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Inleiding
Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente Roermond bekende gegevens over de
bodemkwaliteit. Deze informatie wordt in een bodeminformatiesysteem (BIS) opgeslagen. In het rapport is de beschikbare
informatie opgenomen van het door u geselecteerde perceel of gebied. Indien van toepassing is eveneens de informatie uit
de directe omgeving opgenomen (buffer 25 meter).
Deze rapportage geeft een overzicht van de algemene gebiedskwaliteit, van de historische bedrijfsactiviteiten en
ondergrondse tanks en een beschrijving van de bodemonderzoeken en saneringen. In de meeste gevallen biedt deze
rapportage voldoende informatie voor het gebruik als makelaarsmodule.
Voor bodemadviesbureaus biedt deze rapportage een indicatie van de aanwezige bodemgegevens maar vormt niet alle
archiefinformatie voor een is vooronderzoek conform de NEN 5725 (historisch onderzoek). Voor een onderzoek conform
NEN 5725, NEN 5707 en de norm NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) is naast de bodeminformatie ook alle
informatie met betrekking tot milieudossiers en bouwvergunningen relevant. Deze informatie dient middels een dossier
onderzoek (bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) te worden verzameld. Deze informatie is niet digitaal
beschikbaar en kan door middel van het maken van een afspraak bij ons ingezien worden.
Hieronder volgt een korte toelichting van de informatie in het rapport. In de bijlage is een uitgebreidere toelichting terug te
vinden.

Bodemlocatie
De bij gemeente Roermond bekende bodeminformatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een
perceel of een plangebied waar de bodem is onderzocht of waar in het verleden een (voor bodemverontreiniging) verdachte
activiteit is uitgevoerd of een calamiteit is geweest. Binnen een bodemlocatie kunnen meerdere bodemonderzoeken zijn
uitgevoerd. Maar er zijn ook locaties waar geen bodemonderzoek is uitgevoerd, dit zijn meestal locaties waar in het verleden
een verdachte activiteit is uitgevoerd.

Bodemonderzoeken
Hieronder worden de bodemonderzoeken en saneringen vermeld die relevant zijn voor de locatie of selectie. De
onderzoeken worden per locatie vermeld. De bodemonderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn
uitgevoerd. Bijvoorbeeld t.p.v een bouwlocatie of ondergrondse tank.
Van de onderzoeken zijn indien bekend de toetsingsresultaten opgenomen. Daarnaast wordt het BIS de conclusie van het
adviesbureau opgenomen, deze conclusie is in eveneens in de tabel opgenomen. Let wel op dat de actuele toetsing kan
afwijken van de toetsing en de conclusie uit het rapport. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de regelgeving.

Verontreinigingscontour
In het BIS zijn enkele verontreinigingscontouren opgenomen. Deze contouren laten de verspreiding van een verontreiniging
zien. In de meeste gevallen betreft het een verontreiniging die binnen het kader van Wet bodembescherming (Wbb) valt.
Met betrekking de Wet bodembescherming (Wbb) is provincie Limburg het bevoegd gezag. Wanneer in deze rapportage
een verontreinigingscontour wordt weergegeven, dient u voor de meest actuele informatie contact op te nemen met
provincie Limburg.
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Historisch bodembestand (HBB)
In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar o.a. op basis van de Hinderwetdossiers en het
tankarchief blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De actuele vergunningen zijn in
de meeste gevallen niet opgenomen in dit bestand.
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel
iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Als bijlage van deze rapportage is een uitgebreidere toelichting opgenomen over de beschikbare informatie. Hierin is een
korte legenda opgenomen waarin enkele termen en afkortingen worden toegelicht.

In hoofdstuk 5 is tevens algemene bodeminformatie van de Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart opgenomen. Meer
informatie hierover is ook te vinden op: :http://www.roermond.nl/4/bodembeheer/Nota-Bodembeheer.html.
Heeft u vragen over dit rapport of wilt u een afspraak maken voor een dossieronderzoek kunt u contact opnemen met een
van de bodemadviseurs middels het versturen van een email naar bodem@Roermond.nl.
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Informatie over geselecteerd gebied
Overzicht bodemlocaties
Nazcacode

Locatienaam

AA095703370

Maastrichterweg-Rijksweg

AA095701254

Zuidelijke Stadsrandzone
(onverdachte delen)

AA095700639

Rijksweg 15

Opmerkingen/conclusie

Gegevens bodemlocaties
Maastrichterweg-Rijksweg
- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Activiteit/oordeel

Periode (van-tot)

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval

Leeg-Leeg

ophooglaag met grond

Leeg-Leeg

- Verontreinigings contouren (onderdeel van Locatie)
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Historisch informatie vanuit het Historisch Bodembestand
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zuidelijke Stadsrandzone (onverdachte delen)
- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Activiteit/oordeel

Periode (van-tot)

onverdachte activiteit

Leeg-Leeg

- Verontreinigings contouren (onderdeel van Locatie)
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Historisch informatie vanuit het Historisch Bodembestand
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Rijksweg 15
- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Activiteit/oordeel

Periode (van-tot)

hbo-tank (ondergronds)

onbekend-1995

- Verontreinigings contouren (onderdeel van Locatie)
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Historisch informatie vanuit het Historisch Bodembestand
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Adres

bron

Rijksweg 15

Overig (OV)

Bedrijfsnaam

Activiteit/oordeel

Periode

hbo-tank (ondergronds)
/ Pot. verontreinigd

onbekend - 1995

Overzicht onderzoeken
Naam onderzoek

onderzoeksbureau

grond

grondwater

AA095704461-Rijksweg 15

Historisch
onderzoek
Milieutechnisch
Adviesbureau Heel
BV 18-12-2014

Onbekend

Onbekend

AA095700321-Rijksweg 15

Verkennend
onderzoek NEN
5740 Lyons
Business Support
01-11-2000

>AW

Onbekend

AA095700453-Rijksweg 15

Verkennend
onderzoek NVN
5740 Lyons
Business Support
11-03-1996

>AW

Onbekend

AA095701495-Rijksweg 15

Verkennend
Onbekend
onderzoek NVN
5740 Bureau
Kragten B.V. 02-12
-1993

Onbekend

AA095703965Maastrichterweg-Rijksweg

Verkennend
onderzoek NEN
5740 Geonius 1803-2011

Onbekend

AA095704190-Zuidelijke
Stadsrandzone
(onverdachte delen)

Historisch
Onbekend
onderzoek Grontmij
05-10-2012

Onbekend

AA095702335-Zuidelijke
Stadsrandzone
(onverdachte de

Verkennend
onderzoek NEN
5740 Grontmij 1909-2007

Onbekend

>I

>AW

conclusie

Project wordt gefaseerd uitgevoerd. In
1e instantie aanleg rotonde nabij
Mussenberg. Hiertoe is apart een BUSmelding gedaan BUS 38 en 42-2011. zie
StraBIS 3971
Start 8 juni 2011. Oplevering 1
september 2011.
Uitvoering door JaJo BRL 7000 gecertific

Overzicht verontreinigingscontour
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie
Overzicht bodemlocaties
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens bodemlocaties

Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overzicht onderzoeken
Naam onderzoek

onderzoeksbureau

grond

grondwater

AA095704317-Zuidelijke
Stadsrandzone (vml.
spoorlijn Solvay)

Historisch
onderzoek Bureau
Kragten B.V.lokaal
18-04-2013

Onbekend

Onbekend

NZ095700584-onderzoek
De Grinderij

Historisch
onderzoek Kragten
b.v 07-06-2019

Onbekend

Onbekend

conclusie

Onderzoek tbv ontwikkeling De Grinderij.
Locatie onverdacht voor nieuwe
verontreinigingsbronnen
Geen activiteiten plaatsgevonden die de
milieuhygiënische bodemkwaliteit
negatief hebben beïnvloed.
Resultaten onderzoek 2007 nog steeds
representatief

Overzicht verontreinigingscontour
Binnen de gemeente Roermond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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Toelichting
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten
In de rapportage worden alle bodemonderzoeken vermeld die bij de gemeente bekend zijn van het geselecteerde gebied.
Wij beschikken niet over alle in Roermond uitgevoerde bodemonderzoeken. De bodemonderzoeken die bijvoorbeeld
uitgevoerd zijn in het kader van transacties zijn meestal niet bij de gemeente bekend. (Het is niet verplicht deze
onderzoeken naar de gemeente te sturen.) Met betrekking tot de onderzoeken in het kader van Wet bodembescherming
(Wbb) is de provincie Limburg bevoegd gezag. Veelal zijn deze onderzoeken ook bij ons bekend maar voor de meest
actuele en complete informatie met betrekking tot deze locaties dient u contact op te nemen met de provincie Limburg.
Wij beschikken wel over bodemonderzoeken welke uitgevoerd zijn in het kader van de omgevingsvergunning (voorheen o.a.
bouwvergunning en milieuvergunning) en de bestemmingswijzigingen.
Over het algemeen beschouwen wij een bodemonderzoek als actueel, en dus bruikbaar, als het jonger is dan 2 jaar.
Afhankelijk van de manier waarop het terrein gebruikt is, beschouwen we een onderzoek dat tussen 2 en 10 jaar oud is,
eventueel na uitvoeren van aanvullend onderzoek ook nog als actueel. In die gevallen waar aanvullend onderzoek nodig is
zal altijd overleg met een milieuadviseur bodem nodig zijn. Een onderzoek dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als
verouderd. Wij vermelden deze onderzoeken nog wel en u kunt ze ook inzien, maar de betrouwbaarheid van de informatie is
sterk afgenomen.
Een groot deel van de bodemonderzoeken van Roermond is digitaal beschikbaar. U kunt een bodemonderzoek bij ons
opvragen middels een verzoek te sturen naar bodem@Roermond.nl.
Indien het onderzoek niet digitaal beschikbaar is kunt u het bij ons komen inzien.
Historisch bodembestand (Hbb) incl. ondergrondse tanks bij particulieren
In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt
dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Tevens zijn de locaties opgenomen waar een
particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest).
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel
iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Gemeente Roermond - Pagina 7 van 11 - 10-12-2019

Legenda
BIS

Bodeminformatiesysteem

Wbb

Wet bodembescherming
Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de Iwaarde zijn gemeten dan is de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing. Voor
Roermond is de Provincie bevoegd gezag m.b.t. locatie waarvoor de Wbb van toepassing
is.

HBB

Historische Bodembestand

NEN 5725

landelijke richtlijnen voor uitvoering vooronderzoek m.b.t. bodemonderzoek

NEN 5740

landelijke richtlijnen voor uitvoering verkennend bodemonderzoek

bg

bovengrond (grondlaag 0,0-0,5 meter – maaiveld)

og

ondergrond (grondlaag dieper dan 0,5 meter-maaiveld)

gw

grondwater

AW

Achtergrondwaarde

<= AW

Geen verhoogde gehalten gemeten

S of > AW

overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging

>T

overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging

>I

overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging

nazcacode

unieke administratieve code voor de locatie of het onderzoek. Door deze code kunnen we
de locatie of het onderzoek snel terugvinden in onze database.

Onbekend

geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem / niet onderzocht dan wel / Niet
van toepassing
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Nota Bodembeheer regio Maas & Roer inclusief bodemkwaliteitskaart.
De gemeente Roermond beschikt over een bodemkwaliteitskaart die de gemiddelde bodemkwaliteit weergeeft van
verschillende gebieden in de gemeente Roermond. De bodemkwaliteitskaart kunt u raadplegen op de gemeentelijke website
http://www.roermond.nl/4/bodembeheer/Nota-Bodembeheer.html
Het grootste deel van het grondgebied bevindt zich in de zones buitengebied en overige woonbebouwing. Deze twee
gebieden zijn van oudsher weinig belast door verontreinigde stoffen. Doorgaans is er dan sprake van schone grond tenzij er
activiteiten zijn uitgevoerd welke lokaal de kwaliteit hebben verslechterd, zoals olietanks, dempingen/dumpingen,
funderingen, asbestdaken etc. De rapportagemodule geeft een goed eerste beeld of de kwaliteit vermoedelijk zal
overeenkomen met de kwaliteit van de betreffende zone. Een historisch bodemonderzoek of verkennend bodemonderzoek
geeft indien nodig een meer volledig beeld.
Er zijn een aantal gebieden in de gemeente Roermond waarvan bekend is dat de gemiddelde bodemkwaliteit niet schoon is.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de binnenstad waar door eeuwenlang gebruik de bodem doorgaans niet meer schoon is. De
binnenstad voldoet gemiddeld aan de kwaliteit wonen maar varieert van lichte tot plaatselijk sterke verontreinigingen.
Ook in het gebied Roerdelta en diverse bedrijfs- en industrieterreinen is de gemiddelde kwaliteit niet geheel schoon.
Daarnaast zijn in Roermond gebieden zoals het havengebied en bedrijfsterreinen van voor 1970 waar eveneens de
gemiddelde kwaliteit niet geheel schoon is.
In bijgevoegde kaart zijn bovenstaande gebieden terug te vinden.
Naast de bodemkwaliteitskaart beschikt de gemeente Roermond over een Nota bodembeheer. Hierin zijn regels
opgenomen voor grondverzet en verschillende types onderzoek.
De complete Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart kunt u terugvinden op onze gemeentelijke website
http://www.roermond.nl/4/bodembeheer/Nota-Bodembeheer.html.
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Disclaimer
De gemeente Roermond besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens in het Bodeminformatiesysteem.
Toch kan het voorkomen dat de getoonde bodeminformatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. Tevens
ontvangt de gemeente Roermond niet alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente worden uitgevoerd.
De gemeente Roermond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van of in verband staat met het
gebruik van de getoonde informatie.
De gegevens van een bodemonderzoek zijn ook een momentopname. Dit houdt in dat per situatie (omgevingsvergunning
voor bouw of bestemmingsplanwijziging, grondverzet etc.) moet worden beoordeeld of de bekende gegevens nog bruikbaar
zijn daarvoor.
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via het emailadres bodem@Roermond.nl.
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Deelgebieden
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