uit de analyseresultaten blijkt dat er een gehalte van 60 mg/kg ds. aan minerale olie is gemeten. Het 

betreft een lichte overschrijding van de detectiegrens. 360 

 

Door de gemeente Dronten (de heer Okken) is aangegeven dat naast de reeds beschreven 

bodemonderzoeken en -saneringen geen aanvullende informatie beschikbaar is binnen het 

onderzoeksgebied. Wel is een onderzoeksrapport aangeleverd van een perceel (sectie H, nummer 858) met 

bedrijfswoning aan de Rivierduinweg, buiten het onderzoeksgebied [ref. 12]. Uit het onderzoek blijkt dat op 365 

de onderzoekslocatie plaatselijk verhoogde gehaltes aan barium in het grondwater voorkomen. Door de 

gemeente is aangegeven dat deze (matig) verhoogde gehaltes als verhoogde achtergrondwaarden in de 

gemeente kunnen voorkomen. De bodem in de gemeente Dronten is nooit specifiek op verontreinigingen 

door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onderzocht. 

 370 

Bodemkwaliteit IJsselmeer 

Informatie met betrekking tot de (water)bodemkwaliteit van het IJsselmeer is opgevraagd bij Rijkswaterstaat 

(gegevensbeheerder rijkswateren). Door Rijkswaterstaat is aangegeven dat er geen onderzoeksgegevens 

over de waterbodemkwaliteit van het IJsselmeer ter plaatse van het onderzoeksgebied beschikbaar zijn. Wel 

is één onderzoek beschikbaar dat in het IJsselmeer nabij de Ketelbrug vaargeul (ten noordwesten van de 375 

Ketelbrug) is uitgevoerd. Aanvullend blijkt uit het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd voor Windplan 

Blauw dat zandwinputten in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en is informatie beschikbaar uit de 

visserijregelingen dat nabij het zuidelijke landhoofd van de Ketelbrug een dioxine verontreiniging in de 

waterbodem aanwezig is.  

 380 

Verkennend bodemonderzoek, Vaargeul Ketelbrug, Vaargeulen IJsselmeer, MH Poly Consultants & Engineers 

bv, d.d. 3 februari 2010 

In november 2009 is er een verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720) uitgevoerd met als doel het 

bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem in de vaargeul Ketelbrug in het IJsselmeer. 

Van de te baggeren waterbodem zijn drie mengmonsters samengesteld. De mengmonsters blijken na 385 

toetsing te voldoen aan het Herverontreinigingsniveau Rijntakken. De waterbodem ter plaatse van de 

Vaargeul Ketelbrug is beoordeeld als klasse A en daarmee is de baggerspecie verspreidbaar.  

Aangegeven is dat de toplaag van de waterbodem over het algemeen bestaat uit siltig zand. Incidenteel is 

een slibbijmenging aangetroffen. In de ondergrond wordt over het algemeen siltig zand aangetroffen. 

Incidenteel is in de ondergrond veen in plaats van zand aanwezig. De waterbodem ter plaatse van de 390 

vaargeul Ketelbrug is gelegen tussen 4,9 en 2,2 m - NAP.  
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Ligging zandwingebieden, archeologisch onderzoek Periplus Archeomare rapport 17A020-01 - rev. 1.0  

Uit het archeologisch onderzoek dat voor het onderzoeksgebied is uitgevoerd komt naar voren dat 395 

meerdere oude zandwingebieden ter plaatse van de onderzoekslocatie aanwezig zijn [ref. 10]. Het zand is 

gewonnen in de tijd dat Oostelijk Flevoland aangelegd werd in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw. 

Niet bekend is tot hoe diep het zand gewonnen is. Een aantal putten zijn gebruikt om baggerspecie in te 

storten. Inmiddels zijn deze putten vrijwel volledig dichtgeslibd.  

 400 

De ligging van de zandwinputten is gereconstrueerd op basis van de zandwinkaart uit de geologisch atlas 

van het IJsselmeergebied en aanvullende gegevens uit beschikbare boringen en geofysische opnamen. Het 

resultaat is weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

 405 

Afbeelding 2.7 Bekende verstoringen van de waterbodem (bron: Periplus Archeomare rapport 17A020-01 - rev. 1.0) 
 

 
 

 410 

De afbeelding toont de reconstructie van de oude zandwinputten en de objecten en structuren op de 

waterbodem die zijn aangetroffen tijdens het onderzoek voor de vaargeul Molenrak. Het gebied dat hierbij 

onderzocht is beslaat 25 procent van het onderhavige onderzoeksgebied. Het merendeel van de 

aangetroffen objecten bestaat uit kleine objecten die gedumpt of verloren zijn, zoals autobanden en losse 

stukken kabel. Aanvullend duikonderzoek op twee locaties in het oosten van het gebied in juli 2017 heeft 415 

aangetoond dat in dit gebied grote hoeveelheden puin (betonplaten en betonijzer) liggen [ref. 10].  

 

Uitvoering visserijregelingen maart 2016 (bron: Ministerie van Economische Zaken - Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland) 

Op het IJsselmeer wordt aan visbedrijven een vergunning gegeven in het kader van de Visserijwet. Op de 420 

bijbehorende kaart ‘Uitvoering visserijregelingen’ is aangegeven dat nabij het zuidelijke landhoofd van de 

Ketelbrug (net ten noordoosten van het onderzoeksgebied) geen actieve fuikenlocatie meer aanwezig is als 

gevolg van een dioxine verontreiniging. 

 

Er is geen onderzoek beschikbaar naar de aanwezigheid van dioxines in de waterbodem van het IJsselmeer. 425 

Wel is algemeen bekend dat vis (paling) uit het IJsselmeer een verhoogd dioxine en PCB gehalte kan 

bevatten, waardoor verontreinigingen in de waterbodem niet zijn uit te sluiten. 
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2.5.2 Beschrijving vigerend bodembeleid  430 

 

Op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten d.d. 11 februari 2013 is aangegeven dat de boven- 

en ondergrond tot 2,0 m-mv in het onderzoeksgebied naar verwachting voldoen aan de 

bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur (AW2000) [ref. 7]. Op basis van deze bodemkwaliteitskaart wordt 

maximaal licht verhoogde gehalten verwacht. 435 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten blijkt het volgende: 

- bodemfunctieklassekaart   landbouw/natuur (AW2000); 

- ontgravingkaart   bovengrond landbouw/natuur (AW2000); 

     ondergrond landbouw/natuur (AW2000); 440 

- toepassingskaart  bovengrond landbouw/natuur (AW2000);   

    ondergrond landbouw/natuur (AW2000). 

 

 

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 445 

 

2.6.1 Bodemopbouw 

 

Flevoland is onderdeel van het voormalige Nederlandse Zuiderzeegebied. De afzettingen aan het maaiveld 

bestaan voornamelijk uit kalkrijke zavel, zandige klei en klei, die door het droogleggen van de Zuiderzee aan 450 

het oppervlak zijn komen te liggen (afbeelding 2.8). In het westelijke en zuidelijke deel van het 

onderzoeksgebied is klei op grof zand aanwezig, echter de klei in het zuidelijk deel bevat meer zand (lichte 

klei). In het noordoosten van het projectgebied ligt voornamelijk zavel (zand met een kleine kleifractie) aan 

de oppervlakte. Daarnaast zijn ook kleine gebieden aanwezig die in de eerste 1,20 m onder maaiveld 

bestaan uit klei op grof zand en klei op veen. In bijna het hele projectgebied liggen tussen de hier 455 

beschreven bodem en de top van het dekzandpakket uit de laatste ijstijd (aanwezig tussen de 5-12 m onder 

maaiveld) nog klei- en veenlagen.  

 

 

Afbeelding 2.8  Bodemopbouwkaart projectgebied Windplan Blauw. Het blauwe gebied is water, en het grijze gebied representeert 460 

 de bebouwde omgeving (bron: BIS Nederland) 
 

 
 



12 | 19 Witteveen+Bos | UT615-46/18-002.284 | Definitief 

Sinds de drooglegging en het ontstaan van Flevoland in 1957 treedt er in grote delen van Flevoland 465 

inklinking op. De bodem is sinds het droogvallen al ongeveer 40-60 cm gedaald en deze daling zal naar 

verwachting nog meerdere decennia doorgaan [ref. 6]. De verwachte autonome bodemdaling in het 

noordwestelijke deel van het projectgebied is aanzienlijk, namelijk rond de 40 cm daling in 2030 ten opzichte 

van 2011 [ref. 8]. De inklinking/bodemdaling is voornamelijk de oorzaak van de mens; het droogleggen van 

de grond en hoe er nu op geleefd wordt. De processen waardoor bodemdaling optreedt zijn de 470 

voortdurende bodemvormende processen (rijping van de bodem), compactie en oxidatie (van het veen).  

 

De afzettingen in de ondiepe ondergrond in het onderzoeksgebied dateren voornamelijk uit de warme 

periode (het Holoceen: 10.000 jaar geleden - heden) na de laatste ijstijd (in het Pleistoceen). In het 

westen/midden van het onderzoeksgebied komen aan het maaiveld tot een diepte van circa 4 m-mv 475 

voornamelijk kleiige afzetting van de Formatie van Naaldwijk voor die te relateren zijn aan het IJsselmeer en 

de voormalige Zuiderzee. In het noordoosten van het onderzoeksgebied komen aan het maaiveld daarnaast 

kleiige afzettingen van de voormalige IJsseldelta voor. Onder deze afzettingen zijn tot een diepte van circa  

5 m-mv veen- en meerbodem (gyttja) afzettingen van de formatie van Nieuwkoop aanwezig. Door de 

voortdurende zeespiegelstijging (van een koude periode (Pleistoceen)) naar een warme periode (Holoceen) 480 

ontstond er een uitgestrekt veengebied waarbij de afwatering plaatsvond via veenriviertjes die onderling 

verbonden waren met meertjes. Onder het veen en op het pleistocene zand zijn kleiige wadafzettingen van 

de Laagpakket van Wormer (formatie van Naaldwijk) aanwezig [ref. 9] 

 

Onder de Holocene afzettingen zijn afzettingen uit de laatste ijstijd aanwezig. In de ijstijd was weinig 485 

vegetatie aanwezig waardoor een meters dik pakket dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden) 

over Nederland is afzet. De lithologie van deze afzettingen bestaat in de ondergrond bij de 

onderzoekslocaties voornamelijk uit matig fijn zand [ref. 6].  

 

Onder de Formatie van Boxtel wordt in de onderzoekslocaties de Formatie van Kreftenheye aangetroffen 490 

(circa 10 tot 18 m-mv), deze Formatie bestaat uit fluviatiele afzettingen afkomstig van een voorloper van de 

rivier de Rijn.  

 

Voor een gedeelte is de Eem Formatie aanwezig onder de Kreftenheye Formatie. De Eem Formatie is een 

zandige, mariene eenheid, overwegend bestaande uit zand (fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen. 495 

De globale diepte van deze afzettingen is circa 15 tot 16 m-mv.  

 

Verder is de Formatie van Drente ook voor een klein gedeelte aanwezig in de onderzoekslocaties onder de 

Kreftenheye Formatie. De Formatie van Drente is aanwezig op een diepte van 15,5 tot circa 17 m-mv en 

bestaat uit zandige (fijn tot en met grof), grind en/of schelpen) afzettingen die gevormd zijn door of nabij 500 

landijs.  

 

De Formatie van Urk is voor een groot gedeelte direct aanwezig onder de Formatie van Kreftenheye en voor 

een klein gedeelte aanwezig onder de Formaties van Eem en Drente. De afzettingen van de Formatie van Urk 

bestaan voornamelijk uit rivierafzettingen van de Rijn (bestaande uit fijn tot grof zand, grind en/of schelpen). 505 

De Formatie heeft een dikte van circa 18 tot 44 m-mv in de onderzoekslocaties.  

 

Onder de Formatie van Urk bevindt zich de Appelscha Formatie tot circa 90 m-mv. De Formatie bestaat uit 

rivierafzettingen, voornamelijk zand, die vanuit het oosten zijn aangevoerd.  

 510 

Afzettingen van de Formaties van Peize en Waalre liggen beiden (‘parallel/gemixt’) in de ondergrond tot 

circa 180 m-mv. De Formatie van Peize bestaat grotendeels uit fluviatiele (zand, maar bevat ook kleilagen en 

kan ook schelpenbanken bevatten met kalkloos zand) afzettingen. De Formatie van Waalre bestaat beide uit 

fluviatiele afzettingen van de Rijn en estuariene afzettingen. De afzettingen bestaan uit zand en klei [ref. 6]. 

 515 

Onder deze parallel aanwezige Formaties bevindt zich de Formatie van Peize (nu zonder de Formatie van 

Waalre, zie afbeelding 2.9 en tabel 2.1) van circa 180 tot 222 m-mv. Waaronder zich weer een samenvoeging 

van beide formaties bevindt van circa 222 tot 233 m-mv.  
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De Formatie van Maassluis bevindt zich onder de Formaties van Waalre en Peize en bestaat uit een 520 

gevarieerde opeenvolging van ondiep mariene en kustnabije afzettingen, die zand- en kleipakketten 

bevatten (circa 233 tot 290 m-mv). Over het algemeen vertonen deze pakketten een toename in 

korrelgrootte naar boven toe van klei naar zand, hetgeen wijst op het geleidelijk ondieper worden van het 

afzettingsmilieu. 

 525 

 

Tabel 2.1 Geschematiseerde regionale bodemopbouw 
 

Diepte (m-mv) Samenstelling Formatie Geohydrologie 

0-4 klei diverse 

Holoceen 

complexe eenheid 

4-5 Gyttja en veen  diverse 

Holoceen 

complexe eenheid 

5-10 voornamelijk zand met wat grind Boxtel zandige eenheid 

10-18 voornamelijk zand met wat grind 

en/of schelpen 

Kreftenheye zandige eenheid 

15-16 klei en zand met wat grind en/of 

schelpen 

Eem kleiige en zandige eenheid 

15,5-17 voornamelijk zand met wat grind 

en/of schelpen 

Drente zandige eenheid 

18-44 voornamelijk zand met wat grind 

en/of schelpen 

Urk zandige eenheid 

44-90 voornamelijk zand Appelscha  zandige eenheid 

90-180 voornamelijk zand en klei, maar 

schelpenbanken ook mogelijk (Peize) 

Peize en/of 

Waalre 

zandige eenheid 

180-222 zand en schelpenbanken Peize zandige eenheid 

222-233 voornamelijk zand en klei, maar 

schelpenbanken ook mogelijk (Peize) 

Peize en/of 

Waalre 

zandige eenheid 

233-290 afwisseling zand en klei Maassluis complex 

 

 530 

Afbeelding 2.9 Regionale dwarsdoorsnede (oost-west) met formaties en geohydrologie (bron: www.dinoloket.nl) 
 

 

 



14 | 19 Witteveen+Bos | UT615-46/18-002.284 | Definitief 

2.6.2 Geohydrologie 535 

 

Na de drooglegging van de voormalige Zuiderzee was het grondwater in Flevoland zout. Onder invloed van 

zoete kwelstromen vanuit de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en randmeren wordt het grondwater zoeter. 

Echter, door slecht doorlatende lagen in de ondergrond verloopt dit proces langzaam. In de huidige situatie 

is het grondwater in de bodem van Flevoland brak van aard. Over het algemeen is het kwelwater dat vanuit 540 

de omliggende gebieden Flevoland binnenkomt, van goede kwaliteit.  

 

In het projectgebied Windplan Blauw komen twee grondwatertrappen voor. Grondwatertrappen zijn klassen 

die de waarden van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) aanduiden. 545 

 

 

Afbeelding 2.10 Grondwatertrappenkaart van het onderzoeksgebied (Bron: BISNederland, bewerkt door Witteveen+Bos) 
 

 550 
 

 

Uit afbeelding 2.10 en tabel 2.2 blijkt dat grondwatertrappen VI en Vb voorkomen in het projectgebied  

[ref. 5]. De grondwatertrap Vb komt vooral voor in het kustnabije gebied en rond de kern van Swifterbant. In 

het overige onderzoeksgebied valt de grondwaterstand in de categorie VI. 555 

 
 

Tabel 2.2 Gemiddelde grondwaterstanden 
 

Grondwatertrap Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)  

in cm -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)  

in cm -mv 

Vb 25-40 >120 

VI 40-80 >120 

 560 

 

Onder het maaiveld zijn complexe hydrologische lagen aanwezig (tabel 2.1). Samen vormen deze complexe 

lagen een slecht doorlatende deklaag bestaande uit zand-, veen- en kleiafzettingen. Deze deklaag heeft een 

dikte van circa 5 m. Onder de deklaag is er een watervoerend pakket aanwezig, dit is een gecombineerd 

watervoerend pakket doordat in het merendeel van het onderzoeksgebied geen scheidende lagen aanwezig 565 

zijn. Dit pakket bestaat uit alle zandige afzettingen en loopt door tot het bovenste deel van de Maassluis 

Formatie op een diepte van circa 235 m-mv. Op sommige gedeelten van het onderzoeksgebied zijn de Eem 

Formatie en de Formatie van Drente aanwezig op ongeveer 25 m-mv. Wanneer deze formaties uit kleiige 

afzettingen bestaan vormen zij de eerste scheidende laag van enkele meters dikte.  

 570 
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2.7 Financieel - juridische situatie 

 

De gegevens van de kadastrale percelen zijn voor het basisalternatief en de varianten opgenomen in de 575 

tabellen en kaarten in bijlage II.   
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3  

 

 

 580 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

3.1 Algemeen 585 

 

In opdracht van Nuon Wind Development B.V. en Windvereniging SwifterwinT B.V. is door Witteveen+Bos 

een vooronderzoek (water)bodem uitgevoerd in het noorden van de Flevopolder (gemeente Dronten) en 

een deel van het IJsselmeer (gemeentes Dronten en Lelystad). 

 590 

 

3.2 Aanleiding en doel 

 

Aanleiding voor het vooronderzoek bodem is een effectenstudie naar de realisatie van Windplan Blauw 

waarbij circa 60-63 windturbines in de kop van de Flevopolder nabij Swifterbant en in een deel van het 595 

IJsselmeer worden geplaatst of herplaatst. Op het land zullen tevens onderhoudswegen en 

kraanopstelplaatsen worden aangelegd. Bij het verwijderen en (her)plaatsen van windturbines en de aanleg 

van wegen en opstelplaatsen zal grondverzet plaatsvinden, wat mogelijk effecten heeft op de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Om deze effecten te bepalen is inzicht in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wenselijk. 600 

 

Doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem en 

beoordeeld of (delen) van de onderzoekslocatie verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van 

verontreinigingen en/of asbest in de (water)bodem. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek 

(water)bodem worden onderzoekshypotheses en -strategieën bepaald voor het uitvoeren van eventueel 605 

benodigde vervolgonderzoek (verkennend (water)bodemonderzoek) 

 

 

3.3 Conclusies 

 610 

Het onderzoeksgebied is gelegen in het noorden van de Flevopolder (gemeente Dronten) en het IJsselmeer 

(gemeente Dronten en Lelystad). Het onderzoeksgebied in de Flevopolder heeft sinds het droogleggen van 

de Zuiderzee voornamelijk een agrarische functie gehad. Het onderzoeksgebied is met de uitzondering van 

enkele bestaande windturbines en onderhoudswegen voor deze turbines voor zover bekend nooit bebouwd 

(geweest). Alleen nabij de meest noordelijke turbine langs de Rendiertocht is op de luchtfoto van 1960 een 615 

onbekende afwijkende (vermoedelijk) agrarische activiteit zichtbaar.  

 

Bodemkwaliteit onderzoeksgebied op het land  

Op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten is aangegeven dat de boven- en ondergrond tot  

2,0 m-mv in het onderzoeksgebied naar verwachting voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse 620 

landbouw/natuur (AW2000). Op basis van deze bodemkwaliteitskaart wordt maximaal licht verhoogde 

gehalten verwacht. 

 

In het onderzoeksgebied zijn geen verdachte bodembedreigende activiteiten bekend en/of 

bodemonderzoeken uitgevoerd, wel zijn twee kleinschalige saneringen uitgevoerd.  625 
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De saneringen in het onderzoeksgebied zijn het gevolg van twee calamiteiten waarbij tijdens 

hijswerkzaamheden nabij de huidige windturbines aan de Rivierduinweg 8 en 14 olievaten zijn lekgeraakt. De 

verontreinigingen zijn in voldoende mate verwijderd.  

 

In de omgeving van het onderzoeksgebied (> 50 m afstand) zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd die 630 

een indicatie geven over de algemene bodemkwaliteit in de gemeente Dronten. Uit de bodemonderzoeken 

uit de omgeving blijkt dat in de gemeente Dronten plaatselijk verhoogde streefwaardes (matig verhoogde 

gehalten) aan barium in het grondwater voorkomen (mondelinge mededeling dhr. Okken, gemeente 

Dronten). Door de gemeente is aangegeven dat nagenoeg geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over 

het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in bodem, gerelateerd aan de veelal agrarische gebruiksfunctie. 635 

Voor het onderzoeksgebied is gezien het agrarisch gebruik niet uit te sluiten dat bestrijdingsmiddelen zijn 

gebruikt. Aanbevolen kan worden om bij bodemingrepen (indicatief) onderzoek te doen naar het 

voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Tevens wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar 

het gehalte aan chloride in de grond en het grondwater naar aanleiding van de aanwezigheid van 

vermoedelijk brak grondwater. 640 

 

Bodemkwaliteit IJsselmeer 

Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de waterbodemkwaliteit in het onderzoeksgebied. Wel is bekend 

dat zich zandwinputten in het onderzoeksgebied bevinden waarvan een deel met baggerspecie is opgevuld. 

Objecten als autobanden, kabel stukken en, in het oosten van het gebied, grote hoeveelheden puin 645 

(betonplaten en betonijzer) zijn eveneens aangetroffen. Daarnaast moet mogelijk rekening worden 

gehouden met het voorkomen van verhoogde gehaltes aan dioxines en PCB’s in de waterbodem. Onderzoek 

net buiten het onderzoeksgebied in de vaargeul Ketelbrug in het IJsselmeer toont echter maximaal licht 

verhoogde gehalten in de waterbodem (slib). Het slib is verspreidbaar. Onderzoek naar dioxines heeft niet 

plaatsgevonden. 650 

 

 

3.4 Aanbevelingen 

 

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning is het uitvoeren van verkennend 655 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 noodzakelijk voor de windturbines op het land. Aanbevolen wordt 

de bodem ook op bestrijdingsmiddelen te onderzoeken vanwege de agrarische gebruiksfunctie en het 

ontbreken van onderzoeksgegevens. Tevens wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar het gehalte aan 

chloride in de grond en het grondwater naar aanleiding van de aanwezigheid van vermoedelijk brak 

grondwater. Indien verhoogde gehalten aan barium in het grondwater aanwezig zijn, zal dit door het 660 

verkennend bodemonderzoek naar voren komen (barium is opgenomen in het standaard analysepakket). Ter 

plaatse van de onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen (waarbij geen heipalen worden geplaatst) is in het 

kader van een omgevingsvergunning geen verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 

noodzakelijk. Indien wenselijk kan worden overwogen om de nulsituatie van de bodem voor aanleg van de 

onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen vast te stellen. Met een nulsituatieonderzoek wordt de actuele 665 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgelegd zodat na verwijdering van de activiteiten bepaald kan 

worden of de activiteiten tot bodemverontreinigingen hebben geleid. Vooralsnog zijn voor het onderzoek 

ter plaatse van onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen geen onderzoeksstrategieën en -hypotheses 

opgenomen.  

 670 

Ter plaatse van de windturbines in het IJsselmeer is het uitvoeren van een verkennend 

waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 noodzakelijk in het kader van de omgevingsvergunning. Bij 

het verkennend waterbodemonderzoek wordt aanbevolen de waterbodem tevens op het voorkomen van 

dioxines te onderzoeken, PCB’s zijn opgenomen in het standaard analysepakket. Indien ook 

baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten het oppervlak van de funderingen, dient de te baggeren 675 

locatie opgenomen te worden in het verkennend waterbodemonderzoek. Vooralsnog is aangenomen dat 

alleen ter plaatse van de funderingen ingrepen in de waterbodem plaatsvinden. 

 

De onderzoekshypotheses en -strategieën voor het onderzoeksgebied zijn opgenomen in onderstaande 

paragraaf.  680 
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Aanbevolen wordt om in het kader van de omgevingsvergunning, voorafgaand aan de uitvoering van het 

verkennend (water)bodemonderzoek, de geadviseerde onderzoeksopzet ter beoordeling voor te leggen aan 

het bevoegd gezag. Hierbij dient tevens navraag te worden gedaan naar de mogelijkheden en/of 

beperkingen van bemaling van grondwater waarin mogelijk (matig) verhoogde gehalten aan barium 

voorkomen. 685 

 

 

3.4.1 Hypotheses en onderzoeksstrategieën 

 

Op basis van de bekende informatie zijn de volgende onderzoekshypotheses als meest doelmatig 690 

beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen: 

- NEN 5740: ‘onverdachte niet-lintvormige locatie’ (ONV-NL);  

- NEN 5720: ‘inspanning voor overig water, niet-lintvormig, lichte onderzoeksinspanning’ (ONLL). 

 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de deellocaties. Op basis van de beschikbare 695 

informatie uit het vooronderzoek wordt de in onderstaande tabel weergegeven onderzoeksinspanning 

geadviseerd.  

 

 

Tabel 3.1 Onderzoeksstrategieën 700 
 

(Deel)locatie Soort locatie Oppervlakte/ 

lengte/inhoud 

Onderzoekstrategie 

Opmerkingen/bijzonderheden 

alle windturbines op land 

(aantal afhankelijk van 

alternatief/variant, circa 35) 

landbodem - 

onverdacht 

(circa 35 x) 625 m2 NEN 5740: ONV-NL 

 

per locatie 

4 boringen tot 0,5 m-mv 

1 boring tot grondwater 

 1 peilbuis 

 

analyses 

analysepakket NEN 5740 

OCB (bestrijdingsmiddelen) grond 

chloride grond en grondwater 

 

alle windturbines in het 

IJsselmeer (aantal afhankelijk 

van alternatief/variant, circa 25) 

waterbodem (circa 25 x) 78,5 m2 NEN 5720: ONLN 

 

per locatie 

6 steken tot 0,5 m in vaste bodem 

 

analyses 

analysepakket: C1 Rijkswateren 

dioxines 

Toelichting: 

ONV-NL  onderzoeksstrategie voor onverdachte, niet-lijnvormige locatie;  

ONLL  onderzoeksstrategie voor overig water, niet-lintvormig, lichte onderzoeksinspanning. 

 705 
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1

basisalternatief IR

perceelnum sectie oppervlak in m2 verkorte kadastrale aanduiding volledige kadastrale aanduiding

888 H 217437 LLS00 LLS00H888G0000

924 H 2230541 LLS00 LLS00H924G0000

565 H 331090 DTN01 DTN01H565G0000

891 H 220125 DTN01 DTN01H891G0000

650 H 124118 DTN01 DTN01H650G0000

173 H 202360 DTN01 DTN01H173G0000

640 H 59856 DTN01 DTN01H640G0000

752 H 29954 DTN01 DTN01H752G0000

274 H 771550 DTN01 DTN01H274G0000

645 H 48252 DTN01 DTN01H645G0000

644 H 45724 DTN01 DTN01H644G0000

756 H 47242 DTN01 DTN01H756G0000

673 H 35000 DTN01 DTN01H673G0000

940 H 48042 DTN01 DTN01H940G0000

950 H 400000 DTN01 DTN01H950G0000

942 H 25167 DTN01 DTN01H942G0000

652 H 59856 DTN01 DTN01H652G0000

902 H 636300 DTN01 DTN01H902G0000

2234 B 489882 DTN01 DTN01B2234G0000

2337 B 389277 DTN01 DTN01B2337G0000

2341 B 365346 DTN01 DTN01B2341G0000

2441 B 255178 DTN01 DTN01B2441G0000

2055 B 448950 DTN01 DTN01B2055G0000

2041 B 272736 DTN01 DTN01B2041G0000

237 B 355400 DTN01 DTN01B237G0000

2346 B 416490 DTN01 DTN01B2346G0000

2345 B 366183 DTN01 DTN01B2345G0000

1629 B 272540 DTN01 DTN01B1629G0000

2058 B 567675 DTN01 DTN01B2058G0000

1491 B 285042 DTN01 DTN01B1491G0000

2053 B 268050 DTN01 DTN01B2053G0000

2439 B 282334 DTN01 DTN01B2439G0000

404 H 5599235 LLS00 LLS00H404G0000

543 H 5214377 DTN01 DTN01H543G0000

469 H 25790000 DTN01 DTN01H469G0000

545 H 1285073 DTN01 DTN01H545G0000

Bijlage II a kadastrale percelen basis_percelen



 



1

variant IA

perceelnum sectie oppervlak in m2 verkorte kadastrale aanduiding volledige kadastrale aanduiding

924 H 2230541 LLS00 LLS00H924G0000

565 H 331090 DTN01 DTN01H565G0000

891 H 220125 DTN01 DTN01H891G0000

650 H 124118 DTN01 DTN01H650G0000

474 H 288335 DTN01 DTN01H474G0000

173 H 202360 DTN01 DTN01H173G0000

640 H 59856 DTN01 DTN01H640G0000

752 H 29954 DTN01 DTN01H752G0000

274 H 771550 DTN01 DTN01H274G0000

645 H 48252 DTN01 DTN01H645G0000

644 H 45724 DTN01 DTN01H644G0000

756 H 47242 DTN01 DTN01H756G0000

673 H 35000 DTN01 DTN01H673G0000

940 H 48042 DTN01 DTN01H940G0000

950 H 400000 DTN01 DTN01H950G0000

706 H 60000 DTN01 DTN01H706G0000

942 H 25167 DTN01 DTN01H942G0000

652 H 59856 DTN01 DTN01H652G0000

902 H 636300 DTN01 DTN01H902G0000

2234 B 489882 DTN01 DTN01B2234G0000

2337 B 389277 DTN01 DTN01B2337G0000

2341 B 365346 DTN01 DTN01B2341G0000

2441 B 255178 DTN01 DTN01B2441G0000

931 H 412447 DTN01 DTN01H931G0000

747 H 282582 DTN01 DTN01H747G0000

463 H 288445 DTN01 DTN01H463G0000

602 H 217309 DTN01 DTN01H602G0000

2055 B 448950 DTN01 DTN01B2055G0000

2041 B 272736 DTN01 DTN01B2041G0000

237 B 355400 DTN01 DTN01B237G0000

2346 B 416490 DTN01 DTN01B2346G0000

2345 B 366183 DTN01 DTN01B2345G0000

1629 B 272540 DTN01 DTN01B1629G0000

2058 B 567675 DTN01 DTN01B2058G0000

1491 B 285042 DTN01 DTN01B1491G0000

2053 B 268050 DTN01 DTN01B2053G0000

2439 B 282334 DTN01 DTN01B2439G0000

404 H 5599235 LLS00 LLS00H404G0000

543 H 5214377 DTN01 DTN01H543G0000

469 H 25790000 DTN01 DTN01H469G0000

545 H 1285073 DTN01 DTN01H545G0000

Bijlage II b kadastrale percelen info var1



 



1

Variant IB

perceelnum sectie oppervlak in m2 verkorte kadastrale aanduiding volledige kadastrale aanduiding

402 H 4831700 LLS00 LLS00H402G0000

924 H 2230541 LLS00 LLS00H924G0000

565 H 331090 DTN01 DTN01H565G0000

891 H 220125 DTN01 DTN01H891G0000

650 H 124118 DTN01 DTN01H650G0000

173 H 202360 DTN01 DTN01H173G0000

640 H 59856 DTN01 DTN01H640G0000

752 H 29954 DTN01 DTN01H752G0000

274 H 771550 DTN01 DTN01H274G0000

645 H 48252 DTN01 DTN01H645G0000

644 H 45724 DTN01 DTN01H644G0000

756 H 47242 DTN01 DTN01H756G0000

673 H 35000 DTN01 DTN01H673G0000

940 H 48042 DTN01 DTN01H940G0000

950 H 400000 DTN01 DTN01H950G0000

942 H 25167 DTN01 DTN01H942G0000

652 H 59856 DTN01 DTN01H652G0000

902 H 636300 DTN01 DTN01H902G0000

2234 B 489882 DTN01 DTN01B2234G0000

2337 B 389277 DTN01 DTN01B2337G0000

2341 B 365346 DTN01 DTN01B2341G0000

2441 B 255178 DTN01 DTN01B2441G0000

2055 B 448950 DTN01 DTN01B2055G0000

2041 B 272736 DTN01 DTN01B2041G0000

237 B 355400 DTN01 DTN01B237G0000

2346 B 416490 DTN01 DTN01B2346G0000

2345 B 366183 DTN01 DTN01B2345G0000

1629 B 272540 DTN01 DTN01B1629G0000

2058 B 567675 DTN01 DTN01B2058G0000

1491 B 285042 DTN01 DTN01B1491G0000

2053 B 268050 DTN01 DTN01B2053G0000

2439 B 282334 DTN01 DTN01B2439G0000

404 H 5599235 LLS00 LLS00H404G0000

543 H 5214377 DTN01 DTN01H543G0000

469 H 25790000 DTN01 DTN01H469G0000

545 H 1285073 DTN01 DTN01H545G0000

Bijlage II c kadastrale percelen info var2
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BIJLAGE: GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

 775 

 

 

 

 



Geraadpleegde bronnen 

instantie informatiebron type vooronderzoek geraad-

pleegd beperkt standaard uitgebreid 

Opdrachtge-

ver/exploitant 

geformuleerde opdracht (met kaartje) + + +  

kadastrale kaarten en nummers + + -  

hinderwetvergunningen en milieuvergunningen + o O  

eigen bodemrapporten + + +  

foto’s terrein gebouwen O O +  

technische tekeningen/kaarten O O +  

specifieke bedrijfsarchieven O O +  

info voormalig/huidig/toekomstig gebruik + + +  

keuringsrapporten ophoogmaterialen - S S  

informatie over (bodem)calamiteiten S S +  

Opdrachtnemer (in-

genieursbureau) 

terreinbezoek/inspectie _ + +  

foto’s terrein gebouwen O + +  

Bevoegd gezag Wbb 

(gemeente/provincie) 

GLOBIS/GIS-databestand - + +  

bodemkwaliteitskaarten (>gemeentegrens) O S S  

Wbb-bodemrapportenarchief + + +  

Provincie archief grondwatervergunningen - O S  

afvalvergunningenarchief (Aw/Wm) S S +  

Milieu-

dienst/gemeente 

Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) + + +  

gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten + + +  

hinderwetvergunningen en milieuvergunningen O + +  

aanvullende eisen standaard stoffenpakket + + +  

informatie van milieuambtenaren O O S  

Gemeentelijke dien-

sten 

archief bestemmingsplannen O O S  

bouwarchief O O +  

geo/civieltechnisch archief - O S  

oude pandkaarten - S S  

fotoarchief - O O  

Gemeentearchief oude luchtfoto’s en andere foto’s - O S  

topografische kaarten - O +  

andere historische kaarten - S +  

zaken/verpondregisters - O O  

oude adres- en telefoonboeken - O S  

historische publicaties - O S  

Kadaster kadastrale kaarten en nummers O O +  

bestand aan-verkoop/pacht grond - - S  

Topografische dienst stereoscopische luchtfoto’s - O S  

andere foto’s - O S  

topografische kaarten - - S  

KLM-aerocarto topografische en andere luchtfoto’s - - S  

Rijkswaterstaat rivierenkaarten (1830-1960) - S S  

archief Wvo/Wm-vergunningen - S S  

andere technische archieven - - S  

Water-

/zuiveringsschap 

oude polderkaarten - - S  

archief Wvo-vergunningen - - S  

technische archieven - O S  

lozingseisen ten behoeve van bronnering - - S  

historische publicaties - - S  

Arrondissements-

rechtbank 

uitspraken faillissementen - - S  

andere strafrechtelijke uitspraken - - S  

Notariskantoren contracten huwelijken/boedelscheidingen - - S  



instantie informatiebron type vooronderzoek geraad-

pleegd beperkt standaard uitgebreid 

 archief rechtspersonen (CV/NV/BV/enz.) - - S  

Rijksarchief archief oude hinderwetvergunningen (>1870) - S S  

oude handelsregisters - - S  

oude kaarten - - S  

TNO geodatabestand (dino) - O S  

geohydrologische archieven O + +  

 

Legenda: 
+ raadplegen; 

O optioneel raadplegen; 
- niet van toepassing; 

S in specifieke gevallen raadplegen. 
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Rendiertocht 2
Omgevingsrapportage
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Kaarten
Disclaimer
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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elandtocht 1
Omgevingsrapportage
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971

 

 

Pagina 7 van 16 - 09-08-2017

 



 

Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.

 

 

Pagina 3 van 16 - 09-08-2017

 



Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.

 

Pagina 15 van 16 - 09-08-2017

 



Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: RIVIERDUINWEG 8

Loca e
Adres Rivierduinweg 8 8255PK Swi erbant

Loca ecode AA030300878

Loca enaam RIVIERDUINWEG 8

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030301469

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

Sanerings evalua e RIVIERDUINWEG 8 043320-1

23-03-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 RIVIERDUINWEG 8 Van der poel 11.002.065

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

benzinetank (bovengronds) 1967 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 1989 2011 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (ondergronds) 1967 1989 Niet van toepassing Per defini e Nee

hbo-tank (ondergronds) 1967 1988 Niet van toepassing Per defini e Nee

onverdachte ac viteit 2008 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) 1967 1988 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003

 

 

Pagina 11 van 16 - 09-08-2017

 



 

Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: RIVIERDUINWEG 14

Loca e
Adres Rivierduinweg 14 8255PK Swi erbant

Loca ecode AA030300877

Loca enaam RIVIERDUINWEG 14

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030301468

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

Sanerings evalua e RIVIERDUINWEG 14 043320

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

dieseltank (bovengronds) 1994 2011 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 1994 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (ondergronds) 9999 1988 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (ondergronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1989 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989

 

 

Pagina 9 van 16 - 09-08-2017

 



 

Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Asbest loca es
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003

 

 

Pagina 11 van 16 - 10-08-2017

 



 

Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen

 

Pagina 14 van 16 - 10-08-2017

 



Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De gemeente Dronten heeft Grontmij Nederland B.V. opdracht verleend voor het maken van 

een bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten. 

 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart kunnen de mogelijkheden voor grondverzet conform de 

regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden bepaald. Het Ministerie van VROM 

heeft generieke normen opgesteld ten behoeve van grondverzet. Gemeenten hebben ook de 

mogelijkheid om eigen gebiedsspecifieke normen op te stellen. De informatie uit de bodemkwa-

liteitskaart kan worden gebruikt voor het maken van een keuze tussen generiek beleid en ge-

biedsspecifiek beleid. 

 
Het landelijk beleid is er op gericht om op een duurzame manier om te gaan met vrijkomende 
grond die licht is verontreinigd als gevolg van diffuse verontreiniging. Locaties die op een ande-
re wijze verontreinigd zijn geraakt en waarvan het verontreinigingsbeeld sterk afwijkt van de 
algemene gebiedskwaliteit, worden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Voor deze locaties 
geldt het saneringsspoor. Grond die vrijkomt bij saneringslocaties en die voldoet aan de toe-
passingseisen kan wel als bodem in het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart worden 
toegepast. 

 

Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de procedure gevolgd zoals deze is opgeno-

men in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten. Deze Richtlijn is opgesteld in het kader van het  

Besluit Bodemkwaliteit (Ministerie van VROM, 3 september 2007). 

 

In figuur 1.1 is het te volgen stappenplan op hoofdlijnen weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1: stappenplan op hoofdlijnen (Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, 2007) 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart vormt het voornemen van de ge-

meente Dronten grondverzet binnen de gemeente te faciliteren. 

 

Het doel van de bodemkwaliteitskaart is het faciliteren van grondverzet binnen de gemeente 

Dronten binnen de randvoorwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. Het gebruik van de  

bodemkwaliteitskaart is bedoeld voor: 

• het toepassen van grond en bagger op de bodem; 

• als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond. 

 
1.3 Opbouw van het rapport 
Het rapport is als volgt opgebouwd:  

• hoofdstuk 2: randvoorwaarden; 

• hoofdstuk 3: bepaling bodemkwaliteit; 

• hoofdstuk 4: bodemkwaliteitskaart 

• hoofdstuk 5: vaststelling bodemkwaliteitskaart.
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2 Randvoorwaarden 

2.1 Algemeen 
Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten een 

aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan de kaart moet voldoen. Aspecten waarover de 

bodemkwaliteitskaart minimaal duidelijkheid moet verschaffen worden in stap 1 van de Richtlijn 

vermeld. Deze zijn:  

• het (deel van het) beheergebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld; 

• de diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de uiteindelijke bodem-

kwaliteitskaart een uitspraak doet; 

• de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen; 

• het deel van het beheergebied (o.a. de verdachte locaties) waarvoor de bodemkwaliteits-

kaart niet geldig is (indien van toepassing); 

• de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefi-

nieerd; 

• de kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen worden 

vastgesteld; 

• de statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gekarakteri-

seerd. 

 

De eerste vier aspecten worden in dit hoofdstuk besproken, de overige aspecten komen in de 

volgende hoofdstukken aan de orde. 

 
2.2 Definitie van het beheergebied 
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het grondgebied van de gemeente Dronten. De vol-

gende woonkernen bevinden zich binnen het beheergebied: 

• Dronten; 

• Biddinghuizen; 

• Swifterbant. 

 
2.3 Dieptetraject bodemkwaliteitskaart 
Bij het maken van de bodemkwaliteitskaart is uitgegaan van het diepte-traject 0,0 -0,5 m –mv 

(bovengrond) en het dieptetraject 0,5 -2,0 m -mv (ondergrond).  

 
2.4 Te beschouwen stoffen 
Voor deze bodemkwaliteitskaart wordt uitgegaan van het basispakket uit de NEN 5740 welke 

per 1 juli 2008 geldig is, aangevuld met arseen en chroom. Voor de aanvulling met arseen en 

chroom is gekozen om de bodemkwaliteitskaart te kunnen afstemmen met die van de provincia-

le bodemkwaliteitskaart en de kaarten van de omliggende gemeenten. 

 

Het stoffenpakket bestaat uit de volgende parameters: 

• metalen: arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink; 

• polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM); 

• polychloorbifenylen (PCB 7 van Balschnieter); 

• minerale olie. 
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2.5 Gevallen van lokale bodemverontreiniging 
De bodemkwaliteitskaart moet een representatief beeld geven van de bodemkwaliteit in het be-

heergebied. Gevallen van lokale bodemverontreiniging mogen daarom geen onderdeel van de 

bodemkwaliteitskaart uitmaken en worden niet meegenomen in de bepaling van de bodemkwa-

liteit. Diffuse belasting van de bodem maakt wel onderdeel uit van het bodemkwaliteitsbeeld. 



 

 

3 Bepaling bodemkwaliteit 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is de bodemkwaliteit van zowel de bovengrond als de ondergrond van het be-

heergebied bepaald. Daarbij is het stappenplan uit de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten gehan-

teerd. 

 
3.2 Gegevensverzameling 
De gegevens voor het maken van de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit het Bodem Infor-

matie Systeem van de gemeente Dronten, aangevuld met de gegevens uit aanvullende onder-

zoeken van Grontmij. Deze aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd om met betrekking tot de 

nieuwe stoffen voldoende waarnemingen te verkrijgen. 

 
3.3 Beoordeling homogene deelgebieden 
Stap 2 uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten geeft aan op welke wijze de onderscheidende 

kenmerken van deelgebieden worden geïdentificeerd. De Richtlijn voorziet in een checklist met 

kenmerken waarop beoordeeld kan worden of een deelgebied als homogeen mag worden be-

schouwd. Deze checklist omvat: 

• de bodemopbouw; 

• de geomorfologie; 

• de gebruikshistorie; 

• de ontwikkeling van wijken of gebieden; 

• het huidig bodemgebruik. 

 

Om na te gaan of de locaties als homogene deelgebieden kunnen worden beschouwd, zijn de 

bovenstaande kenmerken doorlopen en hieronder beschreven. 

 
3.3.1 Bodemopbouw 
De bodemkaart (Stiboka, 1983, figuur 3.1) geeft een beeld van de bodemopbouw. Uit de kaart 

blijkt dat de bodem in de gemeente Dronten hoofdzakelijk uit zeekleigronden bestaat. Langs het 

Drontermeer worden ook zandgronden aangetroffen. Daarnaast bestaat een klein gedeelte uit 

veengronden. 

 
Figuur 3.1: Bodemkaart (Stiboka, www.bodemdata.nl) 
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Op basis van de bodemopbouw wordt de indeling in homogene deelgebieden gebaseerd op de 

volgende indeling: 

• klei; 

• zand; 

• veen. 

 
3.3.2 Gebruikshistorie en huidig bodemgebruik 
In de jaren 50 is het beheergebied ingepolderd. Vanaf 1962 ontwikkelen zich enkele woonker-

nen en later ook bedrijventerreinen. Bij de aanleg van de eerste woonkernen is op enkele plaat-

sen de bodem opgehoogd met zand.  

 

Aangezien de ontwikkeling van de bebouwde gebieden pas begonnen is vanaf 1962 wordt niet 

verwacht dat het gebruik een negatieve invloed heeft gehad op de diffuse bodemkwaliteit. Een 

eventueel aanwezige verontreiniging zal zijn veroorzaakt door een puntbron. 

 

Op basis van het bodemgebruik wordt onderscheid gemaakt in: 

• bebouwd gebied zonder zandophoging; 

• bebouwd gebied met zandophoging; 

• buitengebied. 

 
3.3.3 Conclusie 
Op basis van de bovenstaande kenmerken wordt het beheergebied ingedeeld in de volgende 

homogene deelgebieden: 

 

Bebouwd gebied: 

1. bovengrond klei (geen zandophoging); 

2. ondergrond klei; 

3. bovengrond zandophoging. 

 

Buitengebied: 

4. bovengrond klei; 

5. ondergrond klei; 

6. bovengrond zand; 

7. ondergrond zand; 

8. bovengrond veen; 

9. ondergrond veen. 

 

In bijlage 1 zijn de deelgebieden op kaart aangegeven. 

 
3.4 Gegevensvoorbehandeling 
3.4.1 Onderscheid tussen verdachte en onverdachte locaties 
Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart mogen alleen gegevens worden gebruikt af-

komstig van onverdachte locaties. Onverdachte locaties zijn locaties waar geen bodemveront-

reiniging is aangetoond of wordt verwacht als gevolg van beïnvloeding door een puntbron. Lo-

caties waar een min of meer diffuse belasting van de bodem is aangetoond of wordt verwacht,  

worden wel representatief geacht, omdat een diffuse belasting van de bodem onderdeel uit-

maakt van het bodemkwaliteitsbeeld. Voorbeelden van diffuse belastingen zijn verhoogde ge-

halten aan lood ten gevolge van de uitstoot van verkeers- en industriegassen (antropogene in-

vloed) en verhoogde gehalten aan arseen in ijzerrijke kwelgebieden (natuurlijk verhoogde ge-

halten).  

 

De volgende type locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart: 

• locaties met een zintuiglijke bodemverontreiniging (bv. puin); 

• locaties waarvan een bodemonderzoek aangeeft dat er sprake is van een sterke verontrei-

niging; 

• locaties die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging op basis van het 

voormalige en/of huidige gebruik (aanwezigheid potentieel bodembedreigende activiteiten). 
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3.4.2 Dataset 
De data zijn afkomstig uit het BIS van de gemeente Dronten en uit het aanvullend onderzoek 

van Grontmij. Omdat het overgrote deel van de data in het BIS niet is voorzien van een datum, 

kon geen onderscheid worden gemaakt tussen meetgegevens ouder dan 5 jaar en meetgege-

vens jonger dan 5 jaar. Omdat de berekende bodemkwaliteitsklassen overeen komen met de 

verwachting (overwegend AW, zie hoofdstuk 4), wordt er vanuit gegaan dat de meetgegevens 

ouder dan 5 jaar vergelijkbaar zijn met recentere meetgegevens. 

 
3.4.3  Voorbehandeling dataset 
Voordat de statistische kengetallen zijn bepaald, is het gegevensbestand voorbehandeld. Ach-

tereenvolgens zijn de volgende voorbewerkingen verricht:  

• selectie van data;  

• gegevens toekennen aan de homogene gebieden;  

• omrekening van bepalingsgrenswaarde (gehalten lager dan de detectielimiet) tot rekenge-
halten; 

• een uitbijter analyse.  

  
3.4.4 Omrekening van bepalingsgrenswaarden tot rekengehalten 
Voor elke parameter zijn gehalten onder de detectielimiet vervangen door rekengehalten. Om te 

komen tot rekengehalten zijn, conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, de detectielimieten 

vermenigvuldigd met de factor ‘0,7’ zodat een reëel positief getal ontstaat dat statistisch gezien 

de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de detectielimiet weergeeft. 

 
3.4.5 Uitbijteranalyse 
Van alle analyseresultaten is per stof bekeken of er uitbijters waren. Uitbijters zijn onwaarschijn-

lijke gehalten die met redelijke zekerheid niet tot ‘achtergrondgehalten’ kunnen worden gere-

kend. Alleen uitbijters die het gevolg zijn van een typefout of een analysefout mogen buiten be-

schouwing worden gelaten bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. 

 

Om uitbijters op te sporen is per parameter de 95-percentielwaarde (P95) vergeleken met het 

gemiddelde. Indien het gemiddelde beduidend hoger ligt dan de P95 is er statistisch gezien 

sprake van een uitbijter. Voor de betreffende parameter is bekeken of de hoogst voorkomende 

waarden als reëel beschouwd kunnen worden.  

 

Er blijken enkele hoge gehalten aan PAK en minerale olie in de dataset aanwezig te zijn. Een 

olieverontreiniging is altijd te wijten aan een puntbron en kan daarmee worden uitgesloten van 

de bodemkwaliteitskaart. Een PAK-verontreiniging kan een diffuse bron hebben. Echter, een 

hoog oliegehalte kan een hoog PAK-gehalte tot gevolg hebben. 

 

Besloten is om alle meetwaarden van minerale olie boven de Tussenwaarde (2.595 mg/kg, om-

gerekend naar standaardbodem) te verwijderen uit de dataset. Van de monsters waarvan de 

meetwaarde van minerale olie uit de dataset is verwijderd is tevens het PAK-gehalte verwijderd, 

omdat dergelijk hoge oliegehalten ook tot hoge PAK-gehalten leiden. Verder is bij de uitbijters 

nagegaan of sprake is van verdachte locaties, die uit de dataset moeten worden verwijderd.  

 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de betreffende data en de reden waarom ze uit de dataset 

zijn verwijderd. 
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Tabel 3.1 Verdachte locaties die uit de dataset zijn verwijderd 
Proj.nr. BIS Proj.code BIS Uitbijter Opmerking 
1178 M1575/046-3 Cd=20 In BIS zijn verkeerde gehalten inge-

voerd, dit is aangepast. 

718 32160/DV PAK=360 locatie is inmiddels gesaneerd 

998 04086-1 PAK=93 betreft wegberm 

1002 04086-4 PAK=55 betreft wegberm 

100011 10036 PCB=0,032 betreft monster onder parkeerverhar-

ding 

100013 10058 PCB=0,015 betreft groenstrook in Swifterbant, 

voor het verhoogde PCB-gehalte is 

geen verklaring 

100100 40034 PCB=0,023 betreft verdachte locatie 

 
3.5 Minimale eisen dataset 
Voor het opstellen (en toepassen) van een bodemkwaliteitskaart gelden de volgende eisen: 

• voor de deelgebieden dienen voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar te  

zijn; 

• de waarnemingen dienen ruimtelijk voldoende verspreid over het deelgebied te liggen, na-

melijk dat er: 
o voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken in 

tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan; 
o voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied tenminste 3 waarnemingen 

beschikbaar zijn; 

• voor de deelgebieden waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, dient te worden vast-
gesteld of de indeling in deelgebieden optimaal is, waarbij: 
o voor zoveel mogelijk van de stoffen geldt dat er geen ruimtelijke structuur aanwezig is 

in de gehalten of de variabiliteit.  

 

In bijlage 2 zijn de meetpunten op kaart aangegeven. Uit deze bijlage wordt geconcludeerd dat 

in deelgebied Veen geen waarnemingen beschikbaar zijn. In overleg met de gemeente is beslo-

ten om dit deelgebied als niet-gezoneerd op de bodemkwaliteitskaart aan te geven. Verwacht 

wordt dat in dit deelgebied niet of nauwelijks sprake zal zijn van aan- of afvoer van grond. 

 

Om te bepalen of de metingen voldoende verspreid zijn wordt het gebied ingedeeld in tenminste 

20 vakken en dient in tenminste de helft van deze vakken een meetpunt aanwezig te zijn. Uit 

bijlage 2 blijkt dat hieraan wordt voldaan. Uit nadere analyse blijkt bovendien dat er geen ruim-

telijke structuur is aangetroffen in de gehalten, die een opdeling in meerdere deelgebieden 

noodzakelijk maken. 

  



Bepaling bodemkwaliteit 
 

3.6 Bepaling statistische kengetallen 
3.6.1 Algemeen 
Conform de richtlijn Bodemkwaliteitskaarten is de bodemkwaliteit gekarakteriseerd op basis van 

de volgende kengetallen: 

• het gemiddelde; 

• de 80-, 90- en 95-percentielwaarde. 
De frequentieverdelingen van de dataset zijn in de vorm van histogrammen, opgenomen in bij-
lage 4.  

 
Het gemiddelde wordt gebruikt om de bodemkwaliteitsklasse van de bodemkwaliteitszone te 
bepalen. De 95-percentielwaarde (P95) wordt gehanteerd om vast te stellen of aanvullende par-
tijkeuringen nodig zijn om te bepalen of grondverzet vanuit de betreffende bodemkwaliteitszone 
mogelijk is.  

 
3.6.2 Gemiddelde gehalten 
De statistische kentallen zijn opgenomen in bijlage 3. In deze bijlage zijn de gemiddelde gehal-

ten en het aantal waarnemingen vermeld. Tevens zijn andere statistische kengetallen opgeno-

men, waaronder de standaarddeviatie en de P95. De in de bijlage vermelde bodemkwaliteits-

klassen worden toegelicht in hoofdstuk 5. 

 

 
 Bebouwd gebied klei Buitengebied klei Buitengebied zand Bebouwd 

gebied zand-
ophoging 

Parameter BG OG BG OG BG OG  
Arseen 12,1 10,6 10,0 10,6 4,32 4,86 7,80 

Barium 79,2 66,3 49,5 38,6 34,6 48,2 32,7 

Cadmium 0,41 0,41 0,48 0,40 0,29 0,34 0,45 

Chroom 31,2 24,2 25,5 23,0 13,11 15,9 17,3 

Kobalt 5,97 6,29 6,26 5,77 3,55 4,20 4,49 

Koper 13,72 8,80 11,2 8,29 10,2 10,9 7,22 

Kwik 0,19 0,14 0,25 0,16 0,09 0,08 0,13 

Lood 34,8 19,1 39,2 15,2 16,4 19,1 17,5 

Minerale olie 26,9 45,9 38,0 47,0 24,2 21,3 38,1 

Molybdeen 1,43 1,39 1,41 1,39 1,24 1,37 1,60 

Nikkel 17,4 14,1 14,3 13,7 8,95 10,2 9,27 

PAK 1,45 0,54 0,63 0,48 0,95 0,38 1,32 

PCB 0,0042 0,0044 0,0068 0,0088 0,0049 
1)

 0,0043 0,005 

Zink 79,3 47,3 80,6 55,9 38,4 37,6 39,6 

 < Achtergrondwaarde BG: Bovengrond (0 – 0,5 m –mv) 
 > Achtergrondwaarde OG: Ondergrond (0,5 – 2,0 m –mv) 
 > Maximale waarde Wonen 1) PCB-gehalte is kleiner dan 2x AW, de bodemkwaliteitszone mag daarom  
  als <AW worden geclassificeerd 

 
3.6.3 Berekening van de 95-percentielwaarden  
In de richtlijn Bodemkwaliteitskaarten wordt ingegaan op het gebruik van bodemkwaliteitskaar-

ten bij grondverzet. De 95-percentielwaarde (P95) is hierbij een belangrijk toetsingsmiddel. Dit is 

de waarde waarbij 95% van alle waarnemingen (analyseresultaten afkomstig van voor bodem-

verontreiniging onverdachte locaties) beneden en 5% van alle waarnemingen boven ligt.  

 

Indien de P95 boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat in de bodemkwaliteitszone grond voorkomt die leidt 

tot een overschrijding van het saneringscriterium. Daarom wordt voor dergelijke zones de P95-waarde ingevoerd in de 

risicotoolbox. Indien de risicotoolbox met die P95 waarde aangeeft dat er sprake is van een overschrijding van het sane-

ringscriterium voor een of meerdere vormen van bodemgebruik betekent dat een beperking voor het grondverzet. Het is 

dan niet verantwoord om zonder aanvullende partijkeuring grondverzet vanuit die zone te plegen.  
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In de tabellen in bijlage 3 is per homogene eenheid en per stof de P95 gegeven. Tevens zijn de 

interventiewaarden vermeld. Uit vergelijking van beide blijkt dat de P95 voor geen van de stoffen 

de interventiewaarde overschrijdt. Aanvullende toetsing met de risicotoolbox is dus niet nood-

zakelijk voor de locatie. 



 

 

4 Bodemkwaliteitskaart 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt de bodemkwaliteitskaart gepresenteerd. De bodemkwaliteitskaart bestaat 
uit drie hoofdkaarten: 
1. de bodemfunctieklassenkaart; 
2. de ontgravingskaart; 

3. de toepassingskaart. 

 

In de volgende paragrafen wordt de wijze van totstandkoming van de drie hoofdkaarten toege-

licht. 

 
4.2 Bodemfunctieklassenkaart 
4.2.1 Bodemgebruik 
In het Besluit bodemkwaliteit speelt de gebruiksfunctie van de bodem waarop grond en bagger-

specie wordt toegepast een belangrijke rol. In het generieke kader zijn vormen van bodemge-

bruik samen genomen in bodemfunctieklassen. In het generieke kader is de functieklasse van 

de bodem samen met de bodemkwaliteitsklasse bepalend voor de kwaliteitsklasse grond en 

bagger die op die bodem mag worden toegepast (de bodemkwaliteitsklasse wonen, industrie of 

achtergrondwaarde). Het bodemgebruik wordt vastgelegd op een zogenaamde bodemfunctie-

klassenkaart. 

 
4.2.2 Werkwijze opstellen bodemfunctieklassekaart 
De (toekomstige) woonwijken krijgen de functie ‘Wonen’ toegekend en de (toekomstige) indus-

trie- en bedrijventerreinen de functie ‘Industrie’. Het buitengebied krijgt de functie ‘Land-

bouw/Natuur’ toegekend en valt daarmee in de bodemfunctieklasse overig. 

 

De bodemfunctieklassenkaart met de indeling van de bodemkwaliteitszones in bodemfunctie-

klassen is opgenomen in bijlage 5. 

 
4.3 Ontgravingskaart  
De ontgravingskaart geeft de kwaliteitsklasse aan van de liggende bodem en daarmee de kwali-
teitsklasse van de ontgraven grond. 
 
Voor elke in de bodemkwaliteitszone gemeten stof is de “gemiddelde” normwaarde voor de 
klassen landbouw/natuur, wonen en industrie berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 
gemiddelde lutum en organisch stof gehalte in de bodemkwaliteitszone (zie bijlage 3). De gege-
vens die aan de bodemkwaliteitskaart ten grondslag liggen zijn dus niet gecorrigeerd voor lutum 
en organisch stof gehalte. 
 
 In tabel 4.1 staan de kwaliteitsklassen per bodemkwaliteitszone aangegeven. 
 

Tabel 4.1 Kwaliteitsklassen van de te ontgraven grond per bodemkwaliteitszone 
Bodemkwaliteitszone  Kwaliteitsklasse te ontgraven grond 
  Bovengrond Ondergrond 
Bebouwd gebied – klei   AW AW 

Buitengebied – klei  AW AW 

Buitengebied – zand   AW AW 

Bebouwd gebied - zandophoging   Wonen AW 
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Uit de tabel blijkt dat zowel de boven- als de ondergrond van vrijwel het gehele beheergebied 

voldoen aan de Achtergrondwaarde. Uitzondering is de bodemkwaliteitszone Bebouwd gebied 

– zandophoging die in de klasse Wonen wordt ingedeeld. De bodemkwaliteitszones zijn op 

kaart aangegeven in bijlage 6. 
 
Voor het gebruik van de ontgravingskaart als bewijsmiddel voor de te ontgraven grond, gelden 
de volgende randvoorwaarden: 

• indien er sprake is van een partijonderzoek op de locatie van ontgraven en dat onderzoek 
voldoet aan de vereisten voor een bewijsmiddel uit het Besluit bodemkwaliteit kan geen ge-
bruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel maar dient gebruik te 
worden gemaakt van de resultaten van dat specifieke onderzoek; 

• de ontgravingskaart is alleen van toepassing voor de bodemlagen waarvoor deze is opge-

steld. Voor de bovengrond is dit 0,0 – 0,5 m –mv en voor de ondergrond 0,5 – 2,0 m –mv. 

Indien de partij dieper wordt ontgraven geldt het onderzoeksprotocol die is beschreven in de 

Nota Bodembeheer van de gezamenlijke gemeenten van provincie Flevoland. 

 
4.4 Toepassingskaart 
De toepassingskaart geeft aan welke kwaliteitseis (bodemkwaliteitsklasse) de aan te voeren 
grond dient te voldoen. De toepassingskaart is een combinatie van de bodemkwaliteitsklasse 
van de ontvangende bodem en de functieklasse van de ontvangende bodem zoals vermeld op 
de bodemfunctieklassenkaart. Hierbij geldt dat de strengste klasse als toepassingseis geldt. 
 

De bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem is bepaald op basis van de gemiddelde 

gehalten, waarbij rekening wordt gehouden met de toegestane overschrijdingen welke zijn ver-

meld in de Regeling bodemkwaliteit. 

 

De eisen aan de toe te passen grond zijn per bodemkwaliteitszone vermeld in de tabellen 4.2a 

(bovengrond) en 4.2b (ondergrond). 

 

Tabel 4.2a Eis aan toe te passen grond in de bovengrond 
Zone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Eis aan toe te passen grond 
Bebouwd gebied – klei  Wonen AW AW 
Bebouwd gebied - zandophoging Wonen Wonen Wonen 
Bebouwd gebied - klei Industrie AW AW 
Buitengebied – klei Overig AW AW 
Buitengebied – zand  Overig AW AW 
    
 

Tabel 4.2b Eis aan toe te passen grond in de ondergrond 
Zone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Eis aan toe te passen grond 
Bebouwd gebied – klei  Wonen AW AW 
Bebouwd gebied - zandophoging Wonen AW AW 
Bebouwd gebied - klei Industrie AW AW 
Buitengebied – klei Overig AW AW 
Buitengebied – zand  Overig AW AW 
 

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat de toepassingseis in vrijwel het gehele beheergebied 

van de gemeente Dronten de Achtergrondwaarde betreft. In de bodemkwaliteitszone Bebouwd 

gebied – zandophoging, waar zowel de bodemfunctie als de bodemkwaliteit klasse Wonen be-

treft, geldt als toepassingseis Wonen. 

 

De toepassingseisen zijn op kaart aangegeven in bijlage 7. 



 

5 Vaststelling 

De bodemkwaliteitskaart van het beheergebied inclusief de volledige beschrijving van de 
totstandkoming daarvan moet door het bevoegd gezag worden vastgesteld voordat het grond-
verzet kan worden gefaciliteerd met de bodemkwaliteitskaart. In een generiek kader wordt de 
bodemkwaliteitskaart vastgesteld middels een besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders waarop een Algemene wet bestuursrecht-procedure van toepassing is. 
 
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheergebied beschikbaar komen, worden deze even-
eens in het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel gegevensbestand. 
Deze nieuwe gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de bodemkwaliteits-
kaart. De actualiteit van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt ambtelijk 
met enige regelmaat getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw beleidsma-
tig te worden vastgesteld. Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de bodemkwali-
teitskaart optreden moet deze periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastge-
steld. Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een bodemkwali-
teitskaart opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige bodemkwaliteitskaart nog 
wel voldoende in overeenstemming is met de werkelijkheid.
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Indeling in homogene deelgebieden 
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Bijlage 3    
 

Statistische kengetallen 
 

 

GM-0090708, revisie D0

 



Bebouwd gebied, klei

Bovengrond

Lutum 16,5 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 4,5 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 499 12,10 <AW 17,00 19,00 21,00 5,33

Barium 20 79,20 <AW 116,60 133,20 135,35 41,77

Cadmium 527 0,41 <AW 0,40 0,50 0,60 0,20

Chroom 502 31,20 <AW 44,00 50,00 54,00 14,41

Kobalt 20 5,97 <AW 7,94 8,82 9,02 2,23

Koper 531 13,72 <AW 15,00 17,00 19,30 65,44

Kwik 531 0,19 Wonen 0,19 0,21 0,24 1,28

Lood 532 34,83 <AW 39,00 50,90 71,25 104,61

Minerale olie 540 26,93 <AW 34,36 50,00 58,00 39,06

Molybdeen 20 1,43 <AW 1,50 1,50 1,50 0,16

Nikkel 527 17,42 <AW 24,00 27,00 28,70 8,52

PAK 505 1,45 <AW 0,31 0,57 1,43 13,14

PCB 20 0,0042 <AW 0,0049 0,0049 0,0050 0,0005

Zink 529 79,31 <AW 120,00 136,80 150,00 46,38

Ondergrond

Lutum 12,7 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 5,3 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 492 10,61 <AW 17,00 19,00 21,00 5,33

Barium 21 66,32 <AW 94,40 115,00 125,00 37,49

Cadmium 509 0,41 <AW 0,40 0,50 0,60 0,46

Chroom 494 24,18 <AW 35,00 43,00 47,35 13,46

Kobalt 21 6,29 <AW 8,80 10,00 10,00 3,16

Koper 511 8,80 <AW 11,00 14,00 19,00 20,91

Kwik 513 0,14 Wonen 0,13 0,20 0,20 0,52

Lood 517 19,14 <AW 23,00 32,00 40,00 54,33

Minerale olie 584 45,92 <AW 50,00 61,70 100,00 122,93

Molybdeen 21 1,39 <AW 1,50 1,50 1,50 0,33

Nikkel 512 14,11 <AW 20,00 24,00 28,00 9,49

PAK 442 0,54 <AW 0,31 0,51 1,20 2,48

PCB 21 0,0044 <AW 0,0049 0,0050 0,0050 0,0013

Zink 511 47,27 <AW 72,00 91,00 120,00 33,31

Generieke normen gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten

Bovengrond Ondergrond

AW MwW MwI I AW MwW MwI I

Arseen 16 22 61 61 15 21 58 58

Barium 138 399 668 668 114 331 554 554

Cadmium 0,47 0,93 3,34 10 0,46 0,92 3,29 10

Chroom 46 51 149 149 41 47 136 136

Kobalt 11 26 140 140 9 22 117 117

Koper 31 41 146 146 29 39 136 136

Kwik 0,13 0,72 4,2 31 0,13 0,69 4,0 30

Lood 42 175 443 443 40 168 424 424

Minerale olie 86 86 225 2255 101 101 266 2658

Molybdeen 1,5 88 190 190 1,5 88 190 190

Nikkel 27 30 76 76 23 25 65 65

PAK 1,5 6,8 40 40 1,5 6,8 40 40

PCB 0,0090 0,0090 0,23 0,45 0,0106 0,0106 0,27 0,53

Zink 106 152 547 547 96 137 494 494



Buitengebied, klei

Bovengrond

Lutum 14,2 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 4,7 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 396 9,95 <AW 13,00 15,00 16,00 4,55

Barium 21 49,53 <AW 67,00 90,10 104,00 27,19

Cadmium 410 0,48 Wonen 0,50 0,60 0,70 1,00

Chroom 392 25,45 <AW 35,00 40,91 45,00 11,31

Kobalt 21 6,26 <AW 8,10 9,20 9,40 2,33

Koper 410 11,20 <AW 13,00 14,00 17,00 27,61

Kwik 420 0,25 Wonen 0,20 0,24 0,34 1,14

Lood 416 39,22 <AW 30,00 34,00 38,00 318,63

Minerale olie 437 38,01 <AW 50,00 65,00 96,00 67,63

Molybdeen 21 1,41 <AW 1,50 1,50 1,50 0,44

Nikkel 409 14,27 <AW 20,00 23,00 24,00 6,80

PAK 398 0,63 <AW 0,44 0,74 1,60 2,03

PCB 20 0,0068 <AW 0,0070 0,0100 0,0107 0,0044

Zink 436 80,59 <AW 110,00 130,00 160,00 61,10

Ondergrond

Lutum 11,9 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 5,8 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 301 10,63 <AW 13,00 15,00 16,00 4,55

Barium 21 38,57 <AW 49,00 56,90 73,00 25,84

Cadmium 315 0,40 <AW 0,40 0,50 0,50 0,31

Chroom 297 23,01 <AW 32,00 37,00 41,20 11,09

Kobalt 21 5,77 <AW 8,50 10,00 10,20 2,80

Koper 315 8,29 <AW 11,00 13,00 15,30 5,46

Kwik 313 0,16 Wonen 0,12 0,20 0,20 0,81

Lood 315 15,19 <AW 21,00 27,00 32,30 9,47

Minerale olie 362 47,04 <AW 50,00 79,50 149,00 102,24

Molybdeen 21 1,39 <AW 1,50 1,50 1,50 0,21

Nikkel 315 13,71 <AW 20,00 23,00 25,30 7,31

PAK 291 0,48 <AW 0,21 0,50 1,00 1,69

PCB 20 0,0088 <AW 0,0140 0,0140 0,0140 0,0045

Zink 329 55,88 <AW 72,00 100,00 140,00 56,74

Generieke normen gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten

Bovengrond Ondergrond

AW MwW MwI I AW MwW MwI I

Arseen 16 21 59 59 15 21 58 58

Barium 124 358 599 599 110 317 531 531

Cadmium 0,46 0,91 3,27 10 0,46 0,93 3,32 10

Chroom 43 49 141 141 41 46 133 133

Kobalt 10 23 126 126 9 21 112 112

Koper 29 39 139 139 28 38 135 135

Kwik 0,13 0,70 4,1 31 0,12 0,69 4,0 30

Lood 41 170 429 429 40 167 422 422

Minerale olie 89 89 233 2330 111 111 292 2916

Molybdeen 1,5 88 190 190 1,5 88 190 190

Nikkel 24 27 69 69 22 24 63 63

PAK 1,5 6,8 40 40 1,5 6,8 40 40

PCB 0,0093 0,0093 0,23 0,47 0,0117 0,0117 0,29 0,58

Zink 100 142 512 512 94 135 485 485



Buitengebied, zand

Bovengrond

Lutum 4,7 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 2,0 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 21 4,32 <AW 4,50 5,00 8,60 1,74

Barium 21 34,61 <AW 56,90 61,90 65,10 22,40

Cadmium 30 0,29 <AW 0,35 0,40 0,40 0,07

Chroom 21 13,11 <AW 18,00 20,00 21,00 5,04

Kobalt 21 3,55 <AW 4,70 4,80 4,80 1,32

Koper 30 10,16 <AW 19,30 19,30 19,30 6,15

Kwik 30 0,09 <AW 0,10 0,10 0,16 0,04

Lood 30 16,41 <AW 32,00 32,00 32,00 10,65

Minerale olie 33 24,16 <AW 45,68 50,00 50,00 15,74

Molybdeen 21 1,24 <AW 1,50 1,50 1,50 0,23

Nikkel 30 8,95 <AW 12,38 13,48 14,20 4,30

PAK 30 0,95 <AW 0,40 1,14 6,72 2,75

PCB 21 0,0049 Industrie 
1)

0,0049 0,0049 0,0049 0,0018

Zink 30 38,39 <AW 59,00 59,00 60,10 20,28
1)

 PCB-gehalte is kleiner dan 2x AW , de bodemkwaliteitszone mag daarom als <AW worden geclassificeerd

Ondergrond

Lutum 4,9 Oordeel ontvangende bodem: <AW

Organische stof 2,2 Oordeel ontgraving: <AW

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 25 4,86 <AW 4,50 5,00 8,60 1,74

Barium 20 48,22 <AW 57,92 91,91 92,00 25,83

Cadmium 39 0,34 <AW 0,40 0,40 0,40 0,07

Chroom 25 15,94 <AW 18,00 21,40 25,40 5,18

Kobalt 20 4,20 <AW 4,60 4,98 7,50 1,47

Koper 39 10,88 <AW 19,30 19,30 19,30 6,51

Kwik 39 0,08 <AW 0,10 0,10 0,12 0,03

Lood 39 19,11 <AW 32,00 32,00 32,00 10,41

Minerale olie 38 21,32 <AW 20,00 23,00 50,00 9,17

Molybdeen 20 1,37 <AW 1,50 1,50 1,50 0,21

Nikkel 39 10,23 <AW 13,70 16,80 22,70 6,12

PAK 39 0,38 <AW 0,38 0,89 0,94 0,76

PCB 20 0,0043 <AW 0,0049 0,0049 0,0049 0,0005

Zink 39 37,62 <AW 59,00 59,00 62,02 19,31

Generieke normen gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten

Bovengrond Ondergrond

AW MwW MwI I AW MwW MwI I

Arseen 12 16 46 46 12 17 47 47

Barium 65 190 317 317 67 194 324 324

Cadmium 0,36 0,73 2,60 8 0,37 0,74 2,64 8

Chroom 33 37 107 107 33 37 108 108

Kobalt 6 13 70 70 6 13 71 71

Koper 21 29 100 100 21 29 102 102

Kwik 0,11 0,60 3,5 26 0,11 0,61 3,5 26

Lood 33 140 353 353 34 141 356 356

Minerale olie 38 38 100 1000 42 42 111 1112

Molybdeen 1,5 88 190 190 1,5 88 190 190

Nikkel 15 16 42 42 15 17 43 43

PAK 1,5 6,8 40 40 1,5 6,8 40 40

PCB 0,0040 0,0040 0,10 0,20 0,0044 0,0044 0,11 0,22

Zink 67 96 345 345 68 97 350 350



Bebouwd gebied, zandophoging

Deelgebied zandophoging

Lutum 8,3 Oordeel ontvangende bodem: Wonen

Organische stof 2,6 Oordeel ontgraving: Wonen

Aantal Gem Oordeel p80 p90 p95 St.dev

Arseen 200 7,80 <AW 10,00 11,46 13,05 3,80

Barium 36 32,70 <AW 34,00 68,90 104,50 27,81

Cadmium 209 0,45 Wonen 0,40 0,40 0,56 0,95

Chroom 205 17,29 <AW 25,00 31,60 41,00 10,45

Kobalt 36 4,49 <AW 5,40 7,25 8,53 3,00

Koper 211 7,22 <AW 10,00 13,00 15,50 3,90

Kwik 210 0,13 Wonen 0,13 0,20 0,22 0,44

Lood 215 17,47 <AW 23,00 32,00 46,20 17,12

Minerale olie 238 38,06 <AW 50,00 53,00 130,00 54,56

Molybdeen 36 1,60 Wonen 1,50 2,25 3,00 0,52

Nikkel 210 9,27 <AW 14,00 19,00 22,00 5,88

PAK 213 1,32 <AW 0,63 1,18 4,90 5,44

PCB 36 0,0050 <AW 0,0050 0,0056 0,0064 0,0010

Zink 213 39,61 <AW 59,30 82,00 102,00 31,67

Generieke normen gecorrigeerd voor aanwezige lutum en organische stof gehalten

Zandophoging

AW MwW MwI I

Arseen 13 18 51 51

Barium 88 254 426 426

Cadmium 0,39 0,78 2,81 8

Chroom 37 41 120 120

Kobalt 7 17 92 92

Koper 24 32 114 114

Kwik 0,12 0,64 3,7 28

Lood 36 151 380 380

Minerale olie 49 49 130 1297

Molybdeen 1,5 88 190 190

Nikkel 18 20 52 52

PAK 1,5 6,8 40 40

PCB 0,0052 0,0052 0,13 0,26

Zink 79 113 406 406
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Ontgravingskwaliteit bovengrond
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Toepassingskwaliteit bovengrond
Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten

Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Projectnummer: 310887

Status: Definitief
Datum: 14-12-2012
Schaal: 
Formaat: A3

Get: BJ - Gec: JR

´

C
:\
D

a
ta

\D
ro

n
te

n
 B

k
k
\G

IS
\m

x
d

\A
3

L
_

to
e
p

a
s
_

B
G

_
2

0
1
2

1
2

1
4

.m
x
d

1
4

-1
2

-2
0

1
2

 1
4

:1
9

:1
9

Bron ondergrond: OpenStreetMap

© Grontmij Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

1:100.000

0 1 2 3 4 5 km

Legenda
Toepassingskwaliteit bovengrond

Achtergrondwaarde

Wonen

Niet van toepassing



Toepassingskwaliteit ondergrond
Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten

Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Projectnummer: 310887

Status: Definitief
Datum: 14-12-2012
Schaal: 
Formaat: A3

Get: BJ - Gec: JR

´

C
:\
D

a
ta

\D
ro

n
te

n
 B

k
k
\G

IS
\m

x
d

\A
3

L
_

to
e
p

a
s
_

O
G

_
2

0
1

2
1
2

1
4

.m
x
d

1
4

-1
2

-2
0

1
2

 1
4

:4
4

:0
9

Bron ondergrond: OpenStreetMap

© Grontmij Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

1:100.000

0 1 2 3 4 5 km

Legenda
Toepassingskwaliteit ondergrond

Achtergrondwaarde

Niet van toepassing



 
 

Bodemkwaliteitskaart 
gemeente Lelystad 
 
 

Gegevens opdrachtgever: 
Gemeente Lelystad 
Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke 
leefomgeving 
Postbus 91 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-278911 
 
Contactpersoon: 
Mevr. E.J. Rozema 
 
CSO Adviesbureau  
Regulierenring 6 
3981 LB Bunnik 
Tel. 030 – 659 43 21 
Fax. 030 – 657 17 92 
 
Contactpersonen: 
Dhr. J.S. Spronk (Projectleider) 
Dhr. H. Kuiphof 
 
Projectcode: 10K090 
Versiedatum:  22 juli 2010 
Status: Definitief 





 

 10K090 
 Bodemkwaliteitskaart Lelystad 
 Definitief 
 

Inhoudsopgave 

 
1  Inleiding ........................................................................................................................ 1 

1.1  Aanleiding ............................................................................................................. 1 
1.2  Doelstelling ........................................................................................................... 1 

2  Werkwijze en resultaten .............................................................................................. 2 
2.1  Stap 1: Programma van eisen ............................................................................ 2 
2.2  Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden 3 

2.2.1  Inleiding ............................................................................................... 3 
2.2.2  Indeling op basis van bodemopbouw .............................................. 3 
2.2.3  Indeling op basis van gebruikshistorie ........................................... 3 
2.2.4  Indeling op basis van geomorfologie ............................................... 3 
2.2.5  Indeling op basis van huidig bodemgebruik ................................... 4 
2.2.6  Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit ...................... 4 
2.2.7  Voorlopige indeling deelgebieden .................................................... 5 

2.3  Stap 6: Aanvullend bodemonderzoek (fase 1) .................................................. 5 
2.4  Stap 4: Indeling in deelgebieden ........................................................................ 6 
2.5  Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking (1) ............................ 7 

2.5.1  Selecteren beschikbare bodeminformatie...................................... 7 
2.5.2  Het samenvoegen van meng- en puntmonsters............................ 7 
2.5.3  Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet ............... 7 
2.5.4  Het opsporen van uitbijters ............................................................... 7 
2.5.5  Dataset bodemkwaliteitskaart gemeente lelystad ......................... 8 

2.6  Stap 6: Aanvullend bodemonderzoek (fase 2) .................................................. 8 
2.7  Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden ............................... 9 

2.7.1  Aantal waarnemingen ....................................................................... 9 
2.7.2  Spreiding van de waarnemingen ..................................................... 9 
2.7.3  Definitieve gebiedsindeling ............................................................. 10 

2.8  Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones ..................... 11 
2.9  Stap 8: Bodemkwaliteitskaart .......................................................................... 13 

2.9.1  Inleiding ............................................................................................. 13 
2.9.2  Kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden .......................... 13 
2.9.3  Ontgravingskaart ............................................................................. 13 
2.9.4  Toepassingskaart ............................................................................. 13 

2.10  Bijzondere omstandigheden ............................................................................ 15 
2.11  Vaststellen bodemkwaliteitskaart ................................................................... 15 

3  Grondwaterkwaliteit ................................................................................................... 16 
3.1  Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten .................................................. 16 
3.2  Evaluatie resultaten ........................................................................................... 18 

4  Conclusies ................................................................................................................... 20 
4.1  Grond ................................................................................................................... 20 
4.2  Grondwater ......................................................................................................... 21 

Literatuurlijst ......................................................................................................................... 22 



 

 10K090 
 Bodemkwaliteitskaart Lelystad 
 Definitief 
 

 
 
Bijlagen 

1: Begrippenlijst 
2: Overzicht uitbijters 
3:  Statistische parameters per bodemkwaliteitszone 
4:  Beoordeling bodemkwaliteitszones in bodemkwaliteitsklassen 
 
Kaartbijlagen 

5: Bodemfunctieklassenkaart 
6: Deelgebieden boven- en ondergrond 
7A: Waarnemingen bovengrond 
7B: Waarnemingen ondergrond ophooglaag 
7C: Waarnemingen ondergrond 
8A: Ontgravingskaart bovengrond 
8B: Ontgravingskaart ondergrond ophooglaag 
8C: Ontgravingskaart ondergrond 
9A: Toepassingskaart bovengrond 
9B: Toepassingskaart ondergrond ophooglaag 
9C: Toepassingskaart ondergrond 
10A: Grondwaterkwaliteitskaart arseen 
10B: Grondwaterkwaliteitskaart barium 
10C: Grondwaterkwaliteitskaart cadmium 
10D: Grondwaterkwaliteitskaart chroom 
10E: Grondwaterkwaliteitskaart kobalt 
10F: Grondwaterkwaliteitskaart koper 
10G: Grondwaterkwaliteitskaart kwik 
10H: Grondwaterkwaliteitskaart lood 
10I: Grondwaterkwaliteitskaart molybdeen 
10J: Grondwaterkwaliteitskaart nikkel 
10K: Grondwaterkwaliteitskaart zink 
10L: Grondwaterkwaliteitskaart minerale olie 
 
 



 

 10K090 
 Bodemkwaliteitskaart Lelystad 
 Pagina 1 
 Definitief 
 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Lelystad maakt al sinds 2003 gebruik van de Ministeriële Vrijstellingsregeling 
Grondverzet. Hiervoor gebruikt de Gemeente twee bodemkwaliteitskaarten [1,2]. Sinds het 
opstellen van de bodemkwaliteitskaarten zijn veel nieuwe bodemgegevens beschikbaar 
gekomen. Ook wil de gemeente gebruik gaan maken van één bodemkwaliteitskaart voor het 
gehele gemeentelijke grondgebied die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit 
bodemkwaliteit [4] en voldoet aan de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3]. 
 
Momenteel is er bij de gemeente Lelystad geen goed beeld van de kwaliteit van het 
grondwater binnen de gemeente. De gemeente wil in het kader van dit project hier meer 
inzicht in krijgen.  
 
De Gemeente Lelystad heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht 
gegeven voor het actualiseren van de huidige bodemkwaliteitskaart. 
 
In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is 
opgesteld en wat de resultaten zijn.  
 
1.2 Doelstelling 

Doelstelling van het project is het opstellen van de bodemkwaliteitskaart om daarmee een 
actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse bodemkwaliteit van het gehele grondgebied 
van de gemeente Lelystad.  
Een tweede doelstelling van dit project is de grondwaterkwaliteit  voor de gemeente Lelystad 
inzichtelijk te maken. 
  
Achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente Lelystad om gebruik te kunnen 
maken van de mogelijkheden die het Besluit bodemkwaliteit [4] biedt: 

• bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem; 
• als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende 

bodem; 
• bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet. 
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2 Werkwijze en resultaten 

Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart conform de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten [3] is volgens een stappenplan gewerkt. In figuur 2.1 zijn de 
verschillende stappen weergegeven. In de volgende paragrafen worden deze stappen nader 
toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen, zoals aangegeven in de onderstaande 
figuur, niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Het is wel noodzakelijk dat de 
elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de 
bodemkwaliteitskaart. 
 
Stap 1:  
Opstellen 
programma 
van eisen 
 
 

Stap 2: 
Vaststellen 
onderscheide
nde 
kenmerken 

Stap 3: 
Gegevensver-
zameling en 
gegevensbe-
werking 

Stap 4: 
Indelen 
beheergebied 
in 
deelgebieden  

Stap 5:  
Controle 
indeling van 
het 
beheergebied 

Stap 6: 
Verzamelen  
aanvullende 
informatie 

Stap 7: 
Vaststellen 
bodemkwali-
teitszones 

Stap 8:  
Opstellen 
ontgravings- 
en 
toepassingen-
kaart 
 

Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen (uit: Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3]) 
 
 
2.1 Stap 1: Programma van eisen 

 
Bij het opstellen van het programma van eisen wordt onderscheid gemaakt tussen een 
beleidsmatige onderbouwing in het kader van gebiedsspecifiek beleid en een technisch 
inhoudelijke onderbouwing in het kader van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zelf. 
Vooralsnog is in dit document alleen aandacht besteed aan de technisch inhoudelijke 
werkwijze. Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: 

• Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat het gemeentelijke 
grondgebied van de gemeente Lelystad.  

• De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart: 
o De voormalige stortplaats aan de Bronsweg. 
o Het voormalige werkeiland Lelystad-Haven. 
o De Markerwaarddijk (ten westen van de sluizen tussen het IJsselmeer en het 

Markermeer). 
o De energiecentrale aan de IJsselmeerdijk. 
o De Rijksweg A6 inclusief wegbermen. 
o Spoorgebonden gronden (inclusief de Hanzelijn – in aanleg): Een zone van 11 

meter vanuit het hart van het spoor en om emplacementen en grond vallend 
onder de Spoorwegnet, vermeerderd met terreinen in eigendom van ProRail 
(Rail Infra Trust) en NS Vastgoed (nu NS Poort).  

o Locaties met of die verdacht zijn van een sterke bodemverontreiniging.  
o Gesaneerde locaties in het kader van de Wet Bodembescherming. 
o De waterbodem. 

• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor 
de bodemlaag 0,0 - 2,0 meter minus maaiveld. 
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• De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen arseen, barium, 
cadmium, chroom, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK 
(VROM), minerale olie en PCB (som7).  

• De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit het 
bodeminformatiesysteem Nazca-i bodem van de gemeente Lelystad (dump 7 mei 
2009) en de gegevens uit het aanvullend bodemonderzoek (CSO, 16 juni 2009). 

 
 
2.2 Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en 

voorlopige deelgebieden 

 
2.2.1 Inleiding 

In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3] is de volgende checklist van onderscheidende 
kenmerken ten behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: 

• De bodemopbouw. 
• De gebruikshistorie. 
• De ontwikkeling van wijken of gebieden. 
• De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). 
• Het huidige bodemgebruik. 

 
Naast de in de Richtlijn genoemde checklist is de in de voorgaande bodemkwaliteitskaart 
vastgestelde bodemkwaliteit een extra criterium voor het indelen van deelgebieden. 
 
2.2.2 Indeling op basis van bodemopbouw 

Uit de bodemkaart van Lelystad (bron: www.bodemdata.nl) blijkt dat in de gemeente Lelystad 
voornamelijk klei- of zandige kleigrond (zavel) voorkomt. Uit informatie van de gemeente 
blijkt dat grote delen van de gemeente (woonwijken, openbaargroen en industriegebieden) zijn 
opgehoogd met zand. Deze ophooglaag heeft invloed op de indeling van de deelgebieden. 
 
2.2.3 Indeling op basis van gebruikshistorie 

De Flevopolder is in de periode 1958-1968 ingepolderd. De eerste bewoners van Lelystad 
(vernoemd naar dr. ir. Cornelis Lely, oud-Minister van Waterstaat) kwamen op 28 september 
1967 en op 1 januari 1980 werd Lelystad een gemeente. Omdat Lelystad nog niet zo’n lange 
geschiedenis heeft, is deze niet onderscheidend voor de deelgebieden. 
 
2.2.4 Indeling op basis van geomorfologie 

Landschapsvormende processen kunnen er voor zorgen dat een gebied (grond) diffuus kan 
worden verontreinigd. In de gemeente Lelystad is dit niet het geval. 
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2.2.5 Indeling op basis van huidig bodemgebruik 

In de gemeente Lelystad komen naast woongebieden ook industrieterreinen, natuurgebieden 
en agrarische gebieden voor. Dit bodemgebruik kan leiden tot verschillen in de diffuse 
bodemkwaliteit. Het huidig bodemgebruik is daarom onderscheiden voor de deelgebieden. 
Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat de Oostvaardersdijk en enkele wegbermen in het 
buitengebied in de bodemkwaliteitskaart als aparte zones omgekomenen moet worden. 
 
2.2.6 Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit 

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de oude bodemkwaliteitszones [1, 2] waarbij de 
gemiddelde gehalten zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit [4].  
 
Tabel 2.1: Bodemkwaliteitszones[1,2] getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit 
Deelgebied Bovengrond Kwaliteit Opmerking 
Deelgebied 1 niet opgehoogd wonen Achtergrondwaarde  
Deelgebied 2 niet opgehoogd zavel Achtergrondwaarde  
Deelgebied 3 opgehoogd industrie Achtergrondwaarde  
Deelgebied 4 opgehoogd wonen Achtergrondwaarde  
Deelgebied 5 slibvang Achtergrondwaarde  
Deelgebied 6 nieuw Achtergrondwaarde  
Buitengebied Klei, Zavel Achtergrondwaarde  
Oostvaardersdijk Wonen Als gevolg van Nikkel 
Overig wegbermen Wonen Als gevolg van minerale olie 
Deelgebied ondergrond   
Deelgebied 1 niet opgehoogd wonen Achtergrondwaarde  
Deelgebied 2 niet opgehoogd zavel Achtergrondwaarde  
Deelgebied 3 opgehoogd industrie Achtergrondwaarde  
Deelgebied 4 opgehoogd wonen Achtergrondwaarde  
Deelgebied 5 slibvang Achtergrondwaarde  
Deelgebied 6 nieuw Achtergrondwaarde  
Buitengebied Klei, Zavel Achtergrondwaarde  
Overig wegbermen Achtergrondwaarde  

 
Op basis van de vastgestelde kwaliteit is besloten uit te gaan van het huidig bodemgebruik. De 
grondsoort van een deelgebied is niet meer onderscheidend. 
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2.2.7 Voorlopige indeling deelgebieden 

Op basis van met name het huidige bodemgebruik en de huidige bodemkwaliteit zijn de 
onderstaande deelgebieden onderscheiden. Het dieptetraject van de ondergrond is afhankelijk 
van de zone; bij de zones Wonen met ophooglaag en Industrie met ophooglaag begint de 
ondergrond op ca 1,0 m-mv. Voor de andere zones loopt de ondergrond van 0,5-2,0 m-mv. 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

1. Wonen 
2. Wonen met ophooglaag 
3. Industrie 
4. Industrie met ophooglaag 
5. Oostvaardersdijk 
6. Overig wegbermen (buitengebied) 
7. Buitengebied 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv) 
8. Wonen met ophooglaag 
9. Industrie met ophooglaag 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 
10. Ondergrond Lelystad 

 
 
2.3 Stap 6: Aanvullend bodemonderzoek (fase 1) 

Vanwege de onderstaande redenen heeft de gemeente Lelystad besloten extra  informatie te 
verzamelen door aanvullende bodemonderzoek uit te voeren: 

1. Het inventariseren van de bodemkwaliteit ten aanzien van de nieuwe stoffen in het 
NEN-standaardpakket; afwegen om de bodemkwaliteitskaart op te stellen voor het 
oude standaard NEN5740 stoffenpakket (tot 1 juli 2008) of het huidige standaard 
NEN5740 stoffenpakket (vanaf 1 juli 2008).  

2. Het inventariseren van de gemeentelijke grondwaterkwaliteit. 
 
Verspreid over de gehele Gemeente Lelystad zijn in overleg met de gemeente 20 boorlocaties 
geselecteerd.  De boorlocaties zijn verdeeld over de voorlopige deelgebieden (zie § 2.2.7). 
Ook zijn boringen verricht in wegbermen in het bebouwde gebied om een uitspraak te doen 
over het onderscheiden van een wegbermzone in het bebouwde gebied. 
Op elke locatie zijn 2 boringen tot 2 m-mv verricht en een peilbuis tot ca. 2,5 m-mv geplaatst 
(bovenzijde filter circa 0,5 meter onder de grondwaterspiegel).  Per locatie is een 
mengmonster van de bovengrond, een mengmonster van de ophooglaag onder de bovengrond 
(indien van toepassing), een mengmonster van de ondergrond en een grondwatermonster 
geanalyseerd op de betreffende standaard NEN-stoffenpakketten. De grondmonsters zijn in 
het laboratorium gemengd tot mengmonsters. Het grondwatermonster is volgens voorschriften 
na minimaal 1 week na plaatsing van de peilbuis een grondwatermonster genomen. 
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De resultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn (CSO, 16 juni 2009): 
• Over het algemeen komen de resultaten van het bodemonderzoek overeen met de 

verwachtingen. Schoon is Schoon.  
• De verwachte kwaliteitsklasse Wonen in de bovengrond van de wegbermen wordt 

niet bevestigd. In de grond van de wegbermen kan in de kwaliteitsklasse schoon 
worden ingedeeld.  

• Plaatselijk moet de grond in de kwaliteitsklasse Wonen worden ingedeeld terwijl de 
kwaliteitsklasse schoon wordt verwacht. Redenen hiervoor zijn  dat een bepaalde stof 
(Hg, PAK, olie) te hoog is vastgesteld. Soms met een kleine overschrijding, 
incidenteel forser. In die laatste situatie is sprake van een uitbijter.  

• In één monster zijn in de bovengrond  interventiewaarde overschrijdingen 
geconstateerd voor meerdere stoffen. Zeer waarschijnlijk is de sterke verontreiniging 
gerelateerd aan het bodemvreemd materiaal dat mogelijk afkomstig is van de nabij 
gelegen stort. Hier sprake is van een uitbijter: het monster is niet representatief voor 
de BKK-dataset.  

• Ten aanzien van de nieuwe stoffen zijn in het kader van de Bbk-toetsing geen 
bijzonderheden te vermelden. De stoffen worden onder de AW2000 waarde 
aangetroffen. 

 
Op basis van deze resultaten is het onderstaande besloten: 

1. Er worden geen aparte wegbermzones in het bebouwde gebied onderscheiden. De 
wegbermen zijn samengevoegd met de omliggende zone. 

2. De bodemkwaliteitskaart wordt vastgesteld voor de stoffen die zijn opgenomen in het 
huidige standaard NEN5740 stoffenpakket (vanaf 1 juli 2008). 

3. Er wordt een bodemonderzoek fase 2 uitgevoerd [7] waarin de 
gegevens/waarnemingen van de onderscheiden deelgebieden (zie § 2.4) op een 
niveau worden gebracht waardoor deze voldoen aan de minimale eisen van de 
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3]. 

 
De gegevens van de dit bodemonderzoek, uitgezonderd de onderscheiden uitbijters, zijn 
toegevoegd aan de dataset voor de bodemkwaliteitskaart van Lelystad. 
 
 
2.4 Stap 4: Indeling in deelgebieden 

Op basis van het uitgevoerde aanvullende bodemonderzoek [7] zijn er geen wijzigingen 
opgetreden in de voorlopige indeling van deelgebieden die in § 2.2.7 is gespecificeerd. 
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2.5 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking (1) 

 
2.5.1 Selecteren beschikbare bodeminformatie 

De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem 
Nazca-i bodem van de gemeente Lelystad (dump 7 mei 2009). In de Nazca-i database van 
Lelystad is per analysemonster aangegeven of het analyseresultaat representatief is voor de 
BKK. De representatieve grond(meng)monsters in de database vanaf 1 januari 2004 zijn 
geselecteerd voor de dataset bodemkwaliteitskaart Lelystad. 
 
Ook zijn de gegevens uit het aanvullend bodemonderzoek (fase 1 en fase 2) aan de dataset 
bodemkwaliteitskaart Lelystad toegevoegd [7]. 
 
2.5.2 Het samenvoegen van meng- en puntmonsters 

De gemeentelijke dataset, die beheerd wordt door de gemeente Lelystad, bestaat uit meng- en 
puntmonsters. De Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het 
meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden [5]. 
De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van zowel 
punt- als mengmonsters vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een 
bestand van alléén mengmonsters. Er bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het 
berekenen van de bodemkwaliteit uit een gegevensbestand waarin zowel punt- als 
mengmonsters aanwezig zijn. In dit project zijn de waarnemingen van de mengmonsters 
eenmaal meegenomen. 
 
2.5.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet 

Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het monster aanwezig is in 
concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de 
werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren 
deze monsters wel waardevolle informatie voor het gemiddelde. Hierbij is de methode van de 
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3] gehanteerd. Deze methode houdt in dat de 
gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een 
rekenwaarde te komen. Met het beschikbaar komen van betere meetapparatuur zijn 
detectielimieten lager komen te liggen, waardoor de opgegeven detectielimiet van een 
bepaalde stof van rapport tot rapport kan verschillen. 
 
2.5.4 Het opsporen van uitbijters 

Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn ingevoerd en aanvullend verzameld ten 
behoeve van de bodemkwaliteitskaart kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset 
(extreem hoge gehalten) als gevolg van bijvoorbeeld typefouten, onbetrouwbare analyses of 
lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig zijn aangegeven. Hierbij 
worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. Voor de gehele 
dataset zijn per stof met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd.  
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De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Indien de uitschieters tot een puntbron, 
type- of meetfout zijn te herleiden, dan zijn de waarnemingen uit het bestand verwijderd. In 
bijlage 2 is een overzicht van de uitbijters opgenomen. 
 
2.5.5 Dataset bodemkwaliteitskaart gemeente lelystad 

In tabel 2.2 is de hoeveelheid (meng)monsters per bodemlaag aangegeven die zijn 
geselecteerd voor de dataset van de bodemkwaliteitskaart. 
 
Tabel 2.2: Aantal monsters opgesplitst in bodemlagen 
Bodemlaag Dataset vanaf 2004 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 951 
Ophooglaag (0,5-ca.1,0 m-mv) 116 
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 480 

 
 
2.6 Stap 6: Aanvullend bodemonderzoek (fase 2) 

Op basis van het uitgevoerde aanvullende bodemonderzoek (fase 1), zie § 2.3, heeft de 
gemeente besloten de bodemkwaliteitskaart vast te stellen voor de stoffen die zijn opgenomen 
in het huidige standaard NEN5740 stoffenpakket (vanaf 1 juli 2008). Nadat de dataset voor de 
bodemkwaliteitskaart was geselecteerd, zie § 2.5.1, is geanalyseerd welke (niet-
aaneengesloten) deelgebieden nog niet voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn [3], zie 
ook § 2.7.1.. Hieruit is gebleken dat een aantal deelgebieden niet aan de minimumeisen met 
betrekking tot het aantal waarnemingen voldeden. Daarom is een aanvullend bodemonderzoek 
fase 2 uitgevoerd, zodat in ieder deelgebied voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. 
 
De gegevens van de dit bodemonderzoek, uitgezonderd de onderscheiden uitbijters (zie 
bijlage 2), zijn toegevoegd aan de dataset voor de bodemkwaliteitskaart van Lelystad. Ook op 
deze gegevens zijn de algemene gegevensbewerkingen uitgevoerd (uitbijteranalyse, 
vervangen waarden beneden de detectielimiet). 
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2.7 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden 

 
2.7.1 Aantal waarnemingen 

De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3] stelt de volgende minimale eisen aan het aantal 
waarnemingen per deelgebied: 

• Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen 
beschikbaar. 

• De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: 
o Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken 

in tenminste 10 vakken zijn één of meer waarnemingen gedaan; 
o Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 

waarnemingen beschikbaar. 
 
Bij het aantal waarnemingen voor de minimum eisen is gekeken naar de stoffen van het STAP 
grondpakket: arseen, barium, cadmium, chroom, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, PAK (VROM), minerale olie en PCB (som7). Voor alle stoffen zijn voldoende 
waarnemingen beschikbaar binnen ieder deelgebied. 
 
2.7.2 Spreiding van de waarnemingen 

De onderscheiden deelgebieden in de gemeente Lelystad voldoen aan de gestelde minimum 
eisen ten aanzien van de spreiding. 
 
Ruimtelijke clustering 
Op stofniveau is bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is. Een hoge 
variatiecoëfficiënt is een indicatie voor een eventuele ruimtelijke clustering. Op basis van 
ervaringen van CSO is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen een 
variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en PAK een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. In tabel 
2.3 zijn per deelgebied de variatiecoëfficiënten gegeven en daar waar nodig zijn de resultaten 
gegeven van de analyse op ruimtelijke clustering. 
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Tabel 2.3: Variatiecoëfficiënt waarnemingen boven- en ondergrond. 
Deelgebied Variatiecoëfficient Opmerking 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv)   
Wonen Zware metalen < 1,5 en PAK = 4,65 PAK: wordt veroorzaakt door 

enkele hoge waarden, geen 
ruimtelijke clustering 

Wonen met ophooglaag Zware metalen < 1,5 en PAK = 2,49 PAK: wordt veroorzaakt door 
enkele hoge waarden, geen 
ruimtelijke clustering 

Industrie Zware metalen < 1,5 en PAK = 2,25 PAK: wordt veroorzaakt door 
enkele hoge waarden, geen 
ruimtelijke clustering 

Industrie met ophooglaag Zware metalen < 1,5 en PAK = 2,72 PAK: wordt veroorzaakt door 
enkele hoge waarden, geen 
ruimtelijke clustering 

Oostvaardersdijk Zware metalen < 1,5 en PAK < 2  - 
Overig wegbermen (buitengebied) Zware metalen < 1,5 en PAK < 2  - 
Buitengebied Zware metalen < 1,5 en PAK = 3,18 PAK: wordt veroorzaakt door 

enkele hoge waarden, geen 
ruimtelijke clustering 

Ondergrond ophooglaag  
(0,5-ca 1,0 m-mv) 

  

Wonen met ophooglaag Zware metalen < 1,5 en PAK < 2  - 
Industrie met ophooglaag Zware metalen < 1,5 en PAK < 2  - 
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of  
ca 1,0-2,0 m-mv) 

  

Ondergrond Lelystad Zware metalen < 1,5 en PAK < 2  - 

 
Uit tabel 2.3 blijkt dat voor een aantal zones relatief hoge variatiecoëfficiënten zijn 
aangetoond voor PAK. Deze relatief hoge variatiecoëfficiënten komen uitsluitend in de 
bovengrond voor. Het blijkt dat de hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door enkele 
hoge waarden. Door het incidentele karakter is er geen ruimtelijke clustering van hoge 
waarden. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven geen aanleiding tot het splitsen van 
deelgebieden. 
 
2.7.3 Definitieve gebiedsindeling 

Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [3] zijn 
in de gemeente Lelystad voor de verschillende bodemlagen de onderstaande 
bodemkwaliteitszones onderscheiden: 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

1. Wonen 
2. Wonen met ophooglaag 
3. Industrie 
4. Industrie met ophooglaag 
5. Oostvaardersdijk 
6. Overig wegbermen (buitengebied) 
7. Buitengebied 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv) 
8. Wonen met ophooglaag 
9. Industrie met ophooglaag 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 
10. Ondergrond Lelystad 
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2.8 Stap 7: Vaststellen en karakteriseren 

bodemkwaliteitszones 

De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn getoetst aan de toetsingswaarden 
uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit [4, 6]. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen  
in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarden -AW2000), Wonen of 
Industrie. Bij de toetsmethodiek wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane 
overschrijdingen van de functiewaarden. In tabel 2.4 is de staffel samengevat; de 
toetsmethodiek staat eronder.  
 
Barium en nikkel 
De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het Ministerie van 
VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in 
te trekken als aangetoond kan worden dat op de betreffende locatie geen activiteiten door de 
mens hebben plaatsgevonden die een bariumverontreiniging hebben kunnen veroorzaken. 
Voor nikkel vindt geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse wonen. Hierdoor vervalt de bodem- en ontgravingskwaliteitsklasse 
industrie op basis van alleen een toetsing op nikkel. 
 
Tabel 2.4: Toegestane aantal overschrijdingen 
Aantal gemeten stoffen Aantal overschrijdingen 
Basispakket 2 
16-26 3 
27-36 4 
37-48 5 

 
Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lelystad is het basispakket van toepassing. 
 
Klasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarde): 

• Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden, met uitzondering van 
een aantal overschrijdingen, zie tabel. 

• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 
achtergrondwaarden bedragen. 

• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel). 
Klasse wonen: 

• Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een 
aantal overschrijdingen, zie tabel. 

• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm 
voor de klassegrens achtergrondwaarden bedragen. 

• Elke overschrijding is lager dan de norm voor de klassegrens Industrie. 
Klasse industrie: 

• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of achtergrondwaarden 
wordt de  bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. 

 
In tabel 2.5 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse een bodemkwaliteitszone valt. In 
bijlage 4 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. 
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Tabel 2.5 Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag 
Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse 

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv)  

Wonen met ophooglaag Landbouw/natuur 

Industrie Landbouw/natuur 

Industrie met ophooglaag Landbouw/natuur 

Oostvaardersdijk Landbouw/natuur 

Overig wegbermen (buitengebied) Landbouw/natuur 

Buitengebied Landbouw/natuur 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv)  

Wonen met ophooglaag Landbouw/natuur 

Industrie met ophooglaag Landbouw/natuur 

Ondergrond (0,5/ca. 1,0-2,0 m-mv)  

Ondergrond Lelystad Landbouw/natuur 

 
Controle saneringscriterium 
In bijlage 3 is per onderscheiden bodemkwaliteitszone een aantal statistische parameters 
gegeven. Naast gemiddelde gehalten zijn ook percentielwaarden (P80, P90 en de P95) 
bepaald. Ook is gekeken naar de variantie binnen de waarnemingen. In de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten [3] staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 
bóven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. 
Voor de gemeente Lelystad overschrijden de P95 van de stoffen in de onderscheiden 
bodemkwaliteitszones de betreffende interventiewaarde niet. Een controle op het 
saneringscriterium is daarom niet noodzakelijk. 
 
Heterogeniteit 
Naast de percentielwaarden en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen 
berekend (zie bijlage 3). Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer 
heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook 
kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan de gemeente Lelystad besluiten dat de 
bodemkwaliteitskaart niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel omdat het vastgestelde 
gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. In de nota bodembeheer [8] is hier 
nader op ingegaan. 
 
De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de 
volgende formule: (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – AW2000) 
 
De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: 
Index < 0,2  : weinig heterogeniteit 
0,2  <  Index  <  0,5 : beperkte heterogeniteit 
0,5  <  Index  <  0,7 : er is sprake van heterogeniteit 
Index > 0,7  : sterke heterogeniteit 
 
In de bovengrondzone ‘Overig wegbermen’ is een sterke heterogeniteit vastgesteld voor 
minerale olie. 
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2.9 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart 

 
2.9.1 Inleiding 

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 
1. Een kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden. 
2. De ontgravingskaart. 
3. De toepassingskaart. 

 
In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de hoofdkaarten.  
 
2.9.2 Kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden 

In de gemeente Lelystad zijn een aantal locaties en deelgebieden uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart. In de nota bodembeheer is een stroomschema opgenomen om te 
beslissen of een locatie/gebied is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart dan wel dat de 
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij grondverzet gebruikt mag worden. Een specificatie 
van de uitgezonderde deelgebieden is aangegeven in § 2.1. 
 
2.9.3 Ontgravingskaart 

De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet 
voor bodemverontreiniging verdachte locatie. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de 
gemiddelde gehalten van een zone (zie bijlage 3) en getoetst aan de toetsingswaarden uit het 
Besluit bodemkwaliteit. In bijlage 4 is de ontgravingskwaliteit per onderscheiden zone 
aangegeven. De ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen in kaartbijlage 8A, 8B en 8C. 

 
2.9.4 Toepassingskaart 

Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de 
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste 
toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld (zie tabel 2.6).  
Voor Rijkswegen, Provinciale wegen, de Hoofdruit, polderwegen en spoorwegen heeft de 
gemeente Lelystad Lokale Maximale Waarden vastgesteld. In de nota bodembeheer [8] is een 
nadere specificatie gegeven van de wegen waarvoor deze Lokale Maximale Waarden gelden. 
De Lokale Maximale Waarden gelden alleen bij het toepassen van grond afkomstig uit het 
beheersgebied zoals is gespecificeerd in de nota bodembeheer [8] en zijn op de 
toepassingskaarten (kaartbijlagen 9ABC) weergegeven. Met deze lokale Maximale Waarden  
is de kwaliteit van de ontvangende bodem niet meer relevant. 
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Tabel 2.6: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en kwaliteitsklasse 
Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Niet ingedeeld Wonen Landbouw/natuur 

Niet ingedeeld Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

 
In tabel 2.7 is het resultaat van de bovenstaande werkwijze en de vastgestelde Lokale 
Maximale Waarden voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lelystad samengevat.  
 
Tabel 2.7: Bodemfunctieklasse, bodemkwaliteitsklasse en toepassingseis per 
bodemkwaliteitszone 
Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen met ophooglaag Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie met ophooglaag Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Oostvaardersdijk Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Overig wegbermen 
(buitengebied) Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Buitengebied Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv) 
 

Wonen met ophooglaag Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie met ophooglaag Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 
 

Ondergrond Lelystad 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur 
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Vervolg tabel 2.7: Bodemfunctieklasse, bodemkwaliteitsklasse en toepassingseis per 
bodemkwaliteitszone 
Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Bodemlaag 0,0-2,0 m-mv 
 

Rijkswegen, Provinciale 
wegen, Hoofdruit, 
polderwegen en 
spoorwegen 

Wonen Niet relevant Wonen 

Industrie Niet relevant Wonen 

Niet ingedeeld Niet relevant Wonen 

 
In kaartbijlage 9A, 9B en 9C staat per bodemlaag en zone aangegeven welke toepassingseis er 
geldt. 
 
 
2.10 Bijzondere omstandigheden 

De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van 
verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties 
verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. 
Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties 
mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te 
verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van 
dempingen, stortplaatsen en ophooglagen. In de nota bodembeheer [8] is hier nader op 
ingegaan. 
 
Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met 
bijzondere omstandigheden voor grondverzet. In de gemeente Lelystad liggen de volgende 
beschermingsgebieden:  milieubeschermingsgebied voor stilte, Provinciaal archeologisch 
kerngebied. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op 
de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of 
meerdere beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grondverzet. De ligging 
van deze locaties is te vinden in de Verordening  Fysieke Leefomgeving op site van Provincie 
Flevoland: http://provincie.flevoland.nl.  
 
 
2.11 Vaststellen bodemkwaliteitskaart 

Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het 
toepassen van grond.  
 
De gemeente Lelystad is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit. De gemeente wil 
voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem gebruik maken van het 
gebiedsspecifieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het gebiedsspecifieke beleid heeft de 
gemeente vastgelegd in een nota bodembeheer [8]. Zowel de bodemkwaliteitskaart als de nota 
bodembeheer zijn door de gemeenteraad vastgesteld. 
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3 Grondwaterkwaliteit 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten 

De gemeente Lelystad heeft aangegeven dat zij geen goed beeld heeft van de (freatische) 
grondwaterkwaliteit binnen de gemeente. Daarom is met het inzichtelijk maken van de diffuse 
bodemkwaliteit (de bodemkwaliteitskaart) ook de (freatische) grondwaterkwaliteit binnen de 
gemeente inzichtelijk gemaakt. 
 
De dataset die gebruikt is om de grondwaterkwaliteit in de gemeente Lelystad inzichtelijk te 
maken is verkregen uit dezelfde onderzoeken die zijn geselecteerd om de diffuse 
grondkwaliteit vast te stellen (zie § 2.3 en § 2.5.1). 
 
Voor het opstellen van grondwaterkwaliteitskaarten bestaan geen richtlijnen zoals die voor het 
opstellen van bodemkwaliteitskaarten. In overleg met de gemeente Lelystad zijn daarom 
overzichten gemaakt van de grondwaterkwaliteit van zware metalen (10), vluchtige aromaten, 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen en minerale olie. In de overzichten zijn per stof de 
overschrijdingen van de toetsingswaarden uit de Wet bodembescherming weergegeven. Deze 
overschrijdingen zijn in getallen en procentueel aangegeven. Op basis van deze overzichten 
zijn puntwaarnemingenkaarten gemaakt waarop per waarneming is aangegeven  of de 
betreffende stof de streef-, tussen- of interventiewaarde overschrijdt. 
 
De streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire 
bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67).  De 
betekenis van deze waarden is als volgt: 

• Streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde voor grond 
en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde 
bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde 
overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte 
verontreiniging. 

• Tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de 
achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de 
tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. 

• Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde 
wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. 

 
De grondwaterkwaliteit in de gemeente Lelystad is weergegeven in de tabellen 3.1 t/m 3.7. In 
§ 3.2 is per stofgroep een beschrijving gegeven van de grondwaterkwaliteit.  
 



 

 10K090 
 Bodemkwaliteitskaart Lelystad 
 Pagina 17 
 Definitief 
 

Tabel 3.1: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen arseen barium cadmium chroom kobalt
Totaal waarnemingen 1963 77 1939 1892 60

<streefwaarde 1501 7 1637 1486 50
>streefwaarde 304 58 299 391 10
>tussenwaarde 82 9 3 4 0
>interventiewaarde 76 3 0 11 0

% <streefwaarde 76,46 9,09 84,42 78,54 83,33
% >streefwaarde 15,49 75,32 15,42 20,67 16,67
% >tussenwaarde 4,18 11,69 0,15 0,21 0,00
% >interventiewaarde 3,87 3,90 0,00 0,58 0,00  
 
 
Tabel 3.2: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen koper kwik lood molybdeen nikkel
Totaal waarnemingen 1948 1937 1948 37 1909

<streefwaarde 1882 1759 1847 28 1760
>streefwaarde 51 166 73 9 139
>tussenwaarde 2 3 12 0 8
>interventiewaarde 13 9 16 0 2

% <streefwaarde 96,61 90,81 94,82 75,68 92,19
% >streefwaarde 2,62 8,57 3,75 24,32 7,28
% >tussenwaarde 0,10 0,15 0,62 0,00 0,42
% >interventiewaarde 0,67 0,46 0,82 0,00 0,10  
 
 

Tabel 3.3: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen zink benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen
Totaal waarnemingen 1939 2007 2009 2009 1997

<streefwaarde 1698 1796 1988 2000 535
>streefwaarde 239 211 21 9 1459
>tussenwaarde 1 0 0 0 3
>interventiewaarde 1 0 0 0 0

% <streefwaarde 87,57 89,49 98,95 99,55 26,79
% >streefwaarde 12,33 10,51 1,05 0,45 73,06
% >tussenwaarde 0,05 0,00 0,00 0,00 0,15
% >interventiewaarde 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Tabel 3.4: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen styreen naftaleen 1,1-dichloorethaan 1,2-dichloorethaan 1,1-dichlooretheen
Totaal waarnemingen 71 1975 938 1894 107

<streefwaarde 71 2 938 1892 0
>streefwaarde 0 1973 0 2 107
>tussenwaarde 0 0 0 0 0
>interventiewaarde 0 0 0 0 0

% <streefwaarde 100,00 0,10 100,00 99,89 0,00
% >streefwaarde 0,00 99,90 0,00 0,11 100,00
% >tussenwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% >interventiewaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabel 3.5: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen 1,2-dichlooretheen dichloormethaan dichloorpropanen(som) tetrachlooretheen tetrachloormethaan
Totaal waarnemingen 310 845 29 1942 1873

<streefwaarde 0 0 29 96 115
>streefwaarde 310 845 0 1843 1757
>tussenwaarde 0 0 0 0 1
>interventiewaarde 0 0 0 3 0

% <streefwaarde 0,00 0,00 100,00 4,94 6,14
% >streefwaarde 100,00 100,00 0,00 94,90 93,81
% >tussenwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
% >interventiewaarde 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00  
 
 
Tabel 3.6: Toetsingsresultaten grondwater  
Stoffen 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride
Totaal waarnemingen 1954 1943 1928 1780 69

<streefwaarde 113 2 1926 1777 0
>streefwaarde 1841 1941 1 3 68
>tussenwaarde 0 0 0 0 0
>interventiewaarde 0 0 1 0 1

% <streefwaarde 5,78 0,10 99,90 99,83 0,00
% >streefwaarde 94,22 99,90 0,05 0,17 98,55
% >tussenwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% >interventiewaarde 0,00 0,00 0,05 0,00 1,45  
 
 
Tabel 3.7: Toetsingsresultaten grondwater  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Evaluatie resultaten 

Hieronder is per stofgroep de grondwaterkwaliteit in de gemeente Lelystad beschreven. Voor 
de zware metalen en minerale olie zijn puntenkaarten gemaakt (zie respectievelijk kaartbijlage 
10A t/m 10L). Hierop zijn de overschrijdingen ten opzichte van de streef-, tussen- en 
interventiewaarden geografisch weergegeven. 
 
Zware metalen: arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel, zink 
Met uitzondering van kobalt en molybdeen zijn in de gemeente Lelystad voor zware metalen 
overschrijdingen van de tussenwaarde en de interventiewaarde aangetoond. Arseen en barium 
komen procentueel het meest boven de tussenwaarde voor; respectievelijk 8 en 15%. Bij alle 

Stoffen bromoform minerale olie
Totaal waarnemingen 106 1242

<streefwaarde 106 1110
>streefwaarde 0 118
>tussenwaarde 0 6
>interventiewaarde 0 8

% <streefwaarde 100,00 89,37
% >streefwaarde 0,00 9,50
% >tussenwaarde 0,00 0,48
% >interventiewaarde 0,00 0,64
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overige zware metalen waar overschrijdingen boven de tussenwaarde zijn geconstateerd is dit 
niet meer dan 1,5% van het totaal aantal waarnemingen. Bij alle zware metalen wordt relatief 
vaak de streefwaarde overschreden (2,5% of meer van alle waarnemingen) 
 
Vluchtige aromaten: benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen, styreen, naftaleen  
Geen van de waarnemingen aan de vluchtige aromaten overschrijdt de interventiewaarde. 
Incidenteel (3 maal) is de tussenwaarde voor xylenen overschreden. De streefwaarde wordt 
relatief vaak (>2,5%) overschreden voor benzeen, xylenen naftaleen. Voor de vluchtige 
aromaten is het merendeel van de analyseresultaten lager dan de detectiegrens gemeten (de 
concentratie is gelegen tussen de 0 µg/l en de detectiegrens). Om het analyseresultaat toch te 
kunnen toetsen zijn de waarden van de detectiegrens vermenigvuldigd met een factor 0,7. 
Omdat de streefwaarde voor vluchtige aromaten relatief erg laag is vastgesteld liggen de 
gecorrigeerde waarden veelal hoger dan de streefwaarde. Hierdoor wordt een vertekend beeld 
verkregen van de grondwaterkwaliteit voor deze stoffen. 
 
Gechloreerde koolwaterstoffen: 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-
dichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, dichloorpropanen (som), 
tetrachlooretheen, tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 
trichlooretheen, chloroform, vinylchloride, bromoform 
Incidenteel wordt de tussenwaarde of  de interventiewaarde overschreden voor 
tetrachlooretheen, trichlooretheen en vinylchloride. Bij veel individuele 
chloorkoolwaterstoffen wordt, procentueel gezien, de streefwaarde relatief vaak overschreden. 
Voor gechloreerde koolwaterstoffen is echter het merendeel van de analyseresultaten lager 
dan de detectiegrens gemeten (de concentratie is gelegen tussen de 0 µg/l en de detectiegrens). 
Om het analyseresultaat toch te kunnen toetsen zijn de waarden van de detectiegrens 
vermenigvuldigd met een factor 0,7. Omdat de streefwaarde voor vluchtige aromaten relatief 
erg laag is vastgesteld liggen de gecorrigeerde waarden veelal hoger dan de streefwaarde. 
Hierdoor wordt een vertekend beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit voor deze stoffen. 
 
Minerale olie 
Voor minerale olie is een aantal maal een overschrijding van de tussenwaarde of zelfs de 
interventiewaarde vastgesteld. Procentueel gezien is dit iets meer dan 1% van het totaal aantal 
waarnemingen. In 9,5% van het aantal waarnemingen is de overschrijding van de streefwaarde 
aangetoond. In iets minder dan 90% van alle waarnemingen wordt de streefwaarde niet 
overschreden. 
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4 Conclusies 

4.1 Grond 

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Lelystad 
de bodemkwaliteitskaart opgesteld van het gemeentelijke grondgebied. In de 
bodemkwaliteitskaart zijn op basis van historie, gebruik en bodemkwaliteit in totaal 10 
bodemkwaliteitszones onderscheiden in de boven- en ondergrond:  
 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

1. Wonen 
2. Wonen met ophooglaag 
3. Industrie 
4. Industrie met ophooglaag 
5. Oostvaardersdijk 
6. Overig wegbermen (buitengebied) 
7. Buitengebied 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv) 
8. Wonen met ophooglaag 
9. Industrie met ophooglaag 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 
10. Ondergrond Lelystad 

 
De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart (in de nota 
bodembeheer [8] is hier nader op ingegaan): 

• De voormalige stortplaats aan de Bronsweg. 
• Het voormalige werkeiland Lelystad-Haven. 
• De Markerwaarddijk (ten westen van de sluizen tussen het IJsselmeer en het 

Markermeer). 
• De energiecentrale aan de IJsselmeerdijk. 
• De Rijksweg A6. 
• Spoorlijnen, inclusief de Hanzelijn (in aanleg). 
• Locaties met of die verdacht zijn van een sterke bodemverontreiniging. 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet Bodembescherming. 
• De waterbodems. 

 
De zones zijn  vastgesteld voor de stoffen arseen, barium, cadmium, chroom, koper, kobalt, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (VROM), minerale olie en PCB (som7).  
 
Voor Rijkswegen, Provinciale wegen, de Hoofdruit, polderwegen en spoorwegen heeft de 
gemeente Lelystad Lokale Maximale Waarden vastgesteld. Deze Lokale Maximale Waarden 
gelden alleen bij het toepassen van grond afkomstig uit het beheersgebied zoals is 
gespecificeerd in de nota bodembeheer [8]. Met deze lokale Maximale Waarden  is de 
kwaliteit van de ontvangende bodem niet meer relevant. 
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Op de ontgravingskaart (kaartbijlagen 8A, 8B en 8C) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven 
van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op de toepassingskaarten voor de boven- en 
ondergrond (kaartbijlagen 9A, 9B en 9C) zijn de toepassingseisen gegeven die gelden voor 
een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 4.1 is een totaaloverzicht gegeven. 
 
Tabel 4.1. Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, 
bodemkwaliteitsklassen, toepassingeisen en controlestoffen saneringscriterium 

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 
Controle 
sanerings-
criterium 

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
 

Wonen Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Wonen met 
ophooglaag Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Industrie Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Industrie met 
ophooglaag Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Oostvaardersdijk Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Overig wegbermen 
(buitengebied) Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Buitengebied Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Ondergrond ophooglaag (0,5-ca 1,0 m-mv) 
 
Wonen met 
ophooglaag Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Industrie met 
ophooglaag Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv of ca 1,0-2,0 m-mv) 

Ondergrond Lelystad 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur - 

Bodemlaag 0,0-2,0 m-mv 

Rijkswegen, 

Provinciale wegen, 

Hoofdruit, 

polderwegen en 

Wonen Niet relevant Wonen Niet relevant 

Industrie Niet relevant Wonen Niet relevant 

Niet ingedeeld Niet relevant Wonen Niet relevant 

 
 
4.2 Grondwater 

Veel van de gemeten grondwaterconcentraties van zware metalen, vluchtige aromaten, 
gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie overschrijden relatief vaak de streefwaarden. 
Bij de vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen moet opgemerkt worden dat veel 
van deze waarnemingen onder de detectiegrens zijn gemeten. In veel van deze situaties is de 
detectiegrens hoger dan de vastgestelde streefwaarde waardoor een vertekend beeld wordt 
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verkregen. De gemeente heeft voor de zware metalen en minerale olie puntenkaarten gemaakt 
waarop de overschrijdingen ten opzichte van de streef-, tussen- en interventiewaarden 
geografisch zijn weergegeven. 
 
Deze puntenkaarten hebben geen wettelijke status. De kaarten geven op waarnemingenniveau 
enkel inzicht in de grondwaterkwaliteit voor niet-verdachte locaties. De gemeente kan de 
kaarten gebruiken ter ondersteuning/onderbouwing van haar conclusies bij rapporten die ter 
beoordeling aan de gemeente zijn aangeboden. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

Bagger(specie) 
Mengsel van minerale bestanddelen, organische stof en water dat vrijkomt bij het baggeren 
van (delen van) de waterbodem. In verschillende juridische regelingen worden verschillende  
definities voor baggerspecie gehanteerd. 
 
Bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze 
verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, 
percentielwaarden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodemkwaliteitskaart 
Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. 
 
Bodemkwaliteitsklasse 
In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde 
kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: 

• Klasse landbouw/natuur 
• Klasse wonen 
• Klasse industrie 

 
Bij de toetsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal 
toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (voor staffel zie tabel in hoofdtekst 
rapport). Voor de klasse Wonen is ook een aanvullende toetsing van toepassing: 
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Klasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarde – AW2000): 
• Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met 

uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie tabel. 
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 

achtergrondwaarden (AW2000)  bedragen. 
• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel). 

Klasse wonen: 
• Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een 

aantal overschrijdingen, zie tabel. 
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm 

voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000)  bedragen, exclusief nikkel. 
• De overschrijding van nikkel mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie 

bedragen. 
• Elke overschrijding is lager dan de norm voor de klassegrens Industrie. 

Klasse industrie: 
• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of achtergrondwaarden 

(AW2000) wordt de  bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. 
 
Bodemkwaliteitszone 
Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is een zelfde gebiedseigen 
bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van 
belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een 
bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook diepte). 
 
Bijzondere omstandigheden 
Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van 
bijzondere omstandigheden, indien er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde 
geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te 
denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft 
plaatsgevonden, e.d. 
Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige 
waarden, cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. 
 
Deelgebied 
Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden 
gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende 
kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen 
toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. 
 
Grond 
Het geheel van bestanddelen van de aardbodem van natuurlijke oorsprong, dat wil zeggen een 
mengsel van gesteente en mineraalfragmenten vermengd met organische stof, niet ontstaan 
door menselijk handelen, dat door ontgraven is vrijgekomen uit de bodem.  
Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Ook verontreinigde grond die is 
gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die is 
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vermengd met bodemvreemd materiaal kan, afhankelijk van de per situatie toelaatbare 
hoeveelheid, eveneens als grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat de fysische 
kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd materiaal, niet mag verslechteren. 
 
Interventiewaarde 
Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een 
sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67).   
 
Nota bodembeheer 
Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde 
komen:  

• één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de 
bodemfuncties 

• een (water)bodemkwaliteitskaart 
• een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte 

ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst 
• de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de 

risicotoolbox 
• (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal 

inclusief onderbouwing en motivatie 
 
Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam 
bodembeheer of de (diepere) ondergrond. 
 
Onderscheidende gebiedskenmerken 
Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. 
Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik.  
 
Ontgravingskaart 
De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet 
voor bodemverontreiniging verdachte locatie. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de 
gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit 
bodemkwaliteit. De toetsing voor de ontgravingsklasse is op bepaalde punten strenger dan de 
toetsing voor de bodemkwaliteitsklasse. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de 
ontgravingsklassen Landbouw/natuur (achtergrondwaarden -AW2000), Wonen, Industrie of 
niet-toepasbaar. Bij de toetsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel 
voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (voor staffel zie tabel in 
hoofdtekst rapport). 
 
Klasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarde – AW2000): 

• Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met 
uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie tabel. 

• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 
achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. 

• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel). 
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Klasse Wonen 
• De verontreinigingen niet voldoen aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor 

klassegrens Wonen wordt niet overschreden. 
Klasse Industrie 

• De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden. 
• De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden. 

Klasse Niet toepasbaar 
• De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden. 

 
Percentiel/percentielwaarde 
Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 
90-percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. 
 
Toepassingskaart 
Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de 
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste 
toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld waaraan de toe te 
passen grond of baggerspecie aan moet voldoen (zie de onderstaande matrix). Voor gebieden 
waar Lokale Maximale Waarden zijn vastgesteld, geldt de onderstaande matrix niet. 
 
Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en kwaliteitsklasse 
Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Niet ingedeeld Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Niet ingedeeld Wonen Landbouw/natuur 

Niet ingedeeld Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

 
Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit 
Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing 
plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het 
toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem en voor het verspreiden van 
baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn dit (voor standaardbodem in mg/kg ds): 
 
Stof Maximale waarden  

landbouw/natuur 
(achtergrondwaarden) 

Maximale 
waarden wonen 

Maximale 
waarden 
industrie 

Arseen 20 27 76 
Barium 1)  -  -  - 
Cadmium 0,60 1,2 4,3 
Chroom 55 62 180 
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Stof Maximale waarden  
landbouw/natuur 
(achtergrondwaarden) 

Maximale 
waarden wonen 

Maximale 
waarden 
industrie 

Koper 40 54 190 
Kwik 0,15 0,83 4,8 
Lood 50 210 530 
Molybdeen 1,5 88 150 
Nikkel 35 39 1) 100 
Zink 140 200 720 
Som PAK 1,5 6,8 40 
Som PCB’s 0,02 0,02 0,5 
EOX - - - 
Minerale olie 190 190 500 

1) De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het Ministerie 
van VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen 
tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen sprake is van een 
verontreiniging, veroorzaakt door activiteiten van de mens. 
Voor nikkel vindt geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse wonen. Hierdoor vervalt de bodem- en ontgravingskwaliteitsklasse 
industrie op basis van alleen een toetsing op nikkel. 

 
Uitbijter 
Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere 
waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare 
menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typefouten. 
 
Variabiliteit 
Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert.  
 
Variatiecoëfficiënt 
Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde) 
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Bijlage 2: Overzicht uitbijters 

 

Locatie Archiefcode Monster Laag Reden Gehalte Toelichting
Oostranddreef 1177 mm4 Bovengrond Cd 1,60 Baksteenhoudend
Oostranddreef 1177 mm4 Bovengrond Pb 120,00 Baksteenhoudend
Oostranddreef 1177 mm4-19 Bovengrond Zn 300,00 Baksteenhoudend
Betonstraat 1199 010M02-1 Bovengrond Olie 1300,00 Asfaltgranulaat
Cannenburgh 1176 mm1 Bovengrond Olie 1400,00 Bijmenging oa baksteen, slakken, grind
Betonstraat 1199 020MM01 Bovengrond PAK 53,00 Asfaltgranulaat
Betonstraat 1199 020MM01 Bovengrond Olie 2600,00 Asfaltgranulaat
Swifterringweg 1442 50 Bovengrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Houtribweg 1442 51 Bovengrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Veldweg 1441 MM1 Bovengrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Veldweg 1441 MM2 Bovengrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Veldweg 1441 MM3 Bovengrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Bijlweg 1424 M01 Bovengrond PCB (som 7) 24,00 Invoerfout
Aanvullend veldwerk prov Flevoland Royal 
Haskoning 2007

 - 10196 Bovengrond PAK 151,00 Niet representatief

Aanvullend veldwerk prov Flevoland Royal 
Haskoning 2007

 - 10196 Bovengrond Olie 1410,70 Niet representatief

Aanvullend veldwerk prov Flevoland Royal 
Haskoning 2007

 - 10191 Bovengrond Olie 1044,96 Niet representatief

Aanvullend veldwerk fase 1  - M06-1 Bovengrond Div stoffen  - Bijmenging oa sintel, puin 
Kaapstanderweg 1440 MM1 Ophooglaag PCB (som 7) 4,90 Invoerfout
Veldweg 1441 MM4 Ondergrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Veldweg 1441 MM5 Ondergrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Bijlweg 1424 M02 Ondergrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Bijlweg 1424 M03 Ondergrond PCB (som 7) 9,80 Invoerfout
Kaapstanderweg 1440 MM2 Ondergrond PCB (som 7) 4,90 Invoerfout
Buizerdweg 1285 OG35 Ondergrond PAK 222,60 sporen roest, sporen oer
Binnendijk 1173 mmo2 Ondergrond PAK 110,00 uitsplitsing: 1,4 en <s
Buizerdweg 1285 OG14 Ondergrond PAK 4,30 sporen roest
Gelderse Hout 1334 MM-8 Ondergrond Cd 7,00 onder potstal met kleivloer
Gelderse Hout 1334 MM-8 Ondergrond Hg 5,50 onder potstal met kleivloer
Houtribweg 1433 PB36 Ondergrond Olie 110,00 Invoerfout; betreft grondwatermonster, hele 

monster verwijderd
Buizerdweg 1285 OG44 Ondergrond Pb 716,00 Niet representatief

Aanvullend bodemonderzoek BKK CSO 2009  - M6-0 Bovengrond Cd 4,40

Niet representatief: zintuiglijk zwak tot 
matige bijmenging van bodemvreemd 
materiaal

Aanvullend bodemonderzoek BKK CSO 2009  - M6-1 Bovengrond Cu 650,00

Niet representatief: zintuiglijk zwak tot 
matige bijmenging van bodemvreemd 
materiaal

Aanvullend bodemonderzoek BKK CSO 2009  - M6-2 Bovengrond Pb 510,00

Niet representatief: zintuiglijk zwak tot 
matige bijmenging van bodemvreemd 
materiaal

Aanvullend bodemonderzoek BKK CSO 2009  - M6-3 Bovengrond Zn 990,00

Niet representatief: zintuiglijk zwak tot 
matige bijmenging van bodemvreemd 
materiaal
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Bijlage 3: Overzicht statistische parameters 
per bodemkwaliteitszone 



Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters
BG Wonen bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 17,2 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 4,1 %

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 58 10,50 14,00 27,25 35,00 46,00 49,60 54,30 58,60 66,00 35,44 0,41 0,08 nee nee Ba* 142,2 411,5 688,4 688,4
Cd 156 0,07 0,12 0,25 0,28 0,28 0,29 0,44 0,58 0,70 0,29 0,42 0,16 nee nee Cd 0,5 0,9 3,3 10,1
Co 72 1,70 2,10 5,00 7,00 7,93 8,00 8,00 9,62 14,00 6,47 0,35 0,06 nee nee Co 11,4 26,5 143,9 143,9

156 2,80 3,50 6,00 8,65 12,00 13,00 14,00 15,00 25,00 8,85 0,45 0,10 nee nee 30,9 41,7 146,7 146,7
Hg 156 0,02 0,04 0,07 0,09 0,13 0,14 0,20 0,21 0,29 0,10 0,58 0,04 nee nee Hg 0,1 0,7 4,2 31,6

156 3,50 8,58 9,10 20,00 27,00 29,00 32,50 34,25 51,00 19,70 0,48 0,06 nee nee 42,0 176,2 444,8 444,8
32 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

156 2,10 5,50 9,38 16,00 20,00 21,00 23,00 24,00 29,00 15,21 0,43 0,37 nee nee 27,2 30,3 77,7 77,7
156 5,20 14,00 41,75 67,00 84,50 91,00 110,00 120,00 160,00 65,48 0,50 0,24 nee nee 107,8 154,0 554,3 554,3

PCB (som 7) 27 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,008 0,008 0,21 0,4
PAK 155 0,04 0,08 0,14 0,14 0,21 0,22 0,35 0,43 20,00 0,41 4,65 0,01 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 106 7,00 10,00 14,00 20,00 20,00 20,00 20,00 29,00 40,00 17,90 0,31 0,15 nee nee M.O. 78,5 78,5 206,6 2066,0

124 7,00 10,50 13,00 23,00 29,00 30,00 34,00 36,85 45,00 22,41 0,41 0,25 nee nee 46,4 52,3 151,9 151,9
As 124 2,80 2,80 6,88 10,25 13,00 13,40 14,00 15,00 18,00 9,65 0,41 0,27 nee nee As 16,2 21,9 61,7 61,7
EOX 123 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,17 0,21 1,10 0,11 1,31 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

BG Wonen, ophoging bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 7,1 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 3,4 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 26 6,16 14,00 14,00 14,00 21,75 23,00 32,50 36,00 63,00 19,35 0,59 0,07 nee nee Ba* 80,0 231,7 387,6 387,6
Cd 206 0,01 0,10 0,14 0,28 0,28 0,28 0,35 0,35 0,51 0,25 0,36 0,10 nee nee Cd 0,4 0,8 2,8 8,6
Co 22 2,10 2,10 3,20 4,10 4,35 4,72 4,90 5,19 7,70 3,87 0,33 0,04 nee nee Co 6,6 15,5 83,9 83,9

207 0,01 2,10 3,50 3,50 7,00 7,00 7,36 8,76 42,00 5,26 0,75 0,08 nee nee 23,6 31,9 112,2 112,2
Hg 207 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,11 0,11 0,26 0,06 0,57 0,02 nee nee Hg 0,1 0,6 3,7 27,4

206 0,01 2,58 9,10 9,10 11,95 14,00 14,50 19,94 35,77 10,18 0,52 0,05 nee nee 35,5 149,3 376,8 376,8
26 0,70 0,70 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,60 1,03 0,16 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

207 0,01 3,43 5,00 6,40 10,00 11,00 13,71 16,00 31,68 8,02 0,59 0,40 nee nee 17,1 19,0 48,7 48,7
209 0,01 7,00 14,00 15,00 34,00 39,00 51,20 61,81 200,00 26,70 0,95 0,17 nee nee 76,2 108,9 392,1 392,1

PCB (som 7) 26 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007 0,005 0,14 0,01 nee nee PCB (som 7) 0,007 0,007 0,17 0,3
PAK 192 0,01 0,03 0,08 0,14 0,27 0,34 0,70 1,84 9,20 0,43 2,49 0,05 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 216 4,00 10,00 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 75,70 385,00 30,34 1,26 0,63 nee nee M.O. 64,1 64,1 168,8 1687,5

181 0,01 5,00 10,50 10,50 11,00 14,28 20,00 23,00 37,04 11,79 0,50 0,22 nee nee 35,3 39,8 115,4 115,4
As 181 0,01 1,40 2,80 3,50 6,30 7,00 7,00 8,80 14,86 4,31 0,58 0,20 nee nee As 13,2 17,9 50,2 50,2
EOX 182 0,04 0,07 0,07 0,07 0,20 0,21 0,21 0,21 14,00 0,20 5,21 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwBaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwBaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

BG Industrie bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 13,5 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 3,9 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 35 11,00 14,00 27,50 35,00 48,50 50,00 52,00 61,70 74,00 37,46 0,41 0,10 nee nee Ba* 119,3 345,2 577,5 577,5
Cd 136 0,06 0,18 0,25 0,28 0,35 0,35 0,35 0,48 0,76 0,31 0,28 0,11 nee nee Cd 0,4 0,9 3,2 9,5
Co 30 2,00 2,10 3,63 4,65 7,18 7,54 9,10 10,00 11,00 5,33 0,46 0,07 nee nee Co 9,6 22,4 121,8 121,8

136 2,00 3,50 7,00 7,00 12,00 12,00 13,50 19,01 48,00 9,41 0,59 0,15 nee nee 28,2 38,1 134,1 134,1
Hg 136 0,02 0,05 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,32 0,09 0,40 0,02 nee nee Hg 0,1 0,7 4,0 30,1

136 3,00 7,00 14,00 14,00 21,00 24,00 29,50 34,67 98,00 18,24 0,56 0,07 nee nee 39,6 166,4 419,9 419,9
35 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 0,08 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

136 3,50 5,85 6,80 10,50 22,00 24,00 26,00 32,32 36,51 14,26 0,63 0,61 nee nee 23,5 26,1 67,0 67,0
136 3,50 14,00 30,00 45,00 67,00 72,00 93,00 116,00 246,08 52,75 0,63 0,26 nee nee 96,2 137,4 494,8 494,8

PCB (som 7) 35 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007 0,013 0,050 0,008 1,04 0,04 nee nee PCB (som 7) 0,008 0,008 0,19 0,4
PAK 131 0,01 0,05 0,07 0,08 0,15 0,20 0,39 0,73 4,90 0,21 2,25 0,02 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 136 14,00 14,00 14,00 20,00 35,00 35,00 35,00 45,93 61,00 23,53 0,44 0,27 nee nee M.O. 73,8 73,8 194,3 1942,9

101 3,50 10,50 10,50 10,50 26,00 33,00 39,00 42,09 48,67 18,38 0,65 0,33 nee nee 42,3 47,7 138,4 138,4
As 101 2,80 3,50 3,50 5,20 11,00 12,00 14,00 14,68 16,02 7,02 0,61 0,26 nee nee As 15,1 20,4 57,5 57,5
EOX 101 0,07 0,07 0,11 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,46 0,17 0,38 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

BG Industrie, ophoging bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 5,1 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,8 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 27 10,50 10,50 14,00 16,00 27,50 33,00 36,80 44,30 97,00 23,50 0,75 0,13 nee nee Ba* 68,2 197,6 330,4 330,4
Cd 111 0,06 0,12 0,25 0,28 0,28 0,28 0,35 0,35 0,65 0,27 0,29 0,10 nee nee Cd 0,4 0,7 2,6 7,8
Co 27 2,10 2,10 2,10 3,40 4,95 5,08 5,52 6,84 8,20 3,83 0,44 0,07 nee nee Co 5,7 13,4 72,6 72,6

111 1,40 3,50 3,50 3,50 7,00 7,00 9,20 15,00 25,00 6,00 0,68 0,14 nee nee 21,3 28,7 101,0 101,0
Hg 111 0,02 0,03 0,04 0,07 0,07 0,11 0,11 0,14 1,10 0,08 1,45 0,03 nee nee Hg 0,1 0,6 3,5 26,3

111 0,35 5,50 9,10 9,10 14,00 14,00 17,00 22,50 53,00 11,36 0,54 0,05 nee nee 33,5 140,6 354,8 354,8
27 0,70 0,81 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,02 0,09 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

111 2,10 3,30 4,10 5,80 9,35 9,90 12,00 15,50 27,00 7,27 0,58 0,43 nee nee 15,1 16,9 43,2 43,2
111 0,01 7,50 14,00 14,00 38,00 43,00 55,00 69,50 160,00 27,25 0,88 0,22 nee nee 68,1 97,2 350,0 350,0

PCB (som 7) 23 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,007 0,003 0,28 0,02 nee nee PCB (som 7) 0,004 0,004 0,10 0,2
PAK 104 0,01 0,07 0,11 0,14 0,26 0,28 0,39 0,68 6,70 0,32 2,72 0,02 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 103 7,00 14,00 14,00 20,00 22,00 35,00 35,00 51,80 330,00 27,10 1,32 0,61 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0

86 3,50 5,13 10,50 10,50 10,50 10,50 16,50 25,75 51,00 11,41 0,59 0,27 nee nee 33,1 37,4 108,5 108,5
As 84 1,40 2,80 2,80 3,50 6,08 7,00 7,00 8,99 11,00 4,34 0,53 0,18 nee nee As 12,3 16,5 46,6 46,6
EOX 84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,15 0,21 0,21 0,26 2,10 0,14 1,66 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwBaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Oostvaardersdijk bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 25,6 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 8,3 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 26 26,00 41,25 50,25 61,50 120,00 130,00 255,00 338,29 378,82 104,77 0,93 0,40 nee nee Ba* 193,8 560,9 938,2 938,2
Cd 62 0,07 0,08 0,13 0,25 0,38 0,40 0,45 0,50 0,90 0,28 0,56 0,12 nee nee Cd 0,6 1,2 4,1 12,5
Co 26 5,40 8,33 8,90 9,70 10,23 11,00 14,38 17,89 23,04 10,57 0,34 0,05 nee nee Co 15,3 35,7 193,6 193,6

62 2,25 2,27 6,34 11,02 14,00 16,00 18,23 27,71 39,58 11,78 0,66 0,17 nee nee 39,3 53,1 186,7 186,7
Hg 62 0,04 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,34 0,09 0,49 0,02 nee nee Hg 0,1 0,8 4,8 35,9

62 1,65 3,35 11,11 22,00 28,00 31,38 36,15 41,76 165,28 23,85 0,93 0,08 nee nee 49,4 207,4 523,5 523,5
22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0
62 5,96 10,90 14,69 20,23 27,00 28,00 32,64 41,56 72,70 22,75 0,54 0,46 nee nee 35,6 39,7 101,8 101,8
62 13,06 15,80 39,61 62,34 91,50 98,20 116,91 132,09 259,14 68,32 0,63 0,20 nee nee 139,3 199,1 716,6 716,6

PCB (som 7) 22 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,017 0,017 0,42 0,8
PAK 62 0,04 0,07 0,08 0,14 0,26 0,31 0,66 0,80 1,60 0,24 1,25 0,02 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 62 3,50 14,00 14,00 35,00 57,85 69,59 99,80 124,78 175,00 46,10 0,89 0,43 nee nee M.O. 158,4 158,4 416,9 4169,4

40 6,81 8,70 11,83 16,42 23,43 27,69 42,01 45,98 83,39 21,55 0,72 0,29 nee nee 55,7 62,8 182,2 182,2
As 40 3,25 3,73 5,79 7,95 11,29 13,73 17,39 19,39 23,19 9,48 0,54 0,28 nee nee As 19,7 26,6 74,9 74,9
EOX 20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,24 0,28 0,34 0,39 0,45 0,16 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

Overige wegbermen bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 19,3 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 6,5 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 30 14,00 14,00 21,25 35,00 42,76 42,76 48,20 55,50 260,00 39,37 1,10 0,07 nee nee Ba* 155,0 448,7 750,5 750,5
Cd 55 0,25 0,25 0,25 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,70 0,33 0,27 0,05 nee nee Cd 0,5 1,0 3,7 11,1
Co 30 2,10 2,70 3,60 4,55 7,08 7,54 9,57 10,55 11,00 5,59 0,47 0,05 nee nee Co 12,3 28,8 156,2 156,2

55 5,17 5,17 7,00 9,76 13,23 14,00 16,00 17,74 31,04 10,52 0,48 0,10 nee nee 33,8 45,7 160,8 160,8
Hg 55 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,08 0,12 0,16 0,38 0,08 0,77 0,03 nee nee Hg 0,1 0,8 4,4 33,0

55 9,10 9,10 11,79 18,00 27,86 31,28 49,76 63,50 77,76 23,77 0,70 0,13 nee nee 44,6 187,2 472,4 472,4
26 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0
55 3,38 7,46 9,99 14,47 20,91 22,10 24,12 27,60 40,21 15,67 0,47 0,37 nee nee 29,3 32,6 83,7 83,7
55 14,00 21,53 38,50 52,00 74,50 76,80 103,52 122,30 153,80 60,20 0,51 0,21 nee nee 117,6 168,0 604,7 604,7

PCB (som 7) 26 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,013 0,013 0,32 0,6
PAK 54 0,04 0,10 0,17 0,53 2,75 4,50 8,47 9,68 12,00 2,31 1,48 0,25 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 53 14,00 14,00 14,00 36,57 52,25 78,37 130,62 253,07 444,11 60,94 1,37 1,19 nee nee M.O. 123,1 123,1 323,9 3239,1

29 14,28 14,28 14,28 20,40 28,00 28,56 30,74 36,45 61,20 22,26 0,47 0,20 nee nee 48,7 54,9 159,4 159,4
As 29 3,82 3,82 3,82 7,10 10,65 10,71 11,90 12,91 19,12 7,68 0,50 0,19 nee nee As 17,5 23,6 66,3 66,3
EOX 29 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,14 0,21 0,26 0,10 0,52 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwBaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Buitengebied bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 19,1 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 6,9 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 32 14,00 17,85 26,50 37,23 43,00 44,60 56,70 65,93 82,00 37,18 0,43 0,08 nee nee Ba* 153,9 445,4 745,0 745,0
Cd 196 0,07 0,12 0,25 0,40 0,48 0,48 0,48 0,56 2,94 0,38 0,68 0,14 nee nee Cd 0,5 1,0 3,7 11,2
Co 25 3,10 3,82 4,50 7,40 8,90 9,20 10,00 11,13 14,48 7,11 0,39 0,05 nee nee Co 12,2 28,6 155,2 155,2

193 1,43 3,50 7,00 15,78 25,83 26,76 34,89 40,17 100,43 18,20 0,89 0,29 nee nee 34,0 45,9 161,5 161,5
Hg 197 0,01 0,04 0,07 0,08 0,12 0,13 0,16 0,17 0,40 0,09 0,59 0,03 nee nee Hg 0,1 0,8 4,4 33,0

195 1,91 9,10 13,50 27,99 35,62 36,89 39,43 41,98 60,28 25,60 0,47 0,08 nee nee 44,7 187,8 473,9 473,9
29 0,70 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 0,06 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

194 2,10 7,20 9,93 24,00 39,18 39,55 42,59 44,11 53,24 25,12 0,57 0,68 nee nee 29,1 32,4 83,2 83,2
197 7,39 28,00 46,00 94,72 112,30 116,73 131,51 145,40 230,00 85,73 0,47 0,24 nee nee 117,7 168,1 605,1 605,1

PCB (som 7) 23 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,049 0,012 0,71 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,014 0,014 0,34 0,7
PAK 174 0,01 0,01 0,03 0,14 0,20 0,23 0,62 1,23 11,00 0,41 3,18 0,03 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 196 0,46 14,00 20,00 45,93 45,93 45,93 45,93 58,75 150,00 36,39 0,56 0,21 nee nee M.O. 131,0 131,0 344,7 3447,3

168 2,30 10,50 10,50 39,46 47,36 50,78 56,56 61,37 77,61 34,26 0,54 0,46 nee nee 48,5 54,7 158,8 158,8
As 168 0,09 2,80 5,80 14,01 14,68 14,68 16,02 17,35 24,02 10,97 0,48 0,30 nee nee As 17,5 23,6 66,6 66,6
EOX 163 0,04 0,07 0,07 0,20 0,21 0,21 0,30 0,49 1,60 0,20 1,04 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

OHL Wonen, ophoging bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 6,5 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 26 6,16 11,75 14,00 14,00 28,00 29,00 37,50 42,50 43,00 20,85 0,51 0,10 nee nee Ba* 76,8 222,3 371,9 371,9
Cd 67 0,07 0,12 0,25 0,28 0,28 0,28 0,35 0,35 0,40 0,25 0,30 0,10 nee nee Cd 0,4 0,7 2,6 7,9
Co 22 2,10 2,10 2,10 3,35 5,40 5,48 6,59 8,13 8,30 3,91 0,52 0,08 nee nee Co 6,4 14,9 80,8 80,8

67 1,40 2,22 3,50 6,90 7,00 7,00 7,00 10,77 13,00 5,55 0,47 0,10 nee nee 22,1 29,8 104,8 104,8
Hg 67 0,03 0,03 0,04 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,19 0,07 0,44 0,02 nee nee Hg 0,1 0,6 3,6 26,8

67 2,00 3,95 9,10 9,10 14,00 14,00 15,00 18,00 35,00 10,51 0,51 0,04 nee nee 34,2 143,6 362,3 362,3
26 0,70 0,79 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 3,50 1,12 0,44 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0
67 2,10 3,50 4,30 5,60 8,30 9,46 14,40 16,00 23,00 7,28 0,62 0,41 nee nee 16,5 18,4 47,2 47,2
67 3,50 6,10 14,00 14,00 24,00 33,60 48,00 56,20 120,00 22,58 0,93 0,17 nee nee 72,0 102,8 370,1 370,1

PCB (som 7) 25 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,007 0,007 0,003 0,38 0,04 nee nee PCB (som 7) 0,004 0,004 0,10 0,2
PAK 61 0,01 0,02 0,07 0,08 0,14 0,14 0,31 0,39 0,64 0,13 0,92 0,01 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 67 7,00 10,00 14,00 14,00 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 19,00 0,42 0,40 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0

41 3,50 3,50 7,00 10,50 10,50 10,50 10,50 15,00 24,00 9,54 0,39 0,15 nee nee 34,7 39,1 113,5 113,5
As 41 1,40 2,80 2,80 3,50 7,00 7,00 7,00 7,70 10,50 4,40 0,51 0,14 nee nee As 12,6 17,0 47,8 47,8
EOX 21 0,07 0,07 0,07 0,07 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,14 0,52 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwBaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

OHL Industrie, ophoging bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 7,2 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,8 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 26 9,80 11,38 14,00 14,00 27,75 33,00 39,50 50,50 62,00 22,90 0,60 0,13 nee nee Ba* 81,1 234,8 392,7 392,7
Cd 47 0,12 0,12 0,25 0,25 0,28 0,28 0,31 0,35 0,40 0,26 0,23 0,10 nee nee Cd 0,4 0,7 2,7 8,1
Co 24 2,10 2,10 2,10 3,45 5,85 6,36 7,25 8,17 9,30 4,12 0,57 0,08 nee nee Co 6,7 15,7 85,0 85,0

47 1,40 3,50 3,50 7,00 7,00 7,00 9,98 13,40 16,00 6,26 0,50 0,12 nee nee 22,7 30,6 107,8 107,8
Hg 47 0,03 0,04 0,04 0,07 0,08 0,10 0,13 0,18 0,25 0,08 0,61 0,04 nee nee Hg 0,1 0,6 3,6 27,1

47 6,16 7,63 9,10 9,10 14,00 17,20 26,20 30,10 34,00 12,96 0,58 0,07 nee nee 34,7 145,9 368,1 368,1
26 0,70 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 0,07 0,00 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0
47 3,50 3,50 5,30 8,10 12,50 15,40 18,20 25,00 28,00 10,10 0,65 0,67 nee nee 17,2 19,2 49,2 49,2
47 5,70 12,53 14,00 21,00 43,00 54,40 92,60 114,00 120,00 35,66 0,93 0,33 nee nee 74,4 106,3 382,7 382,7

PCB (som 7) 23 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,011 0,013 0,004 0,69 0,09 nee nee PCB (som 7) 0,004 0,004 0,10 0,2
PAK 47 0,01 0,07 0,07 0,10 0,14 0,19 0,33 0,38 0,69 0,15 0,85 0,01 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 47 7,00 14,00 14,00 14,00 20,00 20,00 29,96 35,00 46,20 18,60 0,44 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0

22 5,40 6,23 10,50 10,50 10,50 10,50 10,95 32,85 54,00 13,13 0,80 0,33 nee nee 35,5 40,0 116,0 116,0
As 21 2,80 2,80 2,80 3,50 6,30 7,00 7,00 9,10 14,00 4,84 0,59 0,18 nee nee As 12,8 17,3 48,8 48,8
EOX 21 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,21 0,21 0,24 0,50 0,12 0,87 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8

Ondergrond Lelystad bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur 12,9 %

ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 4,6 %

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max VC Stoffen

Ba* 70 7,70 14,00 28,00 34,50 44,00 48,00 54,20 61,65 78,00 35,47 0,44 0,11 nee nee Ba* 116,0 335,7 561,6 561,6
Cd 450 0,06 0,11 0,25 0,28 0,35 0,35 0,35 0,37 1,50 0,27 0,40 0,09 nee nee Cd 0,4 0,9 3,2 9,7
Co 80 1,70 2,00 3,00 6,00 7,85 8,00 9,00 9,91 11,00 5,65 0,46 0,07 nee nee Co 9,4 21,8 118,6 118,6

451 1,40 3,50 3,50 7,00 10,00 11,00 13,00 13,00 28,00 7,25 0,52 0,09 nee nee 28,3 38,2 134,6 134,6
Hg 449 0,02 0,04 0,04 0,07 0,11 0,11 0,11 0,14 0,45 0,07 0,60 0,03 nee nee Hg 0,1 0,7 4,0 30,0

450 0,70 7,00 9,10 12,00 15,00 17,00 22,00 25,00 36,00 13,22 0,45 0,05 nee nee 39,7 166,7 420,8 420,8
44 0,70 0,87 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2,30 3,50 1,17 0,48 0,01 nee nee 1,5 88,0 190,0 190,0

451 0,07 4,05 6,80 10,00 19,00 20,00 23,00 25,00 33,00 12,72 0,55 0,49 nee nee 22,9 25,5 65,5 65,5
451 3,50 11,90 14,00 29,00 49,50 55,00 69,00 84,50 240,00 35,93 0,71 0,18 nee nee 95,6 136,6 491,8 491,8

PCB (som 7) 33 0,005 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,012 0,050 0,008 1,04 0,03 nee nee PCB (som 7) 0,009 0,009 0,23 0,5
PAK 412 0,01 0,04 0,07 0,14 0,14 0,14 0,25 0,35 1,40 0,15 0,99 0,01 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0
M.O. 411 7,00 14,00 20,00 20,00 25,00 35,00 35,00 53,00 202,00 25,18 0,76 0,28 nee nee M.O. 86,8 86,8 228,5 2285,0

405 0,28 8,26 10,50 10,50 24,00 26,00 31,00 36,00 52,00 17,30 0,53 0,29 nee nee 41,7 47,0 136,5 136,5
As 405 1,26 2,80 3,50 6,50 10,00 11,00 12,60 14,00 22,00 7,04 0,55 0,26 nee nee As 15,2 20,5 57,6 57,6
EOX 403 0,04 0,07 0,07 0,10 0,21 0,21 0,21 0,24 45,00 0,26 8,69 n.v.t. n.v.t. n.v.t. EOX 0,8
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Bijlage 4: Beoordeling bodemkwaliteitszones 
in bodemkwaliteitsklassen 

 

 

 



ZONE Opmerking
BG Wonen wonen landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

BG Wonen, ophoging wonen landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

BG Industrie industrie landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

BG Industrie, ophoging industrie landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

Oostvaardersdijk industrie landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

Overige wegbermen industrie landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

Buitengebied  – landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

OHL Wonen, ophoging wonen landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

OHL Industrie, ophoging industrie landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

Ondergrond Lelystad wonen, industrie, – landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja

industrie landbouw/natuur wonen landbouw/natuur nee Vastgestelde Lokale Maximale Waarde

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingskaart Ontgravingskaart Gezoneerd?

Rijkswegen, Provinciale 
wegen, de Hoofdruit, 
polderwegen en spoorwegen 
*

* De wegen zijn gespecificeerd in de nota bodembeheer en degestelde  toepassingseis geldt alleen voor grond uit het beheersgebied dat ook is gespecificeerd in de nota bodembeheer
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Detailkaart West Windplan Blauw
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Detailkaart Oost Windplan Blauw
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 basisalternatief IR variant IA  variant IB  

id x y id x y id x y 

IR.1 170669 507866 IR.1 172354 510525 IR.1 170669 507866 

IR.2 170639 508736 IR.2 172229 510966 IR.2 170639 508736 

IR.3 170656 508301 IR.3 172112 511386 IR.3 170656 508301 

IR.4 170521 509145 IR.4 171988 511831 IR.4 170521 509145 

IR.5 170405 509567 IR.5 170669 507866 IR.5 170405 509567 

IR.6 170299 509968 IR.6 170639 508736 IR.6 170299 509968 

IR.7 170175 510408 IR.7 170656 508301 IR.7 170175 510408 

IR.8 170058 510828 IR.8 170521 509145 IR.8 170058 510828 

IR.9  169934  511273  IA.9  170405  509567  IB.9  169934  511273  

IR.10  170683  507461  IA.10  170299  509968  IB.10  170683  507461  

IR.11  168684  507359  IA.11  170175  510408  IB.11  168684  507359  

IR.12  168653  508230  IA.12  170058  510828  IB.12  168653  508230  

IR.13  168670  507794  IA.13  169934  511273  IB.13  168670  507794  

IR.14  168582  508676  IA.14  170683  507461  IB.14  168582  508676  

IR.15  168469  509099  IA.15  168684  507359  IB.15  168469  509099  

IR.16  168359  509521  IA.16  168653  508230  IB.16  168359  509521  

IR.17  168243  509942  IA.17  168670  507794  IB.17  168243  509942  

IR.18  168129  510362  IA.18  168582  508676  IB.18  168129  510362  

IR.19  168013  510782  IA.19  168469  509099  IB.19  168013  510782  

IR.20  175553  507454  IA.20  168359  509521  IB.20  166103  511472  

IR.21  175809  507885  IA.21  168243  509942  IB.21  165580  510920  

IR.22  176063  508316  IA.22  168129  510362  IB.22  166731  512007  

IR.23  176317  508748  IA.23  168013  510782  IB.23  167537  512331  

IR.24  176572  509178  IA.24  169806  511737  IB.24  168310  512537  

IR.25  176825  509610  IA.25  167879  511268  IB.25  169079  512744  

IR.26  177075  510033  IA.26  175553  507454  IB.26  169838  512946  

IR.27  177304  510414  IA.27  175809  507885  IB.27  170612  513157  

IR.28  177564  510856  IA.28  176063  508316  IB.28  171361  513394  

IR.29  175838  510766  IA.29  176317  508748  IB.29  164909  511005  

IR.30  174496  508658  IA.30  176572  509178  IB.30  165438  511586  

IR.31  174771  509091  IA.31  176825  509610  IB.31  166070  512149  

IR.32  175043  509521  IA.32  177075  510033  IB.32  166937  512654  

IR.33  175296  509915  IA.33  177304  510414  IB.33  167761  512921  

IR.34  175582  510360  IA.34  177564  510856  IB.34  168545  513143  

IR.35  176076  511145  IA.35  175838  510766  IB.35  169306  513354  

IR.36  171467  513690  IA.36  174496  508658  IB.36  170067  513563  

IR.37  170870  513529  IA.37  174771  509091  IB.37  170813  513774  

IR.38  170277  513367  IA.38  175043  509521  IB.38  164236  511090  

IR.39  169665  513190  IA.39  175296  509915  IB.39  164773  511684  

IR.40  169056  513028  IA.40  175582  510360  IB.40  165387  512272  

IR.41  168458  512861  IA.41  176076  511145  IB.41  166161  512907  

IR.42  166402  512125  IA.42  165297  511268  IB.42  167198  513288  

IR.43  165878  511741  IA.43  164749  510770  IB.43  168023  513580  

IR.44  164785  510761  IA.44  165833  511740  IB.44  168792  513807  

IR.45  170529  514460  IA.45  166402  512123  IB.45  169556  514024  



IR.46  169920  514298  IA.46  167122  512489  IB.46  170309  514240  

IR.47  169311  514137  IA.47  167876  512715  IB.47  175553  507454  

IR.48  168714  513952  IA.48  168589  512918  IB.48  175809  507885  

IR.49  168105  513790  IA.49  169294  513121  IB.49  176063  508316  

IR.50  166793  513436  IA.50  170022  513302  IB.50  176317  508748  

IR.51  165542  512699  IA.51  170728  513504  IB.51  176572  509178  

IR.52  164981  512145  IA.52  171454  513685  IB.52  176825  509610  

IR.53  164106  511227  IA.53  164976  512117  IB.53  177075  510033  

IR.54  164545  511691  IA.54  164466  511553  IB.54  177304  510414  

IR.55  165334  511261  IA.55  165567  512719  IB.55  177564  510856  

IR.56  167496  513628  IA.56  166119  513124  IB.56  175838  510766  

IR.57  167849  512699  IA.57  166670  513376  IB.57  174496  508658  

IR.58  166125  513135  IA.58  167392  513602  IB.58  174771  509091  

IR.59  167113  512453  IA.59  168110  513789  IB.59  175043  509521  

IR.60  171152  514647  IA.60  168831  513986  IB.60  175296  509915  

   

IA.61 
169559  514167  IB.61 175582  510360  

   

IA.62 
170260  514375  IB.62 176076  511145  

   

IA.63 
170937  514550  
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