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Omgevingsrapportage

Zittard 41 te VELDHOVEN

 Gegevens aanvraag  
Datum aanvraag 27 aug 2012 
Datum rapportage 27 aug 2012 
Dossier  
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Gemeente Veldhoven over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en
grondwater van het door u opgevraagde perceel. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit
het gemeentelijk bodeminformatiesysteem en het gemeentelijke milieu-informatiesysteem. Het
bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, buitengebruik
gestelde ondergrondse brandstoftanks en historische bodembedreigende activiteiten. 

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen: 

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie 
 Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer,
oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele
bodemonderzoeken, tanks en historische informatie weer. 

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 
 In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de
onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse
brandstoftanks en gegevens over bedrijven. 

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie 
 Geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de
onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie).
 Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem is. Een
verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een direct
aangrenzend perceel. 

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 
 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2
en 3. 

Bijlage 2: Disclaimer 
 Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de
rapportage wel en niet kan worden gebruikt. 
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1 Algemene informatie Zittard 41 te VELDHOVEN

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:

Adres Zittard 41 te VELDHOVEN 
Kadastrale gegevens 
Gemeente VHV01 
Sectie G 
Nummer 785 
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2 Gegevens op Zittard 41 te VELDHOVEN

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig.

 
3 Gegevens in een straal van 50 meter rond Zittard 41 te VELDHOVEN

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties

 Onderzoekslocatie 'Zittard ong. (nabij 42)'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Zittard ong. (nabij 42) (AA086100706)  
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Zittard  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

Pot. ernstig, niet urgent, niet
spoedeisend 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code:  

 Type onderzoek   Datum onderzoek  
 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet

Bodembescherming  

  
 Grond   Grondwater  

Aanvullend rapport 16-08-2007 Onbekend  >T  
Verkennend onderzoek
NEN 5740 16-08-2007 

>T  
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Legenda 

< s / < d  Geen verhoogde gehalten gemeten 
> S  Licht verontreinigd (> streefwaarde) 
> T  Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 
> I  Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend  Geen informatie voorhanden 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig.
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Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage

1.1 Inleiding

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op
een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid
bodemonderzoek bij een bouwvergunning en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van
grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of
eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen informatie in de archieven over een locatie te
vinden is dan is dit dus geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te
krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het
verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de
mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden
en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of
meerdere analytische onderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging
op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Gemeente
Veldhoven dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie
uit gevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan
er als volgt uit zien:

  Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  
 De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:  Woningbouwcomplex Brinklaan

155-365 (IBS102) (AA038100354)  
 De locatie staat geregistreerd op het volgende
adres: 

 Brinklaan 155 

 Op basis van de beschikbare informatie heeft de
locatie de volgende beoordeling gekregen: 

 Pot. Ernstig 

 Op de locatie is de volgende beschikking
afgegeven: 

 

 Op basis van de beschikbare informatie is voor de
locatie de volgende vervolgstatus van toepassing: 

 Uitvoeren NO 
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  Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd   

 Type onderzoek  
 Datum
onderzoek  

 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming  

  
 Bodem   Grondwater  

 Historisch onderzoek 
10-9-1993 

  
 NVN Onderzoek  1-8-1993  >S  >T 
 

Het rode deel geeft de naam van de locatie aan.
 Het gele deel geeft een samenvatting van de informatie op de locatie.
 Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel) 

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op
basis hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een
locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden. (historisch bodemonderzoek) De locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de
gezondheid, ecologie en verspreiding. 

Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.

Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.

Ernstig, niet urgent: Door de provincie is in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-, ecologische-
en/of verspreidingsrisico's. Er is geen saneringsverplichting. 

Ernstig, urgentie niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100
m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.

Ernstig en urgent, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie is in een beschikking vastgelegd dat sprake is
van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt
een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Ernstig en urgent, sanering binnen 10 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar. 

Ernstig en urgent, sanering binnen 15 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 15 jaar.
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 Beschikking (in het gele deel) 

Indien het een ernstig geval betreft wordt de locatie overgedragen aan de provincie. De provincie zal
afhankelijk van de stand van zaken op de locatie een beschikking afgeven.

Vervolgstatus (in het gele deel) 

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem)
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten. 

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 

Type onderzoek (in het blauwe deel) 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie
is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
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calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend
onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Dit wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende
activiteiten uitvoeren.

B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevinden.

Nader onderzoek:Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel) 

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze
geven aan of de bodem verontreinigd is of niet. 

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. 

Streefwaarde: Dit is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden.
Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte
bodemverontreiniging.
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Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een
matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek.

Interventiewaarde: Dit is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. 

Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgente van het geval. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in
ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 
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Bijlage 2: Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting
van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater. 
 De Gemeente Veldhoven is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. 
 Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank. 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of
andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden
beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande
informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt
u zich wenden tot de Gemeente Veldhoven.
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