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Algemene gegevens
Ligging:

Het object is centraal gelegen in het dorp Vaassen.
Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functies
restaurant, verzorgingstehuis en wonen.
Adres:
Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen
De kadastrale gegevens: Gemeente Vaassen, Sectie D, nummers: 2388 en 2389,
				
groot 1.265 m²

Bestemming
De bestemming in gevolge het bestemmingsplan “Centrum Vaassen” van de gemeente Epe is
“Maatschappelijk”.
De op de plankaart voor maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Maatschappelijke voorzieningen
Met daarbij behorende
b. Gebouwen
c. Bouwwerken, geen gebouw zijnde
d. Standplaatsen, ter plaatste van de aanduiding “specifieke vorm van
detailhandel-standplaatsen”
e. Werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, tuinen, erven, terreinen,
parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen
Ontsluiting/utilitaire voorzieningen
Het perceel is aan één zijde ontsloten aan de openbare weg en is met de auto bereikbaar.
Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.
Zakelijk recht en erfdienstbaarheden
Uit kadastrale recherche is niet gebleken dat zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden
gevestigd zijn ten laste van het object.
Bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen
Uit navraag bij de gemeente Epe blijkt dat geen bijzondere gebruiks- en/of
verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen van toepassing zijn op het object.
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Diversen
Op het terrein zijn acht eigen parkeerplaatsen gesitueerd.
In de directe nabijheid zijn voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar.
Bouwjaar
Het achterste deel van het object is in 1964 gebouwd. Het voorste deel van het object
is gebouwd in 1977. Sindsdien hebben zich geen wezenlijke bouwkundige aanpassingen
voorgedaan.
Bouwaard, constructie
Achterste deel
Op staal gefundeerd, maar voor het overige nagenoeg volledig uit hout opgetrokken gevels.
Kozijnen en ramen zijn eveneens in hout uitgevoerd en voorzien van enkele beglazing.
Het geheel is voorzien van een houten platdakconstructie welke met kunststof (2013) is gedekt.
Plafonds zijn uitgevoerd als zogenaamde systeemplafonds (zalen G en D), gips (toiletten) en
persvezelplaat (magazijn en zaal E). De betonnen vloeren zijn voorzien van:
• Vloerbedekking - zaal G
• Pvc - zaal E
• Linoleum - zaal D
• Linoleum (mogelijk asbest houdend) – magazijn.
Voorste deel
Op staal gefundeerde bakstenen spouwmuren, voorzien van houten ramen en houten kozijnen,
voorzien van dubbel glas. De vloeren zijn deels uitgevoerd in beton en deels als klinkers/
grindtegels op zand. De zwak hellende en gedeeltelijke platdakconstructie is uitgevoerd in
hout en voorzien van een kunststof dakbedekking (2013). De gevelbeplating is deels uitgevoerd
in Trespa. De binnenmuren zijn grotendeels uitgevoerd in schoon metselwerk. De plafonds zijn
deels uitgevoerd met houten schroten en deels als een zogenaamd systeemplafond.
De vloeren zijn voorzien van:
• Entree/hal - klinkers/grindtegels op zand
• Zaal H - parket
• Keuken en toiletten - tegels
• Zaal A - pvc
• Zaal B - laminaat
• Administratie – vloerbedekking.
Globale inhoud
Het object heeft een totale inhoud van ca. 1.900 m³.
Indeling en globale vloeroppervlaktes
Entree/grote hal ca. 217 m², zaal H ca. 160 m2, kelder ca. 24 m2, zaal A ca. 52 m2,
zaal B ca. 62 m2, toiletgroep dames, kantoor ca. 17 m2, eenvoudige keuken (1977) ca. 25 m2,
berging keuken ca. 6 m2, gang ca. 23 m2, zaal G ca. 69 m2, magazijn ca. 9 m2, zaal E ca. 18 m2,
toiletgroep heren, meterkast, invalidentoilet, zaal D ca. 44 m2.
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Sanitair/centrale verwarming/isolatie
Sanitair
In het object zijn een herentoiletgroep (met twee urinoirs, één closet en één wastafel),
1 damestoiletgroep (met vier closetten en twee wastafels) en een invalidentoilet
(met één closet en één wastafel) gesitueerd.
Centrale verwarming
Het gehele object wordt verwarmd middels radiatoren verwarming.
De twee CV-ketels van het merk ATAG S-HR solo dateren uit 2004.
Isolatie
De isolerende voorzieningen van het object bestaan uit spouwmuren (voorste deel),
deels dubbele beglazing en dakisolatie. Voor het overige zijn er in of aan het object geen
isolerende voorzieningen aangebracht.
Energielabel
Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals dit verenigingsgebouw,
zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden
opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.
Nadere omstandigheden c.q. aanvullende opmerkingen
• Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie.
• Er zijn tijdens de opname op één plaats in het achterste deel sporen van oude lekkage
geconstateerd.
• Bij de waardering is de waarde van de inventaris niet meegenomen.
• Bij de waardering is als uitgangspunt genomen dat in zowel de grond alsmede de opstallen
geen verontreinigingen of voor het milieubelastende materialen verwerkt of aanwezig zijn
die een negatieve invloed op de waarde zouden kunnen hebben.
Datum bezichtiging
Bezichtiging van het object is mogelijk op dinsdag 26 april 2022 tussen 15.00 en 16.30 uur.
Meer informatie of inschrijven?
Nadere informatie kan worden verkregen bij heer ing. L. ten Hooven of bij het Kantoor der
Kerkelijke Goederen (KKG), Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer:
033 - 467 10 10 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.
Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG of via de website
www.silasgroep.nl/vastgoed/vaassen.
De inschrijfformulieren moeten op donderdag 9 juni 2022 tussen 14.00 en 14.15 uur
worden ingeleverd in het verenigingsgebouw De Rank, Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen.
Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemde gebouw.
Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.
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Bijlagen:
• Inschrijfformulier
• Verkoopvoorwaarden en toelichting
• Fotopresentatie
• Concept koopovereenkomst
• Kadastrale kaart
• Omgevingskaart
• Eigendomsinformatie
• Bouwtekeningen
• Bestemmingsrapport
• Rapport verkennend bodemonderzoek
• Asbestinventarisatierapport

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden
in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen.
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Inschrijfformulier
Behorende bij de verkoop bij openbare inschrijving van het verenigingsgebouw
De Rank in eigendom bij de Hervormde Gemeente te Vaassen
De ondergetekende:
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres
wenst onvoorwaardelijk te kopen het verenigingsgebouw De Rank, plaatselijk bekend
Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie D,
nummers 2388 en 2389, groot 0.12.65 ha., voor een totaalbedrag van:

€		

kosten koper

Zegge

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen
van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.
Aldus getekend te
d.d.
Handtekening inschrijver:
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2022

Verkoopvoorwaarden en toelichting
Behorende bij de verkoop bij openbare inschrijving van het verenigingsgebouw De Rank,
in eigendom bij de Hervormde Gemeente te Vaassen
a.		 De kadastrale gegevens: kadastrale gemeente Vaassen, sectie D, nummer 2388 en 2389,
		 groot 0.12.65 ha.
Het pand is gelegen aan de Torenstraat 15 te 8171 CP Vaassen.
Het object is vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en beslagen te
aanvaarden na betaling van de koopsom. Alle kosten verbonden aan de overdracht komen
voor rekening van de koper.
b. De inschrijver wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo nauwkeurig mogelijk
		 opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor verrekening van de koopsom.
Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken.
Inschrijver stemt ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig rechtsgeding.
c.		 Bezichtiging van het object is mogelijk op dinsdag 26 april 2022 tussen 15.00 en 16.30 uur.
De inschrijving is slechts geldig indien deze is gedaan op het daarvoor verstrekte inschrijfformulier en ingeleverd in een gesloten envelop. De inschrijving moet op donderdag
9 juni 2022 tussen 14.00 en 14.15 uur te worden ingeleverd in verenigingsgebouw De Rank,
Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en
correct inleveren van zijn bieding.
d. De enveloppen zullen aansluitend worden geopend in voornoemd gebouw en alleen
		 inschrijvers hebben het recht hierbij aanwezig te zijn.
e.		 Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Binnen 10 dagen na openingsdatum
van de enveloppen zal worden beslist of aan de hoogste inschrijver wordt gegund.
f.		 Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de kerkenraad en het
Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor
de provincie Gelderland. Indien de benodigde goedkeuring niet wordt verleend, is verkoper
ontslagen van zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op
een vergoeding, in welke zin dan ook.
g. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van de notariële
akte. Deze akte zal verleden worden uiterlijk 15 augustus 2022 bij een door de koper aan
te wijzen notaris. Het risico is vanaf datum transport voor rekening van koper. Koper kan
het perceel in gebruik aanvaarden per datum transport.
h. Koper doet zijn bod gestand gedurende drie weken en is verplicht zich bij gunning binnen
		 deze periode de hem bekende koopovereenkomst te ondertekenen.
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i.		 Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in rekening
		worden gebracht.
j.		 De bieding van de koper dient onvoorwaardelijk te zijn.
k.		 Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en hoogste
inschrijvers zijn, hebben zij het recht terstond met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw
in te schrijven, totdat één hunner de hoogste inschrijver is.
Maakt geen van hen van dit recht gebruik, dan zal verkoper door loting uitmaken wie van
hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd.
In alle andere gevallen is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet
toegestaan.
l.		 De inschrijver aan wie zal worden gegund kan worden gevraagd binnen 48 uur na gunning
aan te tonen, door middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins,
dat hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te voldoen.
m. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst genoemde voorwaarden
		en bedingen.

Amersfoort,
April 2022
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Verenigingsgebouw De Rank

Zijgevel verenigingsgebouw De Rank
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Zijgevel verenigingsgebouw De Rank

Zaal

Entree/grote hal
10

Kelder

Zaal
11

Zaal

Kantoor
12

Zaal

Zaal
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(06/RR)

Koopovereenkomst
De ondergetekende(n):
A. Verkoper:
		 Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vaassen,
kantoorhoudende te Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 23, postadres: Postbus 675,
3800 AR Amersfoort, ten deze vertegenwoordigd door:
		Voorzitter:
Naam			
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		

:
:
:
:
:
:
:

Secretaris:
Naam			
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		

:
:
:
:
:
:
:

N
O

hierna te noemen: “verkoper”

C

B. Koper:
Naam			
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		
Burgerlijke staat

E
C

T
P

:
:
:
:
:
:
:
:
:

hierna te noemen “koper”
Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.
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Verkoper en koper komen overeen:
Artikel 1
Verkoop en koop
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt het verenigingsgebouw De Rank met
ondergrond, tuin en erf:
• plaatselijk bekend Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen
• kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie D, nummers 2388 en 2389, groot 0.12.65 ha.
hierna te noemen “de onroerende zaak”,
tegen een koopsom van €
(zegge:
)
met inbegrip van de zaken zoals omschreven in de bij deze koopovereenkomst behorende lijst.
Artikel 2
Kosten / overdrachtsbelasting
De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening
brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten zijn voor rekening van koper.

T
P

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de onroerende
zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper.
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek
met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper.
Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht
en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.

E
C

Artikel 3
Betaling
De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren
van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich
houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen
en inschrijvingen daarvan.

N
O

Artikel 4
Eigendomsoverdracht
4.1.		 De akte van levering zal gepasseerd worden uiterlijk op 15 augustus 2022 of zoveel
eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van notaris
hierna verder te noemen “notaris”.

C

4.2. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten
			 tijde van het passeren van de akte van levering.
4.3.

Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koopovereenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘de overdracht van het recht van
erfpacht’.

Artikel 5
Bankgarantie/waarborgsom
5.1. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk 48 uur
na gunning een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen
voor een bedrag van 10% van de koopsom, zijnde
, zegge:
.
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Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot
tenminste één maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht,
en (III) de clausule bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek
van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.
Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee
handelen als in artikel 11 is bepaald.
Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden
verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst
verplichten de bankgarantie te innen.
Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd om,
zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de juridische levering is voltooid,
de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde bankgarantie kan vervallen.
Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van
artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.
5.2.

5.3.

In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter
hoogte van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens
derdenrekening. De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn
bijgeschreven op genoemde rekening.
Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden
verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een
door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom
dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen
op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan.
Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de
waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

N
O

E
C

T
P

Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze
koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde
bedrag respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel
11.2 aan verkoper zijn verbeurd.

C

Artikel 6
Staat van de onroerende zaak/gebruik
6.1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin
deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met alle daarbij
behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende
erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en
inschrijvingen daarvan.
6.2.
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Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en
beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve
verplichtingen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste
en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht
en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen in de
openbare registers.
Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde
akten.

6.3.

De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke
eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als
verenigingsgebouw, conform de geldende bestemming.
Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment
de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik
nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale
gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van
het tot stand komen van deze koopovereenkomst.

6.4.1. Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele
strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden
tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere
maatregelen.
6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak geen ondergrondse tank voor
het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig.

T
P

6.4.3. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

6.4.4. Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of
bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het
bevoegd gezag.

E
C

6.4.5. Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op bovengenoemde percelen door
Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V., Postbus 253, 8100 AG Raalte op 5 augustus 2019,
projectnummer 190622/dh/lvh. Koper heeft kennisgenomen van de inhoud van dit
rapport.

N
O

6.5. Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering
			 de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.

C
6.6.

Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft
ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen
zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.
Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een
verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of
voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening
en risico van koper.
De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper indien deze
verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst voor
hem voortvloeiende verplichtingen.

6.7.
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Verkoper is niet bekend met een aanwijzing en/of registerinschrijving en/of een al of
niet geheel doorlopen besluitvormingstraject ten aanzien van het verenigingsgebouw
als rijks-/gemeentelijk/provinciaal monument en/of onderdeel van een beschermd
stads- of dorpsgezicht en/of archeologisch monument: *Het verkochte is geregistreerd
onder monumentnummer *bij de Rijksdienst n.v.t. voor Cultureel Erfgoed:

a.
b.

c.

als bedoeld in de Erfgoedwet, met name de hoofdstukken 3, 5 en 9
van die wet
als bedoeld in de Monumentenwet 1988 voor zover die wet en een aanwijzing
op grond van die wet na inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 van
toepassing is
als bedoeld in gemeentelijke of provinciale regelgeving waaronder
een monumenten/erfgoedverordening.

6.8.

Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten
opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.

6.9.

Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een
(voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.

6.10. In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke
			 wegneemrecht rechten doen gelden.

T
P

6.11. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen
			 enig recht.
6.12. Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn
opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.
Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart
verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

E
C

6.13. De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden
			 houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.

N
O

Artikel 7
Feitelijke levering/overdracht aanspraken
7.1. De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen
			 van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1.
7.2.

Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit staat verkoper er voor in dat de
onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II)
ongevorderd is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken,
leeg en ontruimd is.

C

7.3.		 Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening
			 van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:
a.
staat verkoper ervoor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds
betalingen heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen
beslag is gelegd op dergelijke termijnen;
b.
staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereenkomst bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden
gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd,
in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt
afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper, en
c.
verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde
huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten.
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7.4.

In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht
van alle aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal
kunnen doen gelden tegenover derden, zoals wegens verrichte werkzaamheden
of ter zake van aan de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper
tot vrijwaring verplicht is. Deze overdracht vindt plaats per de datum van de eigendomsoverdracht. Vindt de feitelijke levering op een eerdere datum plaats dan de ondertekening
van de akte van levering, dan wordt de overdracht van bovenvermelde aanspraken
effectief per die eerdere datum. In dat laatste geval verplicht verkoper zich hierbij de hem
bekende gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij,
voor zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen
mededelen aan de desbetreffende derden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 8
Baten, lasten en canons
De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons, voor zover van toepassing,
komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de levering. De dan lopende
baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato
van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de
koopsom.
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Artikel 9
Hoofdelijkheid
Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:
a.		 de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk
de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk
de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen,
b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze
onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, en
c. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofdelijk verbonden
		 voor de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
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Artikel 10
Risico-overgang/beschadiging door overmacht
10.1. De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering
voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het
risico per dat moment overgaat op koper.
10.2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan
wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan onverwijld in
kennis te stellen.
10.3. Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt
beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór
de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:
a.
koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper
-zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan koper
op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak aflevert
in de staat waarin deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke verkoper
ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde
- jegens derden toekomen.
De levering van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4,
dan wel
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b.

verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen
vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien
het onheil zich voordoet in de vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, binnen vier weken na het onheil.
In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen datum van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die vier weken na het onheil zijn
verstreken.
Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst alsnog
ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel
plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem
onder sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht
plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel, indien het onheil zich voordoet
binnen vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht,
uiterlijk zes weken na het onheil.
Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 10.3.
toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.
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10.4. Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld
in artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan
het moment van de terug-overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door
hem is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object
als het verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt.
Voor de overige risico’s waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het
verkochte ook niet plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden
3 en 4 BW van kracht.
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Artikel 11
Ingebrekestelling/ontbinding
11.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig
is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.

C

11.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke
tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom
verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de
daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd
vergoeding van kosten van verhaal.
11.3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te
ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij
na afloop van de in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien
verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd zijn van drie pro mille (3‰) van de koopsom met een maximum van
tien procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare
boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
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Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog
ontbindt dan zal de nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent
(10%) van de koopsom verminderd met het reeds in de vorm van een dag-boete
betaalde bedrag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding,
indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete,
en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
11.4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van
acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin
gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te
vergoeden.
11.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk
			 gemachtigd, om:
a.
indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan
de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris
gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen,
b.
indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde
bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de
notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen,
c.
indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie
respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen,
d.
indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen
wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten,
- behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of
waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane
uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het
bedrag moet afdragen.
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Artikel 12
Energielabel
Koper en verkoper verklaren af te zien van het wettelijk gestelde energielabel om reden dat het
verenigingsgebouw als zodanig hiervan is vrijgesteld.

C

Artikel 13
Domicilie
Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze koopovereenkomst
domicilie, ten kantore van de notaris.
Artikel 14
Registratie koopovereenkomst
Partijen geven de notaris hiermee geen opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig mogelijk
in de openbare registers in te laten schrijven.
Artikel 15
Identiteit partijen
Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt,
de wederpartij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een
geldig identiteitsbewijs.
Artikel 16
Ontbindende voorwaarden
16.1. De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente te Vaassen. Het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincies Gelderland zal eveneens
zijn goedkeuring op deze verkoop dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet
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worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de
wederpartij de in artikel 11 van deze overeenkomst genoemde boete te
voldoen en het bij deze akte verkochte te leveren.
16.2. Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien
verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom
van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen.
Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet
tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de
hoogte te stellen.
16.3. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde
vergunning en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en)
en/of andere zaken te verkrijgen. N.v.t.
Artikel 17
Bedenktijd
Niet van toepassing aangezien het object een niet tot wonen bestemd gebouw betreft.
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Artikel 18
Schriftelijke vastlegging
Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze
koopovereenkomst hebben ondertekend.
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Artikel 19
Nederlands recht
Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20
Ouderdomsclausule
De bij deze verkochte onroerende zaak heeft een aanzienlijke ouderdom (1964/1977).
Koper erkent uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze onroerende zaak
redelijkerwijze verwacht mag worden. Met name zijn de eisen die aan de (bouw-) kwaliteit
gesteld mogen worden niet los te zien van de ouderdom van deze onroerende zaak en de tijd
waarin deze werd gebouwd. Die eisen zijn aanmerkelijk lager dan de eisen die aan recentere
gebouwen worden gesteld.
Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen, leidingen,
riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.
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Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te aanvaarden
dat bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, in het licht van de
aard en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover het normale
gebruik niet belemmeren.
De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat het college van kerkrentmeesters van verkoper
bestaat uit vrijwilligers die derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen.
Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat collegeleden slechts voor
beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige collegeleden van de verkoper niet op de
hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende
zaak is voorgevallen.
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Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan
verstrekken die normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten
worden. In verband daarmede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld
dat koper alle gelegenheid krijgt tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot
ondertekening van deze akte over te gaan.
Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de onderzoeksplicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat speciaal ten
aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben
voorgedaan in een periode dat het college van kerkrentmeesters van verkoper niet gevormd
werd door de huidige collegeleden.
Artikel 21 Kettingbeding
1.		 Aan koper wordt het navolgende kettingbeding opgelegd ten behoeve van verkoper:
Het is aan koper en diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel verboden
de onroerende zaak of een gedeelte daarvan te exploiteren als instelling(en) gerelateerd
aan:
• drugsindustrie (waaronder een coffeeshop)
• gokindustrie
• wapenindustrie
• seksindustrie
of soortgelijke activiteiten alle in de ruimste zin des woords.
2. De hiervoor sub 1 omschreven verplichting zal overgaan op al degenen die vorenbedoelde
aan koper verkochte onroerende zaak zullen verkrijgen, hetzij onder algemene, hetzij onder
bijzondere titel.
3.		 Degene die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik ter zake van vorenbedoelde
aan koper verkochte onroerende zaak verkrijgen, zijn eveneens aan de onder sub 1
omschreven verplichting gebonden.
4. De hiervoor sub 1 omschreven verplichting van koper is een kwalitatieve verplichting in
de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.
5.		 Voor elk dag dat het gebruik van vorenbedoelde onroerende zaak in strijd is met het
sub 1 bepaalde is koper of zijn rechtsopvolger aan verkoper een boete verschuldigd van
tienduizend euro (€ 10.000,) per dag dat deze strijdigheid voortduurt.
6. Indien de koper of diens rechtverkrijgenden als gemeld verzuimen de verbodsbepalingen
aan de opvolgende verkrijger op te leggen als hiervoor gemeld, zal door koper of diens
rechtverkrijgenden als gemeld aan verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
zijn van honderdduizend euro (€ 100.000,--) eveneens van rechtswege, zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist door het enkele feit der overtreding.

C

N
O

E
C

T
P

Het hiervoor omschreven kettingbeding zal zijn vervallen indien de aanwezige opstallen
behorende tot de onroerende zaak zijn afgebroken en plaats hebben gemaakt voor nieuwbouw.
Artikel 22
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle persoonsgegevens uit deze overeenkomst leggen wij digitaal vast. Hierbij volgen wij de
richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de AVG. Tevens is het privacy
statement van KKG van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt u in
met het digitaal vastleggen van uw persoonsgegevens.
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Voor akkoord:
De verkoper		 				
Het college van kerkrentmeesters van de
Voorzitter

Secretaris

naam:

naam:

plaats:

plaats:				

datum:

datum:				

De koper
naam: 			
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plaats: 			
				
datum:								
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INLEIDING

In opdracht van Kerkelijk centrum De Rank is in juli 2019, door Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Torenstraat
15 te Vaassen. Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en
omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie van de locatie.
Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de
milieuhygiënische bodemkwaliteit.
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer
K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de
activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman MilieuAdvies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van
de opdrachtgever en/of terreineigenaar.
Het rapport is als volgt ingedeeld:
•
Vooronderzoek
•
Veld- en laboratorium onderzoek
•
Interpretatie onderzoeksresultaten

Verkennend bodemonderzoek, Torenstraat 15 te Vaassen

(hoofdstuk 2);
(hoofdstuk 3);
(hoofdstuk 4).
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2

VOORONDERZOEK

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.
Tabel 1:

verschillende onderzoeksaspecten
ONDERZOEKSASPECTEN

1. locatiegegevens

eigendomssituatie
hoogteligging
2.bodemopbouw en
bodemopbouw
geohydrologie
antropogene lagen in de bodem
geohydrologie
3. verwachting t.a.v. de
geval van ernstige bodemverontreiniging
bodemkwaliteit
kwaliteit o.b.v. BKK
o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
4. gebruik/beïnvloeding van voormalig
de locatie, verdachte
huidig
situatie, activiteiten,
toekomst
ongewoon voorval
asbestverdacht
5. terreinverkenning
voorafgaand aan de uitvoering

Aanleidingen tot vooronderzoek
A

B

O

O

C

D

E

F

G

O
O
O

A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;
E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7.
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;
D. partijkeuring, par. 6.2.4;
Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel

2.1

Onderzoeksaanleiding

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese
bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•
informatie verstrekt door de opdrachtgever;
•
terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
•
informatie Omgevingsdienst Veluwe IJssel;
•
asbestkansenkaart Provincie Gelderland;
•
www.bodemloket.nl;
•
Kadaster;
•
grondwaterkaart van Nederland.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader
toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5.
2.2

Achtergrondinformatie

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Torenstraat 15 te Vaassen en staat kadastraal
bekend als: gemeente Vaassen, sectie D, nummers 2388 en 2389. Op de locatie is Kerkelijk
centrum De Rank gesitueerd. Het voornemen bestaat om de locatie te verkopen. De
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.265 m2. Het maaiveld is voorzien van een
klinkerverharding. Het overige terrein is in gebruik als tuin. Voor de inrichting van het terrein
verwijzen wij naar tekening 1-1.
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2.3

Historische informatie

Uit informatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel blijkt dat binnen de
onderzoekslocatie, voor zover bekend, geen activiteiten/calamiteiten hebben
plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben
beïnvloed. Voor zover bekend is de locatie niet eerder onderzocht.
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken en/of
saneringen uitgevoerd.
De locatie is volgens de asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland niet verdacht voor
asbest (kleine kans).

Figuur 1: asbestkansenkaart Provincie Gelderland

2.4

Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de
grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2.
Tabel 2:

schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw

pakket
1e WVP

Form. van Harderwijk

diepte (m-mv)
0 – 135

scheidende laag

Formatie van Tegelen

135 – 180

2e WVP

Formatie van Maassluis

>180

samenstelling
matig fijn tot uiterst grof zand
klei
zeer fijn (slibhoudend) zand afwisselend
met klei en fijn tot matig grof zand met
schelpen

Grondwaterstroming
In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater noordoostelijk gericht.
2.5

Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie onverdacht voor
bodemverontreiniging. De locatie is niet asbestverdacht.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De
grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de kritische parameters arseen en
chroom. Vanwege variatie in de bodemopbouw is een extra NEN-pakket ingezet.
Verkennend bodemonderzoek, Torenstraat 15 te Vaassen
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Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3.
Tabel 3:

veld- en laboratoriumonderzoek
veldonderzoek
boringen tot waarvan tot
> 0,5 m-mv
> 2 m-mv

sublocatie/onderdeel

NEN-onderzoek < 1.500

m2

8

2

laboratoriumonderzoek
met
peilbuis

1

vaste bodem*

3 x NEN-grond

grondwater*

1 x NEN-water

*: inclusief arseen en chroom

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.
Tabel 4:

samenstelling NEN Pakketten

Parameters
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink
PCB’s
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
minerale olie
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen + bromoform)

2.6

NEN-grond

NEN-grondwater

X

X

X
X
X
-

X
X
X

Betrouwbaarheid onderzoek

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op
de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze
rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig
zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet
voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en
methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen
van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het
interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat
analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere
concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak
worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties
en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige
activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond
van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op
eventuele verontreinigingen.
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de
bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van
derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende
richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet
alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende
schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele
wijze aansprakelijkheid.
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3

VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1

Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 12 en 22 juli 2019 door de gecertificeerde medewerker
dhr. R. Roelofs van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het onderzoek zijn 8
handboringen uitgevoerd (1 t/m 8), waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. De
maximale boordiepte bedraagt 4,25 m-mv. Voor de situatie van de boringen en de peilbuis
verwijzen wij naar tekening 1-1.
Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en
samengevat in tabel 5.
Tabel 5:

samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel

traject (m-mv)
0,0 ~ 0,07

hoofdnaam

toevoeging

groenstrook/klinker

0,07 ~ 2,0

zand, matig fijn

zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus zwak grindig

2,0 – 4,25

zand, matig fijn

zwak siltig

grondwaterstand: circa 2,9 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare
verontreinigingindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-test (O/W-test) en
is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lokaal
sporen tot matige bijmengingen aan kolengruis waargenomen. Zintuiglijk is geen
asbestverdacht materiaal op en/of in de bodem aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).
Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij monstername
met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de deellocaties, waar
de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monstername, voor zover
technisch mogelijk, verricht met een steekbus.
Het grondwater uit de nieuw geplaatste peilbuis is na een standtijd van minimaal 1 week
bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid
(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven
in tabel 7.
3.2

Laboratorium onderzoek

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is
weergegeven in tabel 6.
De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren
conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in
bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 en 7.
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3.3

Toetsingscriteria en analyseresultaten

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. Het
toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013”
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar
gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). De vaste bodem wordt getoetst aan
de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en
interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de
gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de
gehalten van de Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden:
AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is
van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur
voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in
natuurlijke milieus voorkomen.
T (••)1:

De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.

I (•••)1 :

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan,
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

1

De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is
ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.
Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt onder
de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.
Tabel 6:
% H* = 10
% L*= 25
monster
boring
traject (m-mv)
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK (10)-tot.
PCB’s
min.olie

analyseresultaten vaste bodem en toetsing
gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden
[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]
MM-01
MM-02
MM-03
1A t/m 6+8
1A+5
1A+7
0,0~0,5
0,5~1,5
0,3~2,0
<
<
<
@
@
@
<
<
<
<
<
<
<
<
<
170••
<
<
0,33•
0,32•
0,22•
290••
120•
170•
<
<
<
<
<
50•
170•
<
<
5,7•
4,1•
2,9•
<
<
<
<
<
<

Toelichting bij tabel:
<
: geen overschrijding van de achtergrondwaarde
•
: overschrijding van de achtergrondwaarde
••
: overschrijding van de tussenwaarde
••• : overschrijding van de interventiewaarde

standaard bodem
(mg/kg d.s.)
AWwaarde
20
@
0,6
55
15
40
0,15
50
2
35
140
1,5
0,02
190

½
I(AW+I) waarde
48
76
@
@
6,8
13
117,5
180
102,5
190
115
190
18,08
36
290
530
96
190
67,5
100
430
720
20,8
40
0,51
1
2595
5000

-: niet geanalyseerd
@: geen toetsoordeel mogelijk
* : lutum- en humusgehalten standaard bodem
H : organisch stof
L : lutum
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Tabel 7:

analyseresultaten grondwater

analyseresultaten (µg/l)
peilbuis
1
filter (m-mv)
3,25-4,25
pH
7,2
EC (µs/cm)
538
troebelheid (NTU)
2,8
grondwater [m-mv]
2,80
zware metalen
arseen
<
barium
68•
cadmium
<
chroom
<
kobalt
<
koper
<
kwik
<
lood
<
molybdeen
<
nikkel
<
zink
<
vluchtige aromaten
benzeen
<
tolueen
<
ethylbenzeen
<
xylenen (som)
<
styreen
<
naftaleen
<
gechloreerde koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan
<
1,2-dichloorethaan
<
1,1-dichlooretheen
<
cis 1,2-dichlooretheen
<
trans 1,2-dichlooretheen
<
dichloormethaan
<
dichloorpropanen
<
tetrachlooretheen (per)
<
tetrachloormethaan (tetra)
<
1,1,1-trichloorethaan
<
1,1,2-trichloorethaan
<
trichlooretheen (tri)
<
trichloormethaan (chloroform)
<
vinylchloride
<
<
minerale olie
<
bromoform
Toelichting bij tabel:
• : overschrijding van de streefwaarde
•• : overschrijding van de tussenwaarde
••• : overschrijding interventiewaarde
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toetsingswaarden (µg/l)

Swaarde

½
(S+I)

Iwaarde

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

35
337,5
3,2
15,5
60
45
0,17
45
152,5
45
432,5

60
625
6
30
100
75
0,30
75
300
75
800

0,2
7
4
0,2
6
0,01

15,1
503,5
77
35,1
153
35

30
1000
150
70
300
70

7
7
0,01
0,01
0,01
0,01
0,8
0,01
0,01
0,01
0,01
24
6
0,01
50
#

453,5
203,5
5
10
10
500
40,4
20
5
150
65
262
203
2,5
325
315

900
400
10
20
20
1000
80
40
10
300
130
500
400
5
600
630

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde
# : geen toetsingswaarden voor gegeven
-: niet geanalyseerd
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4

INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Kerkelijk centrum De Rank is in juli 2019, door Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Torenstraat
15 te Vaassen.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie van de locatie,
en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
4.1

Vaste bodem en grondwater

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lokaal sporen tot matige bijmengingen aan kolengruis
waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op en/of in de bodem
aangetroffen.
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM-01) licht verhoogde gehalten
aan kwik, zink en PAK, en matig verhoogde gehalten aan koper en lood aangetoond. De
aangetoonde gehalten aan koper en lood overschrijden de tussenwaarden, maar blijven
beneden de intervensiewaarden. De licht verhoogde gehalten overschrijden de
achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-02) licht verhoogde gehalten
aan kwik, lood en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de
achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
In het mengmonster van de kolengruishoudende bodemlaag (MM-03) zijn licht verhoogde
gehalten aan kwik, lood, nikkel en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten
overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
In het grondwater (peilbuis 1) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan
barium, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. Het aangetoonde gehalte aan
barium overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.
4.2

Conclusies en aanbevelingen

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lokaal sporen tot matige bijmengingen aan kolengruis
waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op en/of in de bodem
aangetroffen.
In de vaste bodem zijn verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK aangetoond. De
maximaal aangetoonde gehalten aan koper en lood overschrijden de tussenwaarden, maar
blijven beneden de interventiewaarden. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan
barium aangetoond, maar vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit vastgelegd.
Wij adviseren om een nader onderzoek uit te voeren naar de ernst, mate en omvang van de
aangetoonde gehalten aan koper en lood. Het nader onderzoek op koper en lood kan in
eerste instantie bestaan uit het separaat analyseren van de individuele monsters uit
mengmonster MM-01.
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BIJLAGE 1
Topografisch en kadastraal overzicht

Omgevingskaart

Klantreferentie: 190622

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Vaassen D 2389
Torenstraat 15, 8171CP Vaassen
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 190622

2719

Br un hold pl aats

6

1

1817

4058

5154

2687

5

2388
2508

Toren str

15

aat
2887

2886
2389
2390

4

7

2638

2639

2391

2392

5

2646

2393

12
0m

12345
25

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Geleverd op 9 juli 2019

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vaassen
D
2389

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BIJLAGE 2
Boorbeschrijvingen

01

1

03

klinker, m aaiveld

0

0

braak, m aaiveld

0

0

ow: geen, edelm an
-7
-7

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal geel,
bruin, ow: geen, edelm an

50

150

50

200

04

groenst rook, m aaiveld

0

0
1

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, ow: geen, edelm an

225

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, sporen
kolengruis, edelm an

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, neut raal
bruin, ow: geen, edelm an

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, edelm an

100

1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, neut raal
bruin, ow: geen, edelm an
-50

50

250

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

275
300

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
geel, ow: geen, zuigerboor

325
350

05
-350

groenst rook, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
geel, grijs, ow: geen, gut s

1

400

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, neut raal
bruin, ow: geen, edelm an

50

425

-425

2
100

t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
dat um 1 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

-110
3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
geel, ow: geen, edelm an

150

01A

4

klinker, m aaiveld

0

0

200

-200

ow: geen, edelm an
1
50
2
100

-7
-7

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal geel,
bruin, ow: geen, edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, edelm an

06

3

grind, m aaiveld

0

0

ow: geen, edelm an
-150

150
4
200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, sporen
kolengruis, edelm an

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, neut raal
bruin, ow: geen, edelm an

50
-200

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

-5
-5

1

07
02
0

0

50

-6
-6

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
grindig, m at ig hum eus, neut raal
bruin, ow: geen, edelm an

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

N EN Tor e n st r a a t 1 5 V a a se n
190622
2 2 -0 7 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 va n 3

0
1

ow: geen, edelm an
1

klinker, m aaiveld

0

klinker, m aaiveld

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

2
50

ow: geen, edelm an
-6
-6

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, ow: geen, edelm an
-30

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, m at ig
kolengruis, edelm an

-50

08

klinker, m aaiveld

0

0

ow: geen, edelm an
1
50

-6
-6

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, neut raal
bruin, geel, ow: geen, edelm an

-50

t ype g r on d b or in g
dat um 2 2 -0 7 -2 0 1 9
boorm eest er R. Roe lof s
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PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN ISTEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

Leem , silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

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

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = phot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

BIJLAGE 3
Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem en grondwater

Project

190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen

Certificaten

918669

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 3.0.0

Toetsdatum: 1 augustus 2019 08:18

Monsterreferentie

6032923

Monsteromschrijving

MM-01, 01A: 7-50, 02: 6-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 5-50, 08: 6-50

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.8

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

90

90.0

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

8.8

15

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

51

200

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.23

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

12

22

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

84

170

1.5 T(IND)

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.23

0.33

2.2 AW(WO)

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

190

290

1.0 T(IND)

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

9

26

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

74

170

1.2 AW(WO)

140

430

720

mg/kg ds

42

150

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

0.42

0.42

anthraceen

mg/kg ds

0.24

0.24

fluoranteen

mg/kg ds

1.2

1.2

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0.63

0.63

chryseen

mg/kg ds

0.69

0.69

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.54

0.54

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.69

0.69

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.62

0.62

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0.6

0.6

mg/kg ds

5.7

5.7

3.8 AW(WO)

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

mg/kg ds

0.005

< 0.018

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6032923:
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Monsterreferentie

6032924

Monsteromschrijving

MM-02, 01A: 50-100, 01A: 100-150, 05: 50-100

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.4

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

93.4

93.4

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

5.1

8.8

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

37

140

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.21

0.35

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

< 10

< 13

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

13

27

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.22

0.32

2.1 AW(WO)

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

79

120

2.5 AW(WO)

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

29

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

38

89

-

140

430

720

mg/kg ds

38

160

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

0.24

0.24

anthraceen

mg/kg ds

0.12

0.12

fluoranteen

mg/kg ds

0.75

0.75

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0.43

0.43

chryseen

mg/kg ds

0.56

0.56

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.4

0.4

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.51

0.51

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.54

0.54

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0.49

0.49

mg/kg ds

4.1

4.1

2.7 AW(WO)

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0029

mg/kg ds

0.005

< 0.020

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6032924:
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Monsterreferentie

6032925

Monsteromschrijving

MM-03, 01A: 150-200, 07: 30-50

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.4

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

92.7

92.7

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

5.7

10

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

33

130

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

11

20

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

12

25

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.15

0.22

1.4 AW(WO)

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

110

170

3.5 AW(WO)

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

17

50

1.4 AW(IND)

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

37

88

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

0.16

0.16

anthraceen

mg/kg ds

0.08

0.08

fluoranteen

mg/kg ds

0.53

0.53

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0.31

0.31

chryseen

mg/kg ds

0.4

0.4

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.29

0.29

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.38

0.38

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.39

0.39

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0.34

0.34

mg/kg ds

2.9

2.9

1.9 AW(WO)

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6032925:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

x AW(WO)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

x T(IND)

x maal Tussenwaarde (Industrie)

-

<= Achtergrondwaarde
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
Project 918669
918669_certificaat_v1
AGIH-LFZU-KXFP-TAUT
2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juli 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918669
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6032923 = MM-01, 01A: 7-50, 02: 6-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 5-50, 08: 6-50
6032924 = MM-02, 01A: 50-100, 01A: 100-150, 05: 50-100
6032925 = MM-03, 01A: 150-200, 07: 30-50
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

22/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
6032923
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

22/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
6032924
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

22/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
6032925
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

90,0
2,8
<1

93,4
2,4
<1

92,7
1,4
<1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)
mg/kg ds
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S chroom (Cr)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

8,8
51
< 0,20
12
< 3,0
84
0,23
190
< 1,5
9
74

5,1
37
0,21
< 10
< 3,0
13
0,22
79
< 1,5
10
38

5,7
33
< 0,20
11
< 3,0
12
0,15
110
< 1,5
17
37

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

42

38

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
0,42
0,24
1,2
0,63
0,69
0,54
0,69
0,62
0,60
5,7

< 0,05
0,24
0,12
0,75
0,43
0,56
0,40
0,51
0,54
0,49
4,1

< 0,05
0,16
0,08
0,53
0,31
0,40
0,29
0,38
0,39
0,34
2,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918669
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

6032923
190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
MM-01, 01A: 7-50, 02: 6-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 5-50, 08: 6-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

6%
54 %
38 %
3%

minerale olie gehalte: 42 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

6032924
190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
MM-02, 01A: 50-100, 01A: 100-150, 05: 50-100
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

4%
56 %
36 %
5%

minerale olie gehalte: 38 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918669
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6032923

MM-01, 01A: 7-50, 02: 6-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05:
0-50, 06: 5-50, 08: 6-50

01A
02
03
04
05
06
08

0.07-0.5
0.06-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.05-0.5
0.06-0.5

3302511AA
3315281AA
3315286AA
3315323AA
3315318AA
3315325AA
3315283AA

6032924

MM-02, 01A: 50-100, 01A: 100-150, 05: 50-100

01A
01A
05

0.5-1.0
1.0-1.5
0.5-1.0

3303003AA
3302992AA
3315309AA

6032925

MM-03, 01A: 150-200, 07: 30-50

01A
07

1.5-2.0
0.3-0.5

3303013AA
3315284AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918669
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Arseen (As)

:
:
:
:
:

Barium (Ba)

:

Cadmium (Cd)

:

Chroom (Cr)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AGIH-LFZU-KXFP-TAUT

Ref.: 918669_certificaat_v1

Project

190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen

Certificaten

918670

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 1 augustus 2019 08:20

Monsterreferentie

6032926

Monsteromschrijving

Pb. 1, 01-1: 325-425

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)

µg/l

<5

-

10

35

60

barium (Ba)

µg/l

68

1.4 S

50

337.5

625

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

chroom (Cr)

µg/l

<1

-

1

15.5

30

kobalt (Co)

µg/l

<2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

9.4

-

15

45

75

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

4.7

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

<3

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

34

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

o-xyleen

µg/l

< 0.1

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

cis-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

monochlooretheen (vinylchlori

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trans-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform

µg/l

Toetsoordeel monster 6032926:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde
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Overschrijding Streefwaarde
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
Project 918670
918670_certificaat_v1
MGOA-BTDD-UFGQ-DVPI
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juli 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918670
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6032926 = Pb. 1, 01-1: 325-425

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)
µg/l
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S chroom (Cr)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

22/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
6032926
Grondwater

<5
68
< 0,2
<1
<2
9,4
< 0,05
<2
4,7
<3
34
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MGOA-BTDD-UFGQ-DVPI

Ref.: 918670_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918670
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MGOA-BTDD-UFGQ-DVPI

Ref.: 918670_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918670
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

6032926

1
1

3.25-4.25
3.25-4.25

0352190YA
0246903MM

Pb. 1, 01-1: 325-425

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MGOA-BTDD-UFGQ-DVPI

Ref.: 918670_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 918670
: 190622-NEN Torenstraat 15 Vaasen
: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MGOA-BTDD-UFGQ-DVPI

Ref.: 918670_certificaat_v1

BIJLAGE 4
Toetsingskader

Toetsingskader vaste bodem en grondwater
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden
bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en
meetvoorschriften.
Bron: Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013”
(staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater
opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar
streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s
opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande
van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één
overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden
zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd
(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997).
Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk
risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep
en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens
aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken
aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn
gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent
dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de
Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als
handreiking gegeven.
In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien
informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de
Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties
van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De
interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor
interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor
een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van
beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM,
2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de
bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet
geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden
en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor
bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering (2000).
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

Streefwaarde Landelijke achter- Streefwaarde
grond concentratie

Stofnaam

Interventiewaarden

ondiep

diep (AC)

diep (incl. AC)

(<10 m –mv)

(>10 m –mv)

(>10 m –mv)

grondwater 7
( g/l)

grondwater
( g/l)

grondwater 7
( g/l)

grond
(mg/kg d.s.)

grondwater
( g/l)

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

0,09
7
200
0,6
2,4
0,6
1,3
1,6
0,7
2,1
24

0,15
7,2
200
0,06
2,5
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

22
76
-8
13
180
78
190
190
36
4
530
190
100
720

20
60
625
6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

1. Metalen
Antimoon
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Chroom III
Chroom VI
Kobalt
Koper
Kwik
Kwik (anorganisch)
Kwik (organisch)
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)

Interventiewaarden
grond
grondwater

2. Overige anorganische stoffen
Chloride (mg CL/l)
Cyanide (vrij)
Cyanide (complex)
Thiocyanaat

100 mg/l
5
10
-

20
50
20

1.500
1.500
1.500

0,2
4
7
0,2
6
0,2
0,2

1,1
110
32
17
86
14
13

30
150
1000
70
300
2000
200

0,01
0,003*
0,0007*
0,003
0,003*
0,0001*
0,0005*
0,0004*
0,0004*
0,0003
-

40

70
5
5
1
0,2
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
-

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,01
24
0,01
0,01

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

5
1.000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
10
40

3. Aromatische verbindingen
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som) 1
Styreen (vinylbenzeen)
Fenol
Creosolen (som) 1

4. PAK’s
Naftaleen
Fenantreen
Antraceen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno(1,2,3cd)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
PAK’s (totaal) (som 10)1

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
A: (vluchtige) koolwaterstoffen
Monochlooretheen (Vinylchloride)2
Dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen2
1,2-dichlooretheen (som)1
Dichloorpropanen (som)1
Trichloormethaan
(chloroform)
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
Trichlooretheen
(Tri)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tetrachlooretheen
(Per)

2

Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)
5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg)

Interventiewaarden
grond
grondwater

b. chloorbenzenen5
Monochloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)1
Trichloorbenzenen (som)1
Tetrachloorbenzenen (som)1
Pentachloorbenzenen
Hexachloorbenzeen

7
3
0,01
0,01
0,003
0,00009*

15
19
11
2,2
6,7
2,0

180
50
10
2,5
1
0,5

0,3
0,2
0,03*
0,01*
0,04*

5,4
22
22
21
12

100
30
10
10
3

0,01*

1

0,01

-

50
0,00018
23

30
nvt6
6

0,02 ng/l*
0,004 ng/l*
0,009 ng/l*
0,1 ng/l*
0,04 ng/l*
0,2 ng/l*
33 ng/l
8 ng/l
9 ng/l
0,05
0,005 ng/l*
0,005 ng/l*

4
1,7
2,3
34
0,32
4
4
17
1,6
1,2
4
4

0,2
0,01
0,1
5
1
0,3
3

0,05* – 16 ng/l

2,5

0,7

0,02

4

50

29 ng/l
2 ng/l*
2 9 ng/l

0,71
0,45
0,017

150
50
100

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

100
150
82
53
17
36
48
220
60
5.000
11
7
8,8
75

15.000
5
600
30
300
5.000
630

c. chloorfenolen5
Monochloorfenolen(som)1
Dichloorfenolen(som)1
Trichloorfenolen(som)1
Tetrachloorfenolen(som)1
Pentachloorfenol

d. polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7) 1

e. Overige gechl. koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)1
Dioxine (som I-TEQ)1
Chloornaftaleen (som)1

6. Bestrijdingsmiddelen
a.organochloorbestrijdingsmiddelen
Chloordaan (som)1
DDT (som)1
DDE (som)1
DDD (som)1
DDT/DDE/DDD (som)1
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Drins (som)1
-endosulfan
-HCH
-HCH
-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen (som)1
Heptachloor
Heptachloorepoxide (som)1

b. organofosforpesticiden
-

c. organotin bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen (som)1

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA

e. overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine
Carbaryl
Carbofuran

7. Overige stoffen
Asbest3
Cyclohexanon
Dimethyl ftalaat
Diethyl ftalaat
Di-isobutyl ftalaat
Dibutyl ftalaat
Butyl benzylftalaat
Dihexyl ftalaat
Di(2-ethylhexyl)ftalaat
Ftalaten (som)1
Minerale olie4
Pyridine
Tetrahydrofuran
Tetrahydrothiofeen
Tribroommethaan (bromoform)

3

Toelichting voetnoten tabel 1
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1

Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit
geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde
concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor
die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de
betreffende stoffen.
2

De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
3

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).

4

De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging
met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om
praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

5

Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als
0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van
overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor
de som van een groep stoffen indien (Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een
betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.

6

Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.

7

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.

8

De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan
het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte
van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium
inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

9

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de
rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met
0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk
verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft
geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende
monster niet goed kan worden beoordeeld.

4

B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S)
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen
stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste
geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten.
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het
compartiment water zijn afgeleid;
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn
dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige
verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of
onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen
van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient
daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van
ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op
verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel
interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van
ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor
slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake
blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen
waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;
• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het
vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden
factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie
of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor
het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke
schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bioassays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de
onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.
• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd
worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn
omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en
bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en
2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de
Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).

5

Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 6
gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

Streefwaarde
4

Stofnaam

grondwater ( g/l)
ondiep4

diep4

(<10 m –mv)

(>10 m –mv)

-

0,05*
0,07
2*
2,2*
1,2
-

Interventiewaarden
grond (mg/kg d.s.)

grondwater ( g/l)

30
100
600
15
900
250
15

15
160
70
7
50
70
40

1. Metalen
Beryllium
Seleen
Tellurium
Thallium
Tin
Vanadium
Zilver

Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)

Interventiewaarden
grond (mg/kg d.s.)
grondwater ( g/l)

3. Aromatische verbindingen
Dodecylbenzeen
Aromatische oplosmiddelen1
Dihydroxybenzenen (som)3
Catechol (o-dihydroxybenzeen)
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)

0,2
0,2
0,2

1.000
200
8
-

0,02
150
1.250
600
800

-

50
10
30
10
15
nvt 5

100
10
10
1
350
0,001 ng/l

0,1 ng/l *
0,05 ng/l*

2
22

2
0,1

0,08
-

0,1
30
200
75
270
100
0,1
220
30
35
100

5
5.600
6.300
15.000
13.000
5.500
50
31.000
24.000
6.000
9.400

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
Dichlooranilinen
Trichlooranilinen
Tetrachlooranilinen
Pentachlooranilinen
4-chloormethylfenolen
Dioxine (som I-TEQ)2

6. Bestrijdingsmiddelen
Azinfosmethyl
Maneb

7. Overige stoffen
Acrylonitril
Butanol
butylacetaat
Ethylacetaat
Diethyleen glycol
Ethyleen glycol
Formaldehyde
Isopropanol
Methanol
Methylethylketon
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)

Toelichting voetnoten tabel 2
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1

Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic
naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen
3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen
40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2

Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.

6

3

Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.

4

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.

5

Voor grond is er een interventiewaarde.

6

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo
verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde.
Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster
of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend
karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan
worden beoordeeld.

C: Bodemtypecorrectie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten
gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten
worden vergeleken.

Metalen
Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]
Waarin:
(IW)b
(IW)sb
%lutum

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
= interventiewaarde voor standaardbodem;
= gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten
lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend;
% org. stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten
organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;
A, B, C
= stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);
Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen:
Stof
Arseen
Barium
Beryllium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Tin
Vanadium
Zink

A
15
30
8
0,4
50
2
15
0,2
50
10
4 0,
12
50

B
0,4
5
0,9
0,007
2
0,28
0,6
0,0034
1
1
6
1,2
3

C
0,4
0
0
0,021
0
0
0,6
0,0017
1
0
0
0
1,5

7

Organische verbindingen
De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn
afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van
PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b
(IW)sb
% org. stof

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
= interventiewaarde voor standaardbodem;
= gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met
gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.

PAK’s
Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot
10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch
stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch
stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische
stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b
= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.

D: Meetvoorschriften
De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november
2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
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BIJLAGE 5
Historische informatie

Rapport Bodemloket
GE023202669
Julianalaan
Datum: 01-08-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

GE023202669 Julianalaan

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

1.2

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Julianalaan

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

GE023202669

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA023202669

Adres:

Julianalaan Vaassen

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Statusinformatie
Vervolg:
Omschrijving:

1.3

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5

Start

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Sanerings evaluatie

Tauw

3708632

2001-04-10

Besluiten
Type

1.6

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Eind

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Omgevingsdienst Veluwe IJssel

2/3

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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TEKENING 1-1
Situatie met boringen en peilbuis

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

Kerkgebouw 'De Rank'
Torenstraat 15
8171 CP VAASSEN
A.L. Asbestinventarisering Lieren
Kalverwei 18
7364 BW LIEREN
055 – 8433668
www.asbest-lieren.nl
KvK: 54401623

Asbestinventarisatierapport

Conform het Certificatieschema voor de
Procescertificaten Asbestinventarisatie en
Asbestverwijdering als bedoeld in de
artikelen 4.27 en 4.28 van de
Arbeidsomstandighedenregeling
Ascert/SCA-code 07-D070117.01

Projectnummer: 1907803
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:
:
:

Kerkgebouw 'De Rank'
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Asbestinventarisatiebureau
Ascert / SCA-code
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Website
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055-8433668 / info@asbest-lieren.nl
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Projectnummer
Datum onderzoek
Uitgevoerd door (DIA)/ Ascert-code
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1907803, Versie rapport: 1
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Datum autorisatie
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1.

Inleiding

In opdracht van Kerkelijk Centrum 'De Rank' te Vaassen is door A.L. Asbestinventarisering Lieren op
18 juli 2019 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Torenstraat 15 te Vaassen. De locatie is
eigendom van Kerkelijk Centrum 'De Rank'. Het betreft een inventarisatie van het Kerkgebouw 'De Rank'.
De locatie is weergegeven op het voorblad en de bijlagen (overzichtsfoto's).
Het onderzoek is uitgevoerd conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de
Arbeidsomstandighedenregeling.
De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder
Asbest (DIA) aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen.
De technische verantwoordelijke van A.L. Asbestinventarisering Lieren verzorgt de eindbeoordeling en
autorisatie van deze rapportage.
Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgsmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende
redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop/renovatie/verbouwing
dient men dan ook alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
A.L. Asbestinventarisering Lieren aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade voor
opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij er sprake is van
grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een en ander vermeld in de leveringsvoorwaarden van A.L.
Asbestinventarisering Lieren.
Opmerkingen
• Bij aanpassingen aan het/de onderzocht(e) object(en) en/of gebouw(en) binnen de geldigheidsduur
van deze rapportage dient het asbestinventarisatierapport te worden geactualiseerd.
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2.

Samenvatting

2.1

Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie
■ Gehele bouwwerk, inclusief gebied rondom bouwwerk: het betreft een inventarisatie van
Kerkgebouw 'De Rank' inclusief gebied rondom bouwwerk.
■ De reikwijdte beperkt zich daar waar niet voldoende ruimte is tot de aangrenzende percelen.
■ Het onderzoek heeft enkel betrekking op het geïnventariseerde gebied, zie paragraaf
9.2 plattegronden en tekeningen.

2.2

Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport
Dit asbestinventarisatierapport is:
■ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop van het onderzochte bouwwerk.

2.3 Bemonsterde locaties met asbestverdachte materialen
In deze asbestinventarisatie zijn geen materiaalmonsters genomen van asbestverdachte materialen op
de onderzochte plaatsen. De materiaalmonsters zouden worden onderzocht door Eurofins Sanitas
Testing (RvA Testen; accreditatienummer: L - 568) te Barendrecht op aanwezigheid van asbest.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de asbestverdachte materialen vermeld, waarvan een
monster is genomen. Een totaaloverzicht van asbesthoudende toepassingen worden samengevat in
hoofdstuk 8: Tabel 8.1 en 8.2. De aangegeven hoeveelheden zijn exact vastgesteld.
Plaats

Toepassing

Bevestiging

Hoeveelheid

Monstercode

Soort en %
asbest

Risicoklasse

Broninfo

Niet van toepassing

2.4. Ontoegankelijke plaatsen
In onderstaande tabel is aangeven welke plaatsen ontoegankelijk zijn. Deze genoemde plaatsen dienen
aanvullend onderzocht te worden voor aanvang of tijdens sloop- en/of renovatiewerkzaamheden.
Bouwdeel

Locatie

Reden niet geïnventariseerd

Niet van toepassing
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3.

Omschrijving van de opdracht

Opdrachtomschrijving

Asbestinventarisatie van Torenstraat 15 te Vaassen

Onderzochte
Identificatie: Kerkgebouw 'De Rank'
Bouwwerk(en)/object(en)/
Installatie technische eenheid Adres: Torenstraat 15 te Vaassen
Door opdrachtgever ter
beschikking gestelde
documenten

Historische informatie en plattegrond

Voorgaande
inventarisatierapporten

Geen

Deskundig Inventariseerder
Asbest (DIA) / Ascert-code

P.M. van As / 04E-020218-140397

Medewerker(s)

Geen

Datum interne autorisatie

19 juli 2019

4.

Datum: 18 juli 2019

Methoden

4.1 Opzet van het onderzoek
Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking
gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews met (bijv. met
vroegere betrokkenen) in relatie tot het bouwwerk/object/installatie technische eenheid.
De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking
gestelde informatie (vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest
aanwezig zou kunnen zijn.
Ten behoeve van de inventarisatie worden:
- bestaande documenten bestudeerd;
- registraties gemaakt van interviews;
- een werkgebied bepaald in overeenstemming met de reikwijdte en geschiktheid;
- verdachte materialen visueel geïnspecteerd;
- monsters genomen van verdachte materialen en deze luchtdicht verpakken;
- monsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn;
- registreren van plaatsen waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn;
- asbesthoudende materialen ingedeeld in een risicoklasse.
Alle verdachte materialen worden bemonsterd.
4.2 Bemonstering
De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Er mogen geen
onbevoegden tijdens de bemonstering in de bemonsteringsruimte aanwezig zijn. Na de bemonstering
wordt het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de
bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving.
De bemonstering kan geschieden met behulp van:
 pincet
 schaar
 punttang
 mes
 combinatietang
 spatel
 kurkboor
 kwast
 kniptang
 tape
De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van
het materiaal. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal.
Na bemonstering wordt het afgebroken materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van
asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht
genomen.
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4.3 Laboratoriumwerkzaamheden
De geselecteerde monsters worden op de volgende asbestmineralen onderzocht:
 Chrysotiel (wit asbest, serpentijn)
 Actinoliet (groen asbest, amfibool)
 Amosiet (bruin asbest, amfibool)
 Anthofyliet (geel asbest, amfibool)
 Crocidoliet (blauw asbest, amfibool)
 Tremoliet (grijs asbest, amfibool)
4.4 Monstercodering
Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering Mx, waarbij x het volgnummer is.
Na analyse wordt de codering aangevuld met een volgletter:
- AA (asbest)
: genomen monster met asbest aangetoond door analyse;
- V (vrij van asbest) : genomen monster vrij van asbest aangetoond door analyse;
- AZ (asbest)
: identiek materiaal als AA, echter zonder monsteranalyse
- O (onbekend)
: materialen/locaties die een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van
asbest.

5.

Resultaten

5.1 Vooronderzoek
Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten ter beschikking gesteld:
O (bouw)tekeningen ● plattegronden O bestek ● beschrijving/informatie
Een interview is gehouden met de (vroegere) betrokkenen in relatie tot het bouwwerk/object
(zie bijlage 9.4): De heer L. Terwel van Kerkelijk Centrum 'De Rank'.
Op basis van de ontvangen informatie zijn er asbestverdachte materialen aanwezig op de volgende
plaatsen:
Plaats

Toepassing

Bijzonderheden

CV-ruimte

Buis

Geen

Kozijnen

Spouwlat

Geen

5.2 Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 18 juli 2019 vanaf 11:00 uur.
Er zijn geen materiaalmonsters genomen en geanalyseerd van asbestverdachte materialen.
De volgende indeling is gemaakt:
Tabel 1: in deze tabel is een overzicht vermeld van alle genomen monsters, inclusief de plaatsen waar
ze gevonden zijn.
Tabel 2: in deze tabel is een overzicht opgenomen van alle aangetroffen (identieke) asbestverdachte
materialen waarvan geen monster is genomen, inclusief de plaatsen waar ze gevonden zijn.
Tabel 3: in deze tabel is een overzicht opgenomen van ontoegankelijke plaatsen.
5.3 Laboratoriumwerkzaamheden
De eventueel genomen monsters worden voor analyse aangeboden aan Eurofins Sanitas Testing
(RvA Testen; accreditatienummer: L - 568) te Barendrecht. De samenstelling van de monsters zijn
samengevat in tabel 1.
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6.

Informatie met betrekking tot de asbestinventarisatie

6.1 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering
Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het
gecertificeerde asbestinventarisatiebureau ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is
gebaseerd op het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbo-besluit (implementatie van
wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit besluit heeft het
ministerie van SZW beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMA-rt in gebruik genomen.
Per 5 juni 2014 is tevens het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met
de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen, van kracht
geworden (implementatie, d.d. 01 juli 2014).
Per 1 januari 2017 is artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee
de grenswaarde voor Amfibolen is verlaagd van 10.000 naar 2.000 asbestvezels/m 3. Bovendien is de
risicoklasse-indeling gewijzigd; in plaats van risicoklassen 1, 2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1, 2 en 2A.
Deze wijzigingen zijn in SMA-rt verwerkt.
Per 1 april 2019 treedt het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en
Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling in
werking.
Risicoklasse 1
Van toepassing als bij sanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en Amfibolen)
niet wordt overschreden. Dit geldt veelal bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspaning en
zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingsbedrijf hoeft voor deze werkzaamheden niet
gecertificeerd te zijn.
Risicoklasse 2
Van toepassing als bij asbestsanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en < 2.000
asbestvezels/m³ Amfibolen) wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende
toepassingen in open lucht of containment met onderdruk verwijderd worden.
De adembescherming bestaat uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.
Risicoklasse 2A
Van toepassing als bij asbestsanering de vezelconcentratie meer bedraagt 2.000 asbestvezels/m³
(Amfibolen). Voor deze klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden
asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzwaard (SEM-metingen).
De asbesthoudende toepassingen dienen in de regel in containment met onderdruk verwijderd te worden
(uitzonderingen op deze regel zijn binnen de SMART-database mogelijk gemaakt).
De adembescherming bestaat afhankelijk van de vezelconcentratie uit een volgelaatsmasker met
onafhankelijke of afhankelijke lucht aandrijving (keuze door SMART bepaald).
Broninformatie Ascert:

“Gewijzigd document SCa 100 nadere interpretaties certificatieschema XIIIa
donderdag 6 juni 2019”
| Nieuws
Met ingang van 6 juni 2019 vindt u de SCa 100, op de website; zie tabblad Wetgeving >
Interpretaties en aanvullingen
Zie voor meer informatie:
https://www.ascert.nl/upload/documents/SCa-100-nadere-interpretaties-certificatieschema06062019.pdf
Raadpleeg de 'leeswijzer' in het document om snel te kunnen zien wat er is gewijzigd of aangevuld.
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6.2 Asbestinventarisatieplicht
De asbestinventarisatieplicht geldt bij:
- het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van
grondwerken, of objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt;
- het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objecten;
- het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn
vrijgekomen.
Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen
worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 2A). De resultaten worden opgenomen in het
inventarisatierapport. De uitzonderingen op de inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het
gecertificeerde asbestsaneringsregime betreffen:
- bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;
- asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbuizen of delen daarvan,
voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet;
- asbesthoudende rem- en frictiematerialen;
- asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
- het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;
- asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
- asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;
- asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal
vermogen van minder dan 2250 KW;
- wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.
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7.

Conclusies en aanbevelingen

In tabel 1 en 2 is een volledige opsomming vermeld van alle geïnventariseerde
asbestverdachte/asbesthoudende toepassingen, inclusief gegevens, foto's, risicoklasse en
saneringsadviezen.
Uit de resultaten blijkt dat er geen asbestsanering noodzakelijk is.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in het
Kerkgebouw ‘De Rank’ aan de Torenstraat 15 te Vaassen.
Er zijn geen ontoegankelijke plaatsen met een redelijk vermoeden op niet direct waarneembaar asbest.
Deze rapportage is geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning/sloopmelding.
Opmerkingen:
- er is destructief onderzoek uitgevoerd;
- het onderzochte Kerkgebouw 'De Rank' was tijdens het onderzoek wel in gebruik.
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Legenda:
schade:
2
verwering:
+ niet beschadigd; + niet verweerd;
- licht beschadigd; - licht verweerd;
-- ernstig beschadigd, -- ernstig verweerd
HB Hechtgebonden
1

8.

Overzichtstabellen

8.1

Tabel 1: Overzicht van bemonsterde locaties met asbestverdachte materialen

Bronnr.

Monstercode

Plaats
Bevestiging

Beschrijving

Hoeveelheid

Schade ¹
(+/-/--)
Foto
Verwering ² nummer
(+/-/--)

Soort(en) + % asbest
Identificatie
analysecertificaat

HB

SMA-rt
Risicoklasse

Opmerkingen van belang
voor veilige verwijdering
toepassing

HB

SMA-rt
Risicoklasse

Opmerkingen van belang
voor veilige verwijdering
toepassing

Niet van toepassing

8.2

Tabel 2: Overzicht aangetroffen (identieke) verdachte materialen waarvan geen monster is genomen

Bronnr.

Monstercode

Plaats
Bevestiging

Beschrijving

Hoeveelheid

Schade ¹
(+/-/--)
Foto
Verwering ² nummer
(+/-/--)

Soort(en) + % asbest
Identificatie
analysecertificaat

Niet van toepassing

8.3

Tabel 3: Overzicht van ontoegankelijke plaatsen

Volgnummer

Bouwdeel

1.

Niet van toepassing
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9.

Bijlagen
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9.1

Foto’s

Foto 1: Kerkgebouw ‘De Rank’, Torenstraat 15 te Vaassen

Foto 2: Dak: Ventilatiekanaal (Asbestvrij)

Foto 3: Dak: Beplating (Asbestvrij)

Foto 4: Dak: Ventilatiekanalen (Asbestvrij)

Foto 5: Hemelwaterafvoer (Asbestvrij)

Foto 6: Entree: Plafondbeplating (Asbestvrij)
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Foto 7: Hemelwaterafvoer & lekdorpel (Asbestvrij)

Foto 8: Buitengevel: Beplating (Asbestvrij)

Foto 9: Destructief spouw onderzoek (Asbestvrij)

Foto 10: Destructief spouw onderzoek (Asbestvrij)

Foto 11: Destructief spouw onderzoek (Asbestvrij)

Foto 12: CV-ruimte: CV-ketels (Asbestvrij)
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Foto 13: CV-ruimte: Rookgasafvoeren (Asbestvrij)

Foto 14: Buitengevel: Beplating (Asbestvrij)

Foto 15: Destructief spouw onderzoek (Asbestvrij)

Foto 16: Kerkgebouw: Binnenzijde

Foto 17: Kerkgebouw: Binnenzijde

Foto 18: Onder vloerafwerking
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Foto 19: Onder vloerafwerking

Foto 20: Wandbeplating (Asbestvrij)

Foto 21: Radiator (Asbestvrij)

Foto 22: Kerkgebouw: Binnenzijde

Foto 23: Wandbeplating (Asbestvrij)

Foto 24: Boven verlaagd plafond
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Foto 25: Dorpel (Asbestvrij)

Foto 26: Meterkast (Asbestvrij)

Foto 27: Ventilatiekanaal (Asbestvrij)

Foto 28: Dorpels (Asbestvrij)

Foto 29: Kruipluik (Asbestvrij)

Foto 30: Dorpel (Asbestvrij)
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Foto 31: Ventilatiekanaal (Asbestvrij)

Foto 32: Onder vloerafwerking

Foto 33: Dorpels (Asbestvrij)

Foto 34: Ventilatiekanaal (Asbestvrij)

Foto 35: Dorpel (Asbestvrij)

Foto 36: Toegang naar kruipruimte
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Foto 37: Kruipruimte

Foto 38: Kruipruimte: Leidingisolatie (Asbestvrij)

Foto 39: Kruipruimte: Buizen (Asbestvrij)

Foto 40: Watermeterput (Asbestvrij)

Foto 41: Kruipruimte: Buizen (Asbestvrij)

Foto 42: Toegang naar kelder
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Foto 43: Kelder: Buizen (Asbestvrij)

Foto 44: Kelder

Foto 45: Toegang naar kruipruimte

Foto 46: Kruipruimte: Buizen (Asbestvrij)

Foto 47: Ventilatiekanaal (Asbestvrij)

Foto 48: Keuken
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9.2

Plattegronden en tekeningen

28 m1

25 m1

GEÏNVENTARISEERD GEBIED
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Asbestinventarisatierapport

Projectnummer: 1907803

d.d. 19 juli 2019

Pagina: 21/25

9.3

Beknopt verslag van vooronderzoek
BEVINDINGEN EN BRONVERMELDING:
➢ Opdracht ontvangen van Kerkelijk Centrum 'De Rank' te Vaassen.
➢ Per e-mail d.d. 10 juli 2019 informatie ontvangen van de opdrachtgever,
de heer L. Terwel van Kerkelijk Centrum 'De Rank'.
➢ Tijdens het veldwerk is duidelijk te constateren waar eventuele asbesthoudende
toepassingen aanwezig zijn.
➢ Het Kerkgebouw 'De Rank' is in gebruik.
CONCLUSIES:
➢ Voldoende informatie aanwezig om de inventarisatie uit te kunnen voeren.

9.4

Beknopt verslag van interviews
➢ Ter plaatse op 18 juli 2019 was de heer L. Terwel aanwezig en heeft toegang verleend tot het
Kerkgebouw 'De Rank'.
➢ De asbestinventarisatie ter plaatse was volledig duidelijk zonder ontoegankelijke plaatsen.
➢ De situatie is opgenomen en vastgelegd in de rapportage.
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9.5

Analysecertificaten

Niet van toepassing.
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9.6

SMA-rt Risicobeoordeling

Niet van toepassing.

Asbestinventarisatierapport

Projectnummer: 1907803

d.d. 19 juli 2019

Pagina: 24/25

9.7

Digitale informatiedragers
- Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS)
- Aanlevering tekeningen/plattegronden door opdrachtgever

9.8

Rapportage validatie onderzoek

Niet van toepassing.

Alle rechten voorbehouden. Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de
verantwoordelijkheid van A.L. Asbestinventarisering Lieren tenzij deze wijzigingen door A.L. Asbestinventarisering Lieren
zijn gevalideerd. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen intern gebruik, mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.
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