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INLEIDING
Door de Provincie Zuid-Holland, Directie Groen, Water en Milieu, afdeling Bodemsanering
is op 21 februari 2008 aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van
historische onderzoeken (HO) op 78 locaties behorende tot Perceel 2 en gelegen in de
provincie Zuid-Holland. De locatie Voorweg 37 te Noorden is één van de 78 locaties.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de aanpak werkvoorraad. De werkvoorraad
bestaat uit in totaal circa 60.000 locaties die zijn gedefinieerd als (potentieel) ernstig
verontreinigd. Op ca. 80% van deze locaties is de verontreiniging echter gebaseerd enkel op
basis van verdenking vanuit een grootschalig archiefonderzoek zonder dat dit door middel
van bodemonderzoek daadwerkelijk is vastgesteld.
Uit deze werkvoorraad zijn op basis van de beschikbare informatie in het Historisch
Bodembestand (HBB) 248 potentiële spoedlocaties geselecteerd. Het HBB is samengesteld
uit de gemeentelijke, provinciale en nationale archieven die betrekking hebben op o.a.
verleende Hinderwetvergunningen en uit de archieven van de Kamer van Koophandel. De
248 geselecteerde locaties zijn potentieel ernstig verontreinigd én potentieel urgent, dit
laatste aan de hand van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium en de Circulaire
Bodemsanering (mei 2006). De 78 te onderzoeken locaties zijn hier onderdeel van.
De selectie van de 248 locaties vanuit de werkvoorraad heeft plaatsgevonden doormiddel
van de selectie methoden SUBIplus-analyse (ReGister, 2007) en vanuit de doelstellingen
Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de SUBIplus-analyse is gebruik gemaakt van het model
van de Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (UBI) met hierin
alle bodemvervuilende bedrijfsactiviteiten met hun nsx-waarde (prioriteitsscore, oftewel het
bodemvervuilende vermogen). Tevens heeft er een selectie plaatsgevonden op basis van de
periode (ouderdom en duur) dat deze activiteit heeft plaatsgevonden en de omvang van de
activiteit (groot- of kleinschalig, gemeten in het aantal afgegeven Hinderwet vergunningen).
De locaties die zijn geselecteerd vanuit de KRW doelen zijn locaties die als gevolg van een
potentiële verontreiniging de doelstellingen met betrekking tot de grondwaterkwaliteit
opgenomen in de Kaderrichtlijn water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) mogelijk
kunnen bedreigen. Naast bovengenoemde selectiemethoden zijn nog enkele locaties
toegevoegd op basis van verdenking.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de landelijke doelstelling van de
Staatssecretaris van Milieu. In deze doelstelling is geformuleerd dat locaties waar sprake is
van onaanvaardbare (humane, ecologische en/of verspreidings-) risico’s deze locaties ofwel
gesaneerd dan wel beheerst moeten zijn vóór 2015.
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DOEL
Het doel van het onderzoek is op basis van archiefonderzoek te bepalen welke locaties
mogelijk ernstig verontreinigd zijn en waarbij de kans bestaat dat tevens het
Milieuhygiënische Saneringscriterium wordt overschreden. Deze locaties krijgen na het
Historisch Onderzoek de beoordeling ‘potentiële spoedlocatie post-HO’.
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ONDERZOEKSOPZET
De onderzoeksopzet volgt het door ReGister (historisch onderzoeksbureau BV) ontwikkeld
protocol ‘Vooronderzoek Potentiële Spoed Provincie Zuid-Holland’ (2007).
In dit protocol is beschreven waar het onderzoek aan moet voldoen en zijn de toetsingsregels
omschreven op basis waarvan een locatie beoordeeld moet worden. Deze toetsingsmethode
is ontwikkeld door het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) en is gebaseerd op een
aantal door het LIB gehanteerde vuistregels.
De resultaten van het historisch onderzoek zijn conform het protocol ingevoerd in een
database op zo’n wijze dat de data op eenvoudige wijze met Globis kan worden uitgewisseld.
De dataset vormt de basis voor voorliggende rapportage.
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TOETSINGSKADER
Aan de hand van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium en de Circulaire Bodemsanering
(mei 2006) is een overzicht gemaakt van het type verontreiniging dat kan leiden tot een
‘spoedlocatie’ (een locatie waarbij een vermoeden bestaat dat onaanvaardbare humane,
ecologische en/of verspreidingsrisico’s worden overschreden).
Het betreft de volgende typen verontreinigingen:
•
Een immobiele verontreiniging in de bovengrond, waardoor bij bepaalde vormen
van bodemgebruik risico’s kunnen ontstaan;
•
Een mobiele verontreiniging in het grondwater met een omvang van minimaal
6.000m3;
•
Een verontreiniging in de vorm van een drijflaag met een oppervlakte van minimaal
25m2;
•
Een verontreiniging in de vorm van een zaklaag.
Op basis van de gegevens zoals die zijn aangetroffen in de verschillende archieven heeft een
beoordeling plaats gevonden of er een reële kans bestaat dat op de locatie een dergelijke
verontreiniging aanwezig is. Om tot deze conclusie te komen zijn een aantal criteria
opgesteld. Deze criteria zijn in Bijlage II beknopt weergegeven.
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS LOCATIE
De onderzochte locatie is opgenomen in het HBB onder de unieke identificatiecode
C0569025891 (cluster-ID). Dit bestand bestaat uit informatie afkomstig van een grootschalig
archief onderzoek. In het HBB zijn onder andere opgenomen de verschillende
bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsnaam, het start- en eindjaar, oude adresaanduidingen en de
oude kadastrale percelen die genoteerd staan op bijvoorbeeld oude Hinderwetvergunningen
van het betreffende cluster-ID. In het HBB zijn ook opgenomen de archiefdossiers voorzien
van vindplaats en nummer. Deze zijn echter als gevolg van gemeentelijke herindelingen en
het ontstaan van milieudiensten meestal niet meer aanwezig op de in dit bestand genoemde
dossier vindplaats/nummer.
De adres gegevens in het HBB luiden Voorweg 18 te Noorden. Uit het archiefonderzoek
blijkt dat de bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden op Voorweg 37 en het hiervan ten
oosten gelegen perceel. De vergissing is te verklaren doordat het perceel de vroegere
benaming had van “Noordenscheweg B118”. De huidige locatie is bevestigd middels een
filiatie door het Kadaster van het in het HBB genoemde oude kadastrale perceel B 2583. De
locatienaam en adres is daarom aangepast in de HO dataset en afwijkend van het HBB.
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De meest relevante gegevens uit de HBB zijn ondergebracht bij de website
www.spoedlocaties.nl en zijn hierin samengevoegd met een locatie kaartje op basis van de
huidige adresgegevens. Een print van de gegevens uit deze website behorende bij
C0569025891 is bijgevoegd in Bijlage III.
In tabel 5.1 zijn de in de HBB genoemde bedrijfsactiviteiten (conform UBI model)
weergegeven.
Tabel 5.1: Gegevens locatie uit HBB (bedrijfsactiviteiten)
Voorweg 37 te Noorden (volgens HBB: Voorweg 18)
cluster_id: C0569025891
bedrijfsactiviteit

UBI -code

startjaar

benzine-service-station

5050

1932

benzine-service-station

5050

1939

Banco

6

eindjaar

: niet in HBB ingevuld

SELECTIE
De locatie Voorweg 18 te Noorden is geselecteerd voor dit onderzoek vanuit de KRWdoelen. Voorweg 18 maar ook Voorweg 37 ligt in een natuurgebied en binnen de provinciale
ecologische hoofdstruktuur (PEHS). De ligging en de bedrijfsactiviteit benzine-servicestation (dominante ubi) heeft voor geleid tot een ‘potentiële spoedlocatie’.
De activiteit benzine-service-station behoort tot de groep Opslag Vloeibare Brandstoffen.
Deze groep is in verband met mogelijke grond en grondwater verontreinigingen bestempeld
als Spoedgroep.
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LIGGING

7.1

Algemeen
Het historisch onderzoek heeft zich gericht op Voorweg 37 en het naastgelegen perceel B
2958 te Noorden. Deze locatie is gelegen binnen de bebouwde kom en valt binnen het 1.
De huidige kadastrale aanduiding van de onderzoekslocatie is weergegeven in volgende
tabel. De locatie is ingetekend op een uittreksel van de Kadastrale Kaart en bijgevoegd in
Bijlage I. De locatie is tevens ingetekend op de digitale Kadastrale Kaart dat digitaal wordt
geleverd.
Tabel 7.1: kadastrale gegevens
locatienaam

Voorweg 37

Postcode en plaats

2431AP Noorden

cluster_id (unieke identificatie in het HBB)

C0569025891

gemeente

Nieuwkoop

kadastrale gemeente

Nieuwkoop

sectie

B

nummer

2957, 2958

oppervlakte

1000 m
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Overlap met GLOBIS/BIS locaties
Uit de kaart van www.bodemloket.nl blijkt dat Voorweg 37 een GLOBIS locaties is. De
locatie is aangegeven op de Locatiekaart in Bijlage I en valt geheel samen (100%). De code
is weergegeven in onderstaande tabel 7.2.
Tabel 7.2: Overlap GLOBIS/BIS locaties
Onderzoekslocatie

Overlap

Cluster-ID

Naam

GLOBIS-ID

Naam

C0569025891

Voorweg 37
(in HBB Voorweg 18)

ZH056900007

Voorweg 37

In Bijlage IV is het rapport uit www.bodemloket.nl bijgevoegd.
7.2.1 Conclusie bodemonderzoek ZH056900007
De locatie is middels diverse onderzoeken (1992-2003) onderzocht. De meest recente
rapporten die in www.bodemloket.nl worden genoemd zijn geraadpleegd (Nader onderzoek
en aanvullend onderzoek en saneringsplan, Grondslag B.V., project nr. 5913, 2001-2003).
Hierbij is gebleken dat alle bedrijfsactiviteiten waaronder benzine-service-station zijn
meegenomen in het historisch onderzoek. De verdachte deellocaties (ondergrondse tanks)
zijn alle onderzocht.
Op de locatie bevindt zich een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het saneringsplan
wordt voorgesteld om een groot deel van het perceel te ontgraven.
7.2.2 Statusinformatie
De beschikking is: ‘ernstig, niet urgent’.
Vervolg luidt: “starten sanering”.
Met het saneringsplan is ingestemd op 27 juni 2003 (kenmerk DGWM/2003/6240).
Tot op heden heeft er nog geen sanering plaatsgevonden (zie ook paragraaf 10.1).
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HUIDIG GEBRUIK
De locatie is bezocht op 27 mei 2008. Hierbij zijn enkele foto’s gemaakt die zijn opgenomen
in Bijlage II.
Op nummer 35 is een bakkerij in een woonhuis aanwezig. Op nummer 37 is aan de
straatzijde een loods aanwezig die in gebruik is door Fourage handel, graan en kunstmest,
Verhaar. Hierachter bevindt zich een woonhuis. Het naastgelegen terrein aan de oostzijde is
geasfalteerd en wordt gebruikt door de taxi. Voor de loods staat een oude model benzine
pomp. In de omgeving is het gebruik voornamelijk wonen met tuin.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN
Op 18 maart 2008 heeft een bezoek plaatsgevonden aan het gemeentelijk archief van
Nieuwkoop in Ter Aar en het streekarchief in Alphen aan den Rijn. Hierbij is gezocht naar
informatie aangaande de locatie Voorweg 18 in de volgende archieven c.q. systemen:
- (Vervallen) hinderwet vergunningen
- (Vervallen) Vergunningen of meldingen Wet Milieubeheer (zowel vervallen als
vigerende Wm)
- Informatie actie Tankslag en/of BOOT
- Gemeentelijke BIS en MIS-systemen
- Bouwvergunningen (indien relevant)
- Overige relevante bronnen
In de archieven zijn geen dossiers gevonden aangaande Voorweg 18. Van de locatie
Voorweg 37 zijn de meest recente bodemonderzoeken geraadpleegd die zich bevinden in het
Provinciaal archief en het archief van Grondslag B.V.
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RESULTATEN ARCHIEFONDERZOEK
Het archiefonderzoek heeft zich beperkt tot de interpretatie van het nader bodemonderzoek
en de aanvullende bodemonderzoeken (Grondslag B.V., project nr. 5913, 2001-2003).
Er is een geval van ernstige, niet urgente, bodemverontreiniging aanwezig met minerale olie
en PAK. Tevens is er een verontreiniging met zware metalen die afkomstig is van de
historische belasting. Een Boorpuntenkaart en Vlekkenkaart uit het rapport is bijgevoegd in
bijlage I.
Tevens is in bijlage I een kopie van een situatiekaart van de HW van 1932 bijgevoegd.
Hierop is duidelijk de ligging van een ondergrondse tank (4000 l) aangegeven.
Verder onderzoek conform het protocol ‘Vooronderzoek Potentiële Spoed Provincie ZuidHolland’ heeft niet plaatsgevonden aangezien de locatie reeds onderzocht is.
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EIND BEOORDELING LOCATIE
De eindbeoordeling van de locatie is weergegeven in tabel 11.1.
Tabel 11.1: relevante gegevens voor spoedbepaling en eindconclusie
Locatienaam

Voorweg 37

Plaats

Noorden

cluster_id

C0569025891

dominante bedrijfsactiviteiten

benzine-service-station

bijbehorende spoedgroep

Opslag vloeibare brandstoffen

Voldoet het aan het criterium van de spoedgroep

Er heeft geen toetsing plaatsgevonden aangezien locatie
reeds is onderzocht en samenvalt met Globis-locatie

Potentiële spoedlocatie na HO

Niet van toepassing (geen beoordeling)

verontreinigingsstatus
(op basis van nader onderzoek)

Ernstig, niet urgent

benodigde vervolgactie

Starten sanering

is de locatie voor 1987 gestart?

Ja

De locatie is al onderzocht en beschikt. Er is een geval van ernstige, niet urgente
bodemverontreiniging aanwezig met minerale olie en PAK. De locatie ligt binnen de
ecologische hoofdstruktuur.

11.1 Opmerkingen
In de dataset van de HO is de benodigde vervolgactie is ‘starten sanering’. Dit is echter een
vervolgactie die voortkomt uit de wens van de eigenaar om nieuwbouw te plegen. Aangezien
er een discussie is ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de verontreiniging zal de
sanering niet op korte termijn starten.
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locatienaam

Voorweg 37

plaats

Noorden

cluster_id

C0569025891
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BEOORDELINGSCRITERIA VOOR SPOEDLOCATIES

Het protocol Vooronderzoek Potentiële Spoed schrijft de criteria voor waaraan een ‘Spoedlocatie’
moet voldoen. Hieronder volgt een samenvatting van deze criteria.
1.

2.
3.
4.
5.

Op een Spoedlocatie hebben daadwerkelijk die bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden die
behoren tot één van de volgende UBI groepen, de zogenaamde ‘spoedgroepen’. (Bij een
aantal spoedgroepen gelden nog aanvullende criteria).
- aardoliewinning- en chemie
- asbestverwerkende industrie
- bestrijdingsmiddelenindustrie
- chemische industrie
- textielreiniging en veredeling
• het daadwerkelijk chemisch reinigen
- gasfabrieken
- grafische industrie
• het gebruik van ontvettingsmiddelen
- houtconservering
- metaaloppervlaktebehandeling
• metaaloppervlaktebehandeling en/of
• gebruik van galvaniseer- / electrolyse- /thermische metaalbaden en/of
• het spuiten van verf en/of lak op enige schaal
- opslag vloeibare brandstoffen
• op enig moment opslaan van 25.000 liter of meer vloeibare brandstof
- verf- en drukinktindustrie
• loodwitmolen/fabriek - zinkwitmolen/fabriek - tinwitmolen/fabriek
• loodsuikermalerij
• daadwerkelijke productie van verven,vernis, lakken of drukinkt
- scheepsbouw
• metaaloppervlakte behandeling
- steenkolenwinning en carbochemie
• productie van bitumineuze materialen en/of
• teer-distilleerderij of cokesfabriek en/of
• ophoging/verharding met kolengruis/sintels
- stortplaatsen
• het storten van chemisch afval
- en de subgroepen behorende tot de groep Overige bedrijven:
- electriciteitscentrales
- ertsen- & mineralenoverslag
- kabelbranderijen
- leerlooierijen
- spoorweg- en tramemplacementen
- vismeel &guaninefabrieken
- scheepswerven en
- reinigingsbedrijven behorende tot:
- verfbussen reinigingsbedrijf
- ontsmettings- en
ongediertebestrijdingsbedrijf
- classificeerbedrijf
- containerreinigingsbedrijf
- vatenreconditioneringsbedrijf en
vatenwasserij
- tankauto cleaningbedrijf
En tevens moet er sprake zijn van risicovol bodemgebruik indien de spoedgroep een
verontreiniging in de bovengrond geeft OF
er is een mogelijkheid tot een verontreiniging van de ondergrond waarbij sprake is van
infiltratie OF
er is een mogelijkheid tot een verontreiniging van de ondergrond waarbij sprake is van een
zaklaag (door gechloreerde koolwaterstoffen) OF
er bestaat een risico voor een drijflaag (alleen bij meer dan 25.000 liter opslag brandstof).
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