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OMSCHRIJVING VAN DE WONING 

Voormalig melkveebedrijf met transformatiepotentie!





Deze karakteristieke woonboerderij met authentieke elementen is gelegen op een unieke locatie in het 

centrum van Annen op 4989 m² eigen grond. 


Ideaal voor een groot gezin, dubbele bewoning, combinatie wonen-werken dan wel het houden van (klein) 

vee.





De indeling is als volgt:


Via de voordeur aan de zijkant bereik je de entree met toegang naar de woonkamer aan de voorkant, hal en 

keuken met toegang naar de kelder.


De woonkamer is af te sluiten d.m.v. ensuite deuren van de eetkamer met daarachter de voormalige keuken. 

Daarnaast bevindt zich een slaapkamer, toilet en douche op de begane grond. Het bovenste gedeelte van de 

ramen zijn van glas in lood.


In het achterste gedeelte van het huis is een bijkeuken en daarachter een schuurruimte ''de deel'' van circa 296 

m². 





Eerste verdieping:


Via een vaste trap te bereiken. Hier bevinden zich een overloop met wastafel en 3 slaapkamers.


Daarnaast is er een zolderruimte.





Traditionele kapschuur:


Circa 200 m². Steens muren circa 2 meter hoog met pannen gedekt.





Bestemming: AGRARISCH. In overleg en na goedkeuring van de gemeente via een 

bestemmingsplanprocedure is dit om te zetten naar een WOONBESTEMMING. 


Let op: middels een principebesluit heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat ze welwillend staan tegenover:


-	Het splitsen van het hoofdgebouw in twee woningen


-	Splitsing van het hoofdgebouw in drie woningen, wanneer dit past binnen de woonbehoefte voor Annen.


-	De vrijstaande schuur op het perceel kan als vrijstaand bijgebouw voor één of meerdere woningen worden 

gebruikt.





Over Annen


Annen is een bruisend dorp met een actief verenigingsleven. Op de Brink in Annen worden jaarlijks een groot 

aantal activiteiten georganiseerd. Daarnaast is Annen voorzien van een kleinschalig winkelcentrum, er zijn 

horecagelegenheden, een basisschool, kinderdagverblijven, speelplaatsen, sportverenigingen, een openlucht 

zwembad en eerstelijns zorgvoorzieningen. Voor overige voorzieningen bent u aangewezen op grotere 

plaatsen als Groningen, Assen en Zuidlaren. Deze plaatsen zijn uitstekend bereikbaar op eigen gelegenheid of 

middels openbaar vervoer. Tot slot is er veel natuur aanwezig in de omgeving met vele wandel- en fiets routes. 

Het dorp Annen grenst namelijk aan de Staatsbossen en natuurgebieden.  
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

LET OP: 


Het object wordt verkocht per inschrijving. De kijkdagen zijn gepland op vrijdagmiddag 18 maart, 

maandagochtend 21 maart en dinsdagmiddag 22 maart (op afspraak).





EXTRA INFORMATIE:


•	Niet-bewoningsclausule van toepassing


•	Ouderdomsclausule van toepassing


•	Verkoop betreft perceel Anloo Z 1767


•	De  karakteristieke waarden van de gebouwen moeten bij een splitsing/verbouwing worden gerespecteerd


•	Mijnbouwschade nog niet geclaimd.


•	Juridische aanvaarding in overleg 


•	Feitelijke levering uiterlijk 1-12-2022 i.v.m. bewoning huidige eigenaar.
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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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Info | AgriPlaza Bouwadvies

Van: Dam van, Ernst <evdam@aaenhunze.nl>

Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 17:32

Aan: 'info@agriplazabouwadvies.nl'

Onderwerp: Principebesluit Kruisstraat 10 Annen

Geachte heer Akkerman, 

 

Van mijn collega Gert Ebels begreep ik dat uw cliënt wil weten wat er mogelijk is voor het pand Kruisstraat 10 

Annen. 

Behalve wat het geldende bestemmingsplan al bepaalt, is naar aanleiding van meerdere principeverzoeken al een 

principebesluit bepaald door B&W. Het principebesluit bevatte de volgende relevante tekst: 

 

“Het gaat om het kadastraal perceel nr. 1767, waarop de bebouwing van Kruisstraat 10 zich bevindt. Dit perceel is 

volgens het bestemmingsplan als agrarisch bedrijf bestemd. U wilt hier een woonbestemming. 

 

Ook wordt een deel van het aangrenzende kadastraal perceel nr. 245 te koop aangeboden. Dit perceel is gelegen in 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en is als agrarische cultuurgrond bestemd, waarop niet gebouwd mag worden. 

 

Er zijn meerdere verzoeken voor Kruisstraat 10 ontvangen. Daarom is gekeken naar de maximale mogelijkheden 

waaraan het college hier in principe medewerking wil verlenen. Deze worden benoemd in het onderstaande 

principebesluit. 

 

Principebesluit 

 

Het college zal in principe medewerking verlenen aan: 

• een woonbestemming in plaats van de huidige agrarische bedrijfsbestemming voor het perceel kadastraal 

bekend nr. 1767 

• Splitsing van het hoofdgebouw op perceel 1767 in twee woningen 

• Splitsing van het hoofdgebouw in drie woningen, wanneer dit past binnen de woonbehoefte voor Annen. De 

woonbehoefte wordt nu als uitvoering van de Woonvisie 2020+ onderzocht. De resultaten hiervan worden 

binnenkort bekend en daarom kan hier nu nog geen uitspraak over worden gedaan. 

 

De vrijstaande schuur op perceel 1767 kan als vrijstaand bijgebouw voor één of meerdere woningen worden 

gebruikt. Er worden geen nieuwe bijgebouwen toegestaan. De karakteristieke waarden van de gebouwen moeten 

bij een splitsing/verbouwing worden gerespecteerd. 

 

Het college zal geen medewerking verlenen aan een woonbestemming voor het perceel kadastraal bekend nr. 245.” 

 

 

Deze tekst is nu, slechts enkele weken later, nog actueel. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ernst van Dam 

Beleidsadviseur ruimtelijke ordening 

Gemeente Aa en Hunze 

(0592) 26 77 43 
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van HB Milieutechniek B.V. is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een verkennend 

bodemonderzoek (inclusief asbest) uitgevoerd ter plaatse van de Kruisstraat 10 te Annen.   

 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek betreft de voorgenomen aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse, teneinde vast te kunnen stellen, of deze al dan niet een belemmering 

vormt voor de beoogde functiewijziging van de locatie van een agrarisch gebruik naar wonen. 

 
Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het met een relatief geringe onderzoeksinspanning 

nagaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 

uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 

 
1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd:  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht; 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm 

(NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”; 

- Het verkennend asbestonderzoek (asbest in grond) dient te voldoen aan de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN)5707+C2: Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en 

partijen grond; 

- Het verkennend asbestonderzoek asbest (asbest in puin) dient te voldoen aan de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN)5897+C2: Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en 

sloopafval en recyclinggranulaat. 

 
Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend 

adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 

eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 
1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens 

komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage 

wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies. 
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 

ingewonnen uit de volgende bronnen: 

- informatie van de opdrachtgever; 

- interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

-  informatie uit het bodeminformatiesysteem (bodemloket.nl); 

- een locatie-inspectie. 

 
2.2  Bekende gegevens 

 

De onderzoekslocatie aan de Kruisstraat 10 bevindt zich in een landelijk gebied, aan de zuidelijke rand 

van de woonkern van Annen. Het onderzochte perceel staat kadastraal bekend als: gemeente Anloo, 

sectie Z, nummer 1767 en heeft een totaal oppervlak van 4.989 m2. 

 
Op de locatie zijn een (woon)boerderij inclusief een aantal opstallen gesitueerd. De zuidwestzijde van het 

perceel is grotendeels in gebruik als grasland. Op de oostzijde van de locatie vindt opslag van kuilpakken 

plaats. Uit informatie van bagviewer.nl blijkt, dat de boerderij op het adres rond 1935 is gebouwd. Het 

voornemen bestaat de functie van het perceel te wijzigen van een “agrarisch gebruik” naar “wonen”. 

 
Het bodeminformatiesysteem (bodemloket.nl) is geraadpleegd, om inzicht te verkrijgen in mogelijke 

gegevens met betrekking tot eerder uitgevoerd bodemonderzoek, potentieel (voormalige) 

bodembedreigende activiteiten en/of uitgevoerde bodemsaneringen. Voor de locatie zijn geen eerder 

uitgevoerde bodemonderzoeken bekend. Uit een door de opdrachtgever aangeleverde 

Hinderwetvergunnning (februari 1990) blijkt, dat ten behoeve van de oprichting van een 

melkrundveehouderij / akkerbouwbedrijf gebruik is gemaakt van een lasinrichting, bovengrondse 

brandstoftank (2.000 liter) en bestrijdingsmiddelenopslagplaats (in kast).  

 
Uit de locatie-inspectie blijkt, dat een met puin verharde oprit op de noordwestzijde van de locatie 

aanwezig is. Centraal op de locatie is een dam aanwezig. De voormalige locaties van de bovengrondse 

dieseltank en bestrijdingsmiddelenopslagplaats zijn op locatie aangewezen door de huidige bewoner.  

 
.2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Verkennend bodemonderzoek  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem’ - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

Op basis van het langdurige (bedrijfsmatige) gebruik van de locatie is de onderzoeksstrategie voor een 

diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming (VED-HE-NL) gehanteerd. De locatie van de voormalige bovengrondse brandstoftank en 

de bestrijdingsmiddelenopslagplaats zijn separaat onderzocht, conform de onderzoeksstrategie voor een 

verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). Op 

verzoek van de opdrachtgever is geen inpandig bodemonderzoek verricht.  

 
Opmerking: Tijdens de werkzaamheden is binnen 5,0 m-mv geen grondwater aangetroffen. Het 

grondwater is derhalve, conform de NEN5740, niet onderzocht. 
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Verkennend asbestonderzoek  

Tijdens de veldwerkzaamheden is op de noordwestzijde van de onderzoekslocatie een volledige 

puinverharding aangetroffen, welke in gebruik is als oprit. Centraal op de locatie is een puinhoudende 

toegangsdam aangetroffen. Het voorkomen van ondefinieerbaar puin in de bodem dient als indicator te 

worden beschouwd voor de mogelijke aanwezigheid van asbest. Derhalve is het onderzoek op beide 

locaties aangevuld met een verkennend asbestonderzoek.  

 
Het verkennend onderzoek naar asbest ter plaatse van de oprit is uitgevoerd conform de NEN5897+C2 

‘Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’. Hierbij is uitgegaan 

van de onderzoeksstrategie voor halfverhardingslagen (paragraaf 6.5.2). Het verkennend 

bodemonderzoek naar asbest ter plaatse van de toegangsdam is uitgevoerd op basis van de NEN 

5707+C2 ‘Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond”.  Hierbij is de 

onderzoeksstrategie gehanteerd voor een “verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met een 

duidelijke verontreinigingskern”.  

 
NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897), welke is gericht op een 

indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden 

met een zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’., protocol 2002: ‘Het nemen van 

grondwatermonsters’ en protocol 2018 ‘Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem’ . Voor 

deze protocollen is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een procescertificaat 

(certificaatnummer: NC-SIK-20350), welke is afgegeven door Normec Certification B.V. 

 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde 

laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 

3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Kruisstraat 10, Annen Bodemlaag Onderzoek Boornr. Analysepakket 

Verkennend bodemonderzoek 
Kruisstraat 10, Annen 
(4.989 m2) 

Bovengrond 
Ondergrond 

15 x boring tot 0,5 m -mv 

4 x boring tot grondwater 
01 t/m 08a, 10, 
11, 13 t/m 20 

5 x standaardpakket grond 

Bovengrondse 
brandstoftank (<10 m2)  

Bovengrond 1 x boring tot 5,0 m-mv 09 1 x standaardpakket grond  

Bestrijdingsmiddelen-
opslag (<10 m2)  

Bovengrond  1 x boring tot 2,0 m-mv 12 1 x standaardpakket grond + OCB’s  
 

Verkennend asbestonderzoek 

Puinverharding (oprit) 
(t.h.v. boring 06) 

Halfverharding 
 

2 x graafgat 
(0,3 m1 x 0,3 m1 x 0,2 m1) 

06a en 06b  1 x asbest in puin (NEN 5898) 
 

Toegangsdam 
(t.h.v. boring 08a) 

Verdachte laag 
 

2 x graafgat 
(0,3 m1 x 0,3 m1 x 0,2 m1) 

08b en 08c  1 x asbest in grond (NEN 5898) 
 

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

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

minerale olie. 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd op 9 februari 2022 (plaatsen boringen). Het graven van de inspectiegaten is 

uitgevoerd op 17 februari 2022, eveneens door de heer D.M. Reitsema. De locaties van de boringen en 

inspectiegaten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. 

De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 3. 

De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1. 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-

water-test.  

 
De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de mate van 

verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit iedere boring 

grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een grondmonster 

genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid bodemvreemd materiaal, 

etc) zijn apart bemonsterd. 
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3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 
De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 

- minerale olie (GC); 

 
Aanvullend:  

- OCB’s (bestrijdingsmiddelen). 

 
Verkennend asbestonderzoek: 

- Asbest in grond/puin (NEN 5898). 

  
3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 

toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 

interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor 

grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. 

 
Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-specifieke 

bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde gehalten van de 

parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden. 

 
Tussenwaarden (T) 

De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 

interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 

waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 

 
Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake 

is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 

m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden. 

 
In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval 

van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid 

en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte 

aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.  
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Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in de 

tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 
Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie 

van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een somparameter 

beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd te 

worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- of 

streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 

toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 

significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden 

detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel 

4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is aangetroffen. 

Hierbij is de bodemopbouw van boring 09 representatief gesteld. Voor een beschrijving van de 

bodemopbouw, op boorpuntniveau, wordt naar de boorprofielen in bijlage 3 verwezen.  

 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 
Diepte (m-mv.) Samenstelling 

0,00 - 0,70 Zand, matig grof, matig siltig, matig humeus 

0,70 - 5,00* Zand, matig grof, matig siltig 
*: maximale boordiepte 

 
Tijdens de werkzaamheden is binnen 5,0 m-mv geen grondwater aangetroffen. Het grondwater is 
derhalve, conform de NEN5740, niet onderzocht. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse enkele boringen bodemvreemde materialen waargenomen, 

welke zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij het samenstellen van de 

(meng)monsters voor analyse, is rekening gehouden met de bodemvreemde materialen en meest 

verdachte bodemlagen. De bijmenging is weergegeven in tabel 4.2.  

 
Tabel 4.2: overzicht bijmenging in de bodem 
Boring  Diepte (m-mv.) Bijmenging  

Verkennend bodemonderzoek  
01 0.00 - 0.50 Baksteen (matig) 
02 0.00 - 0.50 Baksteen (sporen) 
03 0,15 - 0.50 Baksteen (matig) 
06 0.00 - 0.20 Puinverharding (laagjes asfalt en leisteen) 
07 0,00 - 0,50 Baksteen (resten) 
08 0,00 - 0,30 Baksteen (resten) 
08a 0.00 - 0.50 Puin (resten), asfalt (resten) 
09 0.00 - 0.50 Baksteen (brokken) 
10 0.00 - 0.50 Baksteen (resten) 
14 0.00 - 0.50 Baksteen (matig) 
15 0.00 - 0.50 Baksteen (matig) 
16 0.00 - 0.70 Baksteen (resten) 
17 0.00 - 0.50 Baksteen (matig), plastic (resten) 
Verkennend asbestonderzoek  
06a / 06b  0,00 - 0,20 Puinverharding (resten asfalt, gravel, split, puin) 
08b / 08c 0,00 - 0,20 Puin (sterk), asfalt (resten) 
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4.2 Analyseresultaten grond 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 
samengevat. 
 
Tabel 4.3: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
 
Mengmonster 
(traject m -mv)* Boring(en) 

 

Parameters  
Indicatieve 

toetsing 
(BBK) 

> achtergrondwaarde 
=< tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde 
=< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk 

verontreinigd) 
Kruisstraat 10, Annen  
MM1 
(0,00-0,50) 01, 03 Lood (53,9) - - Altijd 

Toepasbaar 
MM2 
(0.00-0,50) 07, 08, 10 - - - Altijd 

Toepasbaar 
M3 
(0,00-0,30) 08a Minerale olie (200) - - Klasse 

Industrie 
MM4 
(0,00-0,50) 14, 15, 17 Lood (72,7),  

minerale olie (195) - - Klasse 
Industrie 

MM5 
(0,50-1,30) 04, 11, 16 - - - Altijd 

Toepasbaar 
Voormalige brandstoftank 
M6 
(0,00-0,50) 09 Minerale olie (250) - - Klasse 

Industrie 
Voormalige bestrijdingsmiddelenopslag 
M7 
(0,00-0,50)  12 Lood (73,9), 

minerale olie (438) - - Klasse 
Industrie 

* minimale en maximale bemonsteringsdiepte 

 
4.3 Onderzoeksresultaten verkennend asbestonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden is op de noordwestzijde van de onderzoekslocatie een volledige 

puinverharding aangetroffen, welke in gebruik is als oprit. Centraal op de locatie is een puinhoudende 

toegangsdam aangetroffen. Derhalve is het bodemonderzoek aangevuld met een verkennend 

asbestonderzoek (conform NEN 5707 / NEN 5897). 

 
De grond uit de inspectiegaten is in delen gezeefd met een grove zeef (maaswijdte maximaal 20 mm), 

waarbij grote stukken materiaal zijn gescheiden van de grond(matrix). Het grove materiaal is visueel 

onderzocht op asbestverdachte stukken, deze zijn niet aangetroffen. 

 
Van het gezeefde materiaal (<20 mm) uit de inspectiegaten zijn na zeven, twee mengmonsters 

samengesteld voor analyse van de fijne fractie. Hierbij is een mengmonster samengesteld van de 

puinverharding (> 25 kg. d.s.) en een mengmonster van de sterk puinhoudende grond (> 10 kg. d.s.).  In 

de mengmonsters is het aantal grepen gelijkmatig verdeeld over de onderzochte inspectiegaten, 

bestaande uit minimaal 20 grepen: 

- MM-1 (graafgat 06a en 06b; 0,00-0,20 m-mv); 

- MM-2 (graafgat 08b en 08c; 0,00-0,20 m-mv). 

 
Uit de analyseresultaten blijkt, dat in beide samengestelde mengmonsters analytisch geen asbest is 

aangetoond. 
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4.4       Interpretatie onderzoeksresultaten 
 
Uit de onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) blijkt, het volgende: 

 Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de geanalyseerde (meng)monsters van de bovengrond (MM1, 

MM2, M3 en MM4) hoogstens lichte verontreinigingen met lood en/of minerale olie zijn aangetoond. 

Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten (t.o.v. de 

achtergrondwaarde) gemeten; 

 In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond (MM5; 0,5-1,3 m-mv) zijn voor de 

geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde) aangetoond; 

 Ter plaatse van het separaat geanalyseerde monster van de bovengrond ter hoogte van de voormalige 

bovengrondse brandstoftank (M6; 0,0-0,5 m-mv) is voor minerale olie een lichte verontreiniging 

gemeten. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten (t.o.v. de 

achtergrondwaarde) aangetoond; 

 Ter plaatse van het separaat geanalyseerde monster van de bovengrond ter hoogte van de voormalige 

bestrijdingsmiddelenopslag (M7; 0,0-0,5 m-mv) zijn voor lood en minerale olie lichte verontreinigingen 

gemeten. Voor de overige geanalyseerde parameters (o.a OCB’s) zijn geen verhoogde gehalten (t.o.v. 

de achtergrondwaarde) aangetoond; 

 Indien de gemeten gehalten worden getoetst aan de ‘normen voor hergebruik’ uit het Besluit 

Bodemkwaliteit, dan geeft dit een indicatie dat de toepassingsklasse van de grond varieert van ‘Altijd 

toepasbaar’ (MM1, MM2, MM5) tot ‘Klasse Industrie’ (M3, MM4, M6, M7). Hierbij zijn de gemeten 

gehalten aan minerale olie (klasse)bepalend; 

 Tijdens het verkennend onderzoek asbest is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen in de 

puinhoudende bovengrond van een dam, alsmede in de puinverharding van de oprit. 

 
4.5 Toetsing hypothese 

Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van het licht verhoogd gemeten gehalten aan lood en minerale olie in de bovengrond kan de 

hypothese "verdacht" voor de onderzoekslocatie worden aangenomen. Aangezien hoogstens sprake is 

van licht verhoogde gehalten wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

 
Verkennend asbestonderzoek 

Op basis van de onderzoeksresultaten, welke zijn voortgekomen uit het veldwerk en het 

laboratoriumonderzoek van het verkennend onderzoek asbest blijkt, dat visueel en analytisch geen asbest 

is aangetroffen. Hiertoe wordt de hypothese ‘verdacht’ voor de aanwezigheid van asbest verworpen. 



Project : Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Kruisstraat 10, Annen  
Projectnummer : 220044 

 
 
 

 
 
©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 12 van 12 

5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de geanalyseerde (meng)monsters van de bovengrond hoogstens 

lichte verontreinigingen met lood en/of minerale olie zijn aangetoond. Voor de overige geanalyseerde 

parameters zijn geen verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde) gemeten.  

 
In het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond zijn voor de geanalyseerde parameters geen 

verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde) aangetoond. 

 
Tijdens de werkzaamheden is binnen 5,0 m-mv geen grondwater aangetroffen. Er is derhalve geen 

grondwateronderzoek uitgevoerd.  

 
Verkennend asbestonderzoek  

Tijdens het verkennend onderzoek asbest is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen in zowel de  

puinhoudende bovengrond van de dam, alsmede in de puinverharding van de oprit. 

 
Algehele conclusie 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. Op basis van de 

onderzoeksresultaten zijn geen sanerende maatregelen en -procedures bij graafwerkzaamheden op de 

locatie van toepassing. 

 
Indien de gemeten gehalten worden getoetst aan de ‘normen voor hergebruik’ uit het Besluit 

Bodemkwaliteit, dan geeft dit een indicatie dat de toepassingsklasse van de grond varieert van ‘Altijd 

toepasbaar’ tot ‘Klasse Industrie’. Voor eventueel voorwaarden met betrekking tot de hergebruik van 

vrijkomende grond buiten de locatie wordt verwezen naar het gemeentelijk Bodembeheerplan, gebaseerd 

op het besluit Bodemkwaliteit. Hoewel bij voorkeur hergebruik op basis van de gemeentelijke 

bodemkwaliteitskaarten kan plaatsvinden, kan, afhankelijk van de hergebruikslocatie, de uitvoering van 

partijkeuring(en) noodzakelijk zijn om de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond als bodem te 

kunnen bepalen. Ter voorkoming van een overtreding van het Besluit Bodemkwaliteit (illegaal 

samenvoegen partijen), wordt geadviseerd om grond van verschillende milieuhygiënische kwaliteit en 

textuur separaat te ontgraven en in depot te plaatsen. Bij eventuele afvoer kan hiermee rekening worden 

gehouden met de bestemming en toepassing. 

 



De 10 meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt 

in een woning tot het moment waarop u het 

contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen 

allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis 

kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de 

NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de 

meeste vragen snel een goed antwoord geven. 

Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde 

vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op 

zoek gaat naar dat huis van uw dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 


U bent pas in onderhandeling als de verkopende 

partij reageert op uw bod door een tegenbod te 

doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als 

de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 

met de verkoper zal bespreken.






2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen 

als er al over een bod onderhandeld wordt?    


Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog 

niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het 

zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer 

belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan 

één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een 

NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak 

zal de verkopende NVM-makelaar aan 

belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat 

heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan 

wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan 

pas met u in onderhandeling treden als de 

onderhandeling met de eerste geïnteresseerde 

beëindigd is. De NVMmakelaar doet geen 

mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit 

zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.






3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 

de woning dan aan mij verkopen?                 


Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs 

moet worden gezien als een uitnodiging tot het 

doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan 

de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod 

aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een 

tegenbod laat doen.

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 

tijdens de onderhandeling verhogen?                    


Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te 

verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als 

potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de 

onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra 

de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt 

namelijk uw eerder gedane bod.





5. Hoe komt de koop tot stand?                                                                                                                        Als 

verkoper en koper het eens zijn over de belang-

rijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en 

de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende 

makelaar de afspraken schriftelijk vast in een 

koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een 

belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet 

automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u 

bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de 

financiering, dan moet u dit melden bij het uit-

brengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat 

de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken 

en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 

wordt opgemaakt. Zodra beide partijen de koopakte 

hebben ondertekend en de koper een afschrift van 

deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als 

particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie 

dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper 

alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de 

financiën rond en vormen ook eventuele andere 

ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan 

zal op de afgesproken opleveringsdatum de 

overdracht plaatsvinden bij de notaris.






6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de 

onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 

 Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden 

die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat 

geval kan de verkopende makelaar - in overleg met 

de verkoper - besluiten de lopende onderhande-

lingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen 

om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders 

een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. 

Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar 

uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen 

na te komen.

www.agriplaza.eu



7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk 
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 


hoge prijs vragen voor een woning? 
 Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM- overheid koppelt aan de overdracht van een woning. 

makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de 

koper kan onderhandelen over de prijs, maar de notariskosten voor het opmaken van de 

verkoper beslist.
 leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 



 daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper 


8 Wat is een optie? 
 rekening te houden met de (notaris)kosten voor de 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft 

om door een eenzijdige verklaring een de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om 

koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. de woning te verkopen, dan komen de kosten 

Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar 

van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog is immers belangenbehartiger van de verkoper en 

een week bedenktijd. Bij de aankoop van een niet van u als koper. Om deze reden is het 

nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van 

gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande de NVM in te schakelen. De makelaarscourtage voor 

woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak een aankopende makelaar komt wel voor rekening 

ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van de koper.

van bepaalde toezeggingen die een verkopende 

NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende 

koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n 

toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 

belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt 

om na te denken over een bod. De makelaar van de 

NVM zal in de tussentijd proberen niet met een 

andere partij in onderhandeling te gaan. De 

belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om 

een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in 

de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie 

kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende 

NVM-makelaar beslissen zelf of er in een 

onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen 

worden gedaan.







9. Moet een makelaar als eerste met mij in 

onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt 

voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod 

uitbreng?


Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met 

de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de 

plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus 

belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw 

positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.
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