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1 ALGEMEEN
1.1 Inleiding
Laag Kanje is een vakantiepark met kampeerplaatsen , chalets , trekkershutten , lodges en glampingtenten
gelegen midden in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug . Het is een gebied met bossen ,heidevelden , zandverstuivingen en rivieren . Het park ligt naast het Bosbad Henschotermeer metzandstranden en zwemwater . Het vakantiepark beschikt over een groot aaneengesloten
verblijfsrecreatief - terrein met centrale voorzieningen en een separaat gelegen kampeerterrein , " Klein
Landeck " genaamd , dat grenst aan een ander recreatieterrein . Het park ligt op het grondgebied vantwee gemeenten , te weten de gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Woudenberg. " Klein
Landeck " is ( als enige deel van het vakantiepark ) gelegen in de gemeente Woudenberg en is in gebruikals kampeerterrein voor 55 kampeermiddelen ( inclusief een sanitair gebouw) . Het bestemmingsplan laatten hoogste 75 standplaatsen toe , er zijn dus minder standplaatsen in gebruik . EuroParcs ( hierna te
noemen initiatiefnemer ) is voornemens om dit terrein om te zetten van kampeerterrein naar een
verblijfsrecreatieterrein met 29 luxe recreatiewoningen .

1.2 Ligging en begrenzing van het plan
Het park Laag Kanje is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug in het oosten van de provincie Utrecht. Het terrein" Klein Landeck " is circa 1,3 hectare groot en grenst aan de Noord- en Oostkant direct aan een Vakantiepark
De Heigraaf. Aan de zuidkant ligt een weg ( met toegangsweg naar terrein ) en bosgebied en het overige deelvan het vakantiepark Laag Kanje. Aan de westkant ligt een pad en natuurgebied met het bosbad . Al met al
kan worden gesteld dat het plangebied is gelegen te midden van een toeristisch -recreatief gebied met eenbosbad , veel overnachtingsaccommodaties en een bosrijk gebied met veel wandel- en fietspaden .

Lai
NUCN Lakan

Hezreal centru2. HEzuLegoderer

Figuur 1 : ligging plangebied Igroen ) met daaromheen allerecreatieaccommodaties ( bron : Google earth )
Het terrein " Klein Landeck " is toegankelijk vanaf de Dwarsweg en is verhard tot aan de ingang van hetterrein . Het terrein is en zal onderdeel blijven van het park Laag Kanje .
De weg ten zuiden van het terrein is tevens de gemeentegrens. Ten zuiden hiervan ligt de gemeenteUtrechtse Heuvelrug (waar overige deel van het vakantiepark Laag Kanje in gelegen is ) , ten noorden hiervan
de gemeente Woudenberg . Het terrein " Klein Landeck " waar initiatiefnemer 29 recreatiewoningen wilrealiseren ( nu nog kampeerterrein met 55 kampeerplaatsen ) maakt deel uit van de gemeente Woudenberg.
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Figuur 2 : pad , vanaf Dwarsweg, aan de zuidkant van het terrein
1.3 Huidige en gewenste situatieHuidige situatie
In onderstaande afbeelding is de huidige situatie weergegeven . Hierin is duidelijk zichtbaar dat het terrein
Klein Landdeck (2020-1) " los" ligt van de rest van het vakantiepark . Het terrein is voorzien van 55kampeerplaatsen met zogenaamde basis- en familieplaatsen . Het terrein " Klein Landeck " is voorzien vanéén sanitair gebouw , speelplaatsen en afvalcontainers . Alle overige faciliteiten van het park , inclusief
receptie, horeca en nieuw overdekt zwembad, zijn op het andere deel van het vakantiepark te vinden .

2020-1

2020-1a

Laan van La2020
2020-2a

ar
Figuur 3 : ligging terrein Laag Kanje ( 2020-1 = terrein Klein Landeck )
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Figuur 4 : het terrein " Klein Landeck " , onderdeel van camping Laag Kanje

Gewenste situatie
Initiatiefnemer is van plan om op het terrein " Klein Landeck " 29 recreatiewoningen te realiseren .Hiermee vervallen de 55 kampeerplaatsen en ook het sanitaire gebouw zal verdwijnen . Het terrein blijftonderdeel van het vakantiepark Laag Kanje . De recreatiewoningen zullen worden verkocht , echter zal in
de notariële akte worden opgenomen dat verhuur verplichting via Europarcs moet en dat permanentebewoning niet is toegestaan . De gasten van " Klein Landeck " maken gebruik van de centrale
voorzieningen op het ( andere deel van het ) park , waar ook de receptie, horeca en nieuw overdektzwembad is gevestigd . De toegangsweg van het perceel zal worden verlegd van de Dwarsweg naar de De
Heygraaff.

Figuur 5 : schets inrichting perceelrecreatiewoning
Figuur 6 : ontwerp mogelijke inrichting terrein " Klein Landeck "

Figuur 7 : Situatie ter hoogte van De Heygraaff waar nieuwe toegang zal worden gerealiseerd in de bomenrijlinks
Het andere deel van het park (met de centrale voorziening) is en blijft voor de doorsnee verblijfsrecreatie .Het terrein " Klein Landeck " is initiatiefnemer voornemens in te richten conform het luxe segment. Deze
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recreatiewoningen zullen van meer luxe worden voorzien zoals een grande entreehal , ruimere woonkamer
/ keuken , royale slaapkamers voorzien van en suite badkamers, meerdere toiletten en privé spa en wellness( sauna , sunshower en hottub ). Om aan deze wens te kunnen voldoen zullen de recreatiewoningen boven
het maaiveld een inhoud krijgen van 300m² . Bovendien zullen de recreatiewoningen worden voorzien van
een souterrain van circa 100m ( i.p.v. een kelder), zoals in onderstaande figuur middels een impressie isweergegeven . In het " kelderdeel ” komen slaapruimtes en de wellness .

Figuur 8 : impressie type woning met "kelderdeel
Doordat het terreindeel afgesloten is van de rest van het vakantiepark (hoofdterrein ), leent dit terreindeelzich uitstekend voor dit uniek stukje toerisme . Dit deel van het vakantiepark trekt ander publiek aan dat niet
matcht met de doorsnee vakantiegast op de rest van het vakantiepark . Het overgrote deel van het park isgericht op de zogenoemde "Rustzoekers" en " Harmoniezoekers” . Ook diverse bedrijven in de omgeving zijn
gericht op deze doelgroepen .
Deze luxere recreatiewoningen bedienen dan ook een andere doelgroep dan de rest van het vakantiepark .Dit aanbod is gericht op een hoger marktsegment met mensen die meer luxe willen en meer kunnen
besteden . Vanuit de leefstijlvinder wordt deze doelgroep ook wel de " Stijlzoekers " genoemd . Opleefstijlvinder.nl is te herleiden dat de doelgroep " Stijlzoekers ” op de " Rustzoekers " na het meest
voorkomen in de omgeving van Maarn en Woudenberg . Hieruit is te concluderen dat de doelgroep passendis in de omgeving.
Wie zijn de Stijlzoekers ?Stijlzoekers zijn intelligent , zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben een sterk karakter, en omschrijven
zichzelf ook wel als zakelijk , ondernemend en leidinggevend . Stijlzoekers zijn graag onder gelijkgestemden ,die waarden als ambitie , uitdaging en daadkracht met hen delen . En die waarderen dat de Stijlzoekers
zeggen waar het op staat , ook als anderen het daar misschien niet mee eens zijn . Stijlzoekers gaan ervoorin het leven : zowel in hun werk , als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld , en zoeken ze de uitdagingop . Verveling is niet aan hen besteed .
Wat betekent vrije tijd ?
De actieve en strevende levensstijl van Stijlzoekers komt ook duidelijk naar voren in hun vrije tijd en
vakantie . ' Work hard , play hard ' is het adagium van deze groep . Ze staan eigenlijk overal wel voor open ,zolang het ze maar op een bepaalde manier prikkelt . Ze trekken er vaak op uit , en deze dagen kunnen dan
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ook op veel manieren worden ingevuld . Aan de andere kant vinden Stijlzoekers het ook heerlijk om zichzelfte laten verwennen , en te genieten van exclusieve activiteiten .
Wat betekent vakantie ?
Wie hard werkt, heeft natuurlijk ook behoefte aan vakantie . Stijlzoekers trekken er dan ook vaak op uit om
even een paar dagen of langer weg te zijn . Zowel in Nederland als in het buitenland . Ze houden relatief veel
van zon- , zee- en strandvakanties en feestvakanties. Zo lang er maar lekker veel te doen is . Daarom is het
fijn als er veel activiteiten zijn , en is het ook geen gek idee om met een grote groep op stap te gaan . Voorhen hoort verwend worden en genieten van exclusiviteit bij vakantie . Luxe en comfort is dan ook belangrijkvoor deze groep . Ze vinden het ook niet erg om iets meer te betalen , als het dan écht goed is . Stijlzoekersverblijven daarom graag in een luxe hotel of in een AirBnB ; dan weet je zeker dat het goed is .
Manier van regelen
Omdat hun leven druk en veeleisend is , vinden Stijlzoekers het prettig als ze , bij het boeken van een dagje
uit of vakantie , meerdere zaken in één keer kunnen regelen . De kosten zijn voor deze groep minder vaakeen belemmering, ze vinden het vooral belangrijk om steeds weer iets nieuws te proberen . Ook last -minute
op pad gaan hoort bij de Stijlzoekers. Inspiratie voor een dagje uit of een vakantie halen de Stijlzoekers vaak
van boekingswebsites en sites met reviews. Maar ook artikelen in kranten , ( reis ) magazines , blogs,
internetfora en beurzen horen tot manieren waarop zij inspiratie opdoen . Alles om te achterhalen wat zede volgende keer kunnen doen .
Hoe zien Stijlzoekers er uit ?
Recreanten in deze groep zijn relatief vaak welvarende gezinnen . Qua huishouden verschillen Stijlzoekersniet veel van de gemiddelde verdeling in Nederland. Het grootste deel zijn volwassenen zonder inwonendekinderen ( 49 % ). Ze zijn vaak hoogopgeleid (52 % ), en verdienen relatief vaak boven modaal ( 53%) .

OntwikkelingenHenschotermeer H
YMCA

Voor een combinatie van de zogenoemde" Rustzoekers " , "Harmoniezoekers " en" Stijlzoekers " zijn deze vakantiewoningen
ook in trek . De woningen kunnen danworden ingezet als 3
genereatiewoningen , waarbij veelal welde welvarende gezinnen met kleine
kinderen en opa en oma's hier ook opvakantie gaan . Deze gasten van het luxeresegment zullen hun tijd en geld ookbesteden in de omgeving, zodat er een
spin - off zal zijn van deze gasten in hetgebied . Ze zullen niet alleen gebruikmaken van het zwembad en horeca op
het park zelf, maar zullen ook activiteiten en horeca in de omgeving bezoeken . Het aanliggende
Henschotermeer en de middenstand van het dorp Woudenberg zullen profiteren van deze spin -off .

wwwDIMA vi

De verplaatsing van de ingang van het terrein " Klein Landeck " van de zuidzijde (grens met gemeenteUtrechtse Heuvelrug) naar de westzijde ( in gemeente Woudenberg ) zal daarnaast de "weg " naar het
Henschotermeer verkleinen en vergemakkelijken . Ook de positie van het terrein " Klein Landeck " nodigt uit
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om er eerder op uit te trekken naar Woudenberg in plaats van Maarn . De nieuwe ingang van het deel met
luxe recreatiewoningen komt recht tegenover een wandel/ fiets -toegangsweg naar het Henschotermeer,waardoor het slechts 150 meter lopen is naar de nieuwe geplande ) voorzieningen bij het Henschotermeer .De nieuw te realiseren recreatiewoningen hebben daarmee een goeie verbinding met en aansluiting op (degewenste ontwikkeling van ) de jaarrond voorzieningen (horeca en speelvoorziening) bij het
Henschotermeer in de gemeente Woudenberg. Deze recreatiewoningen kunnen dan ook een toegevoegdewaarde hebben danwel positief van invloed zijn op de exploitatie van deze voorzieningen bij het
Henschotermeer in de gemeente Woudenberg . Bovendien zijn de jaarrond voorzieningen bij hetHenschotermeer een goeie aanvulling op de recreatiemogelijkheden van de gasten van " Klein Landeck " .
Op het vakantiepark wordt een kwaliteitsimpuls gedaan aan wegen , verhuuraanbod en landschappelijkeinrichting . Ook wordt een nieuw overdekt zwembad gerealiseerd op het " hoofdterrein " . Al deze
kwaliteitsimpulsen worden gedaan met de wetenschap dat de verkoop van de luxere huizen dezeinvestering rechtvaardigen .

1.4 Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg
Het plangebied " Klein Landeck " aan de Dwarsweg te Woudenberg is gelegen binnen de grenzen van hetbestemmingsplan Buitengebied 2010 ( 23-9-2010 ), de herzieningen bestemmingsplan Buitengebied
2013 (vastgesteld op 27-6-2013 ) , samengevoegd in het geconsolideerd bestemmingsplan Buitengebied
Woudenberg ( 12-9-2014 ) van de gemeente Woudenberg . " . Hierin is ter plaatse van het plangebied
" Klein Landeck " een verblijfsrecreatieterrein opgenomen waar niet-permanente standplaatsen( maximaal 75 ) en recreatiewoningen zijn toegestaan en 150m2 aan gebouwen ten behoeve vanvoorzieningen . In dit vigerend Bestemmingsplan is reeds een wijzigingsbevoegdheid voor deze locatieopgenomen om niet -permanente- standplaatsen te vervangen door 30 recreatiewoningen . Hierbijdienen een aantal voorwaarden in acht te worden genomen .

de inhoud , goothoogte en nokhoogte van een recreatiewoning bedragen ten hoogste 300 m , 4en 8 m ;
de oppervlakte van het bij een recreatiewoning behorend perceel bedraagt minimaal 4 maal de
oppervlakte van de recreatiewoning ;
per recreatiewoning worden 2 parkeerplaatsen gerealiseerd op het bij de recreatiewoningbehorende perceel ;
de oppervlakte voorzieningen wordt niet uitgebreid ;
voorzien wordt in voldoende waterberging; alvorens het plan te wijzigen vragen burgemeesteren wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder ;
voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing , afgestemd op de kenmerken van deomgeving ; alvorens het plan te wijzigen vragen burgemeester en wethouders hierover adviesvan de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige en voorzien wordt in een
privaatrechtelijke overeenkomst omtrent de aanleg , het beheer en het onderhoud van delandschappelijke inpassing ;
de wezenlijke ecologische kenmerken , waarden en potenties van de Ecologische Hoofdstructuur
niet significant worden aangetast ; alvorens het plan te wijzigen vragen burgemeester enwethouders hierover schriftelijk advies van de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige .Het aantal standplaatsen wordt verminderd met het aantal recreatiewoningen dat wordt
gebouwd , vermenigvuldigd met 2,5 .

O

.

.
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Onderhavig plan is gebaseerd op het realiseren van 29 recreatiewoningen in het plangebied " KleinLandeck " , waarmee dit terrein volledig wordt omgezet van kampeerterrein naar een terrein met alleenmaar recreatiewoningen .
Met 29 recreatiewoningen zal er volgens bovenstaande voorwaarden nog recht zijn op 2,5 standplaatsen .
Het terrein zal echter volledig worden omgezet in recreatiewoningen en er zullen geen standplaatsen meer
worden ingericht . Aangezien de gestelde voorwaarde van 300m wordt overschreden zal er geen gebruik
kunnen worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid maar is eenregulier bestemmingsplan noodzakelijk.
1.5 LeeswijzerIn hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven en komen de ligging en begrenzing van het plan aan de orde . Hetbeleid wordt in hoofdstuk 2 beschreven . De omgevingsaspecten en overige aspecten zijn opgenomen inhoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 betreft de juridische regeling en hoofdstuk 5 sluit af met de uitvoerbaarheidvan het plan .
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2 BELEIDSKADER
2.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en RuimteDe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is begin 2012 in werking getreden . Met de Structuurvisie zethet kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid . Om de bestuurlijke drukte te beperken
brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven , laat het meer over aan
gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan . Het Rijk kiest voor eenselectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen ( zie hieronder bij BARRO ) . Voor dezebelangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken . Buiten deze 13 belangen hebbendecentrale overheden beleidsvrijheid .
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR ) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit . Zo
beschrijft het kabinet in de structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wilinvesteren . En op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden . Provincies en
gemeentes krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening .
De ' ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR )geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening ( Bro ) . Het Bro
bepaalt dat voor onder andere bestemmingsplannen de treden van de ladder moet worden doorlopen .
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordeningHet Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening ( BARRO ) is op 30 december 2011 in werking
getreden . Het BARRO stelt regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen , zoals genoemd in deStructuurvisie Infrastructuur en Ruimte . Deze 13 nationale belangen zijn :1. Rijksvaarwegen2. Mainportontwikkeling Rotterdam3. Kustfundament
4. Grote rivieren5. Waddenzee en waddengebied6. Defensie
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen8. Elektriciteitsvoorziening9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen10. Ecologische hoofdstructuur
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte )13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde
De ontwikkeling die in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt raakt geen van de bovengenoemde
belangen . De ontwikkeling is dan ook niet in strijd met het SVIR en met het BARRO .
Ladder voor duurzame verstedelijkingDe ' ladder voor duurzame verstedelijking ' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR )
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening ( Bro ) . De Ladder voor
duurzame verstedelijking ( Ladder ) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik . Het bevoegd gezag
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moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk
worden gemaakt. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro ) gewijzigd , waarbij een nieuweLaddersystematiek geldt .
De Ladder voor duurzame verstedelijking ( hierna : Ladder ) is van toepassing op bestemmingsplannen ,
uitwerkings- en Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c insamenhang met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo en is ingericht voor een zorgvuldige afweging entransparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte instedelijke gebieden optimaal benut wordt.
Accommodaties voor recreatie vallen onder een stedelijke ontwikkeling . De beoogde ontwikkeling , hetrealiseren van 29 recreatiewoningen , vinden plaats op een bestaand recreatieterrein . Er is geen sprakevan uitbreiding , alles vindt binnen de grenzen van het bestaande recreatieterrein plaats . De beoogdenieuwe vorm en opzet van het recreatieterrein biedt meer kwaliteit en is een aanvulling op het huidigeaanbod .
In het vigerend bestemmingsplan ( 2013 ) is al opgenomen dat een aantal terreinen wordt ontwikkeld .
Voor o.a. het terrein Laag Kanje is een ontwikkelingsvisie opgesteld , opgenomen in het rapportToeristische Poort Henschotermeer, opgesteld door de drie bedrijven die willen uitbreiden en hetRecreatieschap Utrechtse Heuvelrug , Vallei- en Kromme Rijngebied . Deze ontwikkelingsvisie wordtvertaald in het bestemmingsplan , hetzij rechtstreeks, hetzij via wijzigingsbevoegdheden .
Het rapport Toeristische Poort Henschotermeer bevat - in aanvulling op de concrete ontwikkelings
mogelijkheden voor de drie bedrijven - een bredere toekomstvisie op de toeristische poort
Henschotermeer. Daarbij is het doel om op basis van een nog op te stellen integraalgebiedinrichtingsplan het gehele gebied op te waarderen tot toeristische poort voor sport en spel .Daarbij wordt een aantal ontwikkelingen voorzien , waaronder :- realisatie van een jaarrond horecavoorziening ;- verbetering van de fietsmogelijkheden ;- meer aandacht voor ruiterpaden ;

- aanleg van een speelbos /klimbos;- realisatie van een uitzichttoren met onder andere een klimwand en tokkelbaan ;
-jaarrond schaatsmogelijkheden ;- opwaardering van de parkeerplaatsen en het beheerskantoor;- meer ruimte voor evenementen .

De plannen waren in 2013 echter nog onvoldoende concreet om een goede juridisch - planologischeregeling in het bestemmingsplan Buitengebied op te kunnen nemen , vandaar dat de mogelijkheid voor
de toekomst werd geboden middels een wijzigingsbevoegdheid .
De stedelijke ontwikkeling , de herinrichting van het recreatiepark " Laag Kanje , terrein Klein Landeck " te
Woudenberg, voorziet in een behoefte (vraag naar luxere vakantiewoningen ) en is gepland binnenbestaand stedelijk gebied ( sluit direct aan en ligt tussen vakantieparken in met onder andere
recreatiewoningen . Met deze voorwaarden wordt voldaan aan de Ladder .
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Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Vanaf 2022 treedt de , op 11 september 2020 vastgestelde Nationale Omgevingsvisie in werking .Tegelijkertijd zal ook de Omgevingswet in werking treden . De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten
over de leefomgeving . Daarbij hoort ook 1 rijksvisie op de leefomgeving : de Nationale Omgevingsvisie( NOVI ) . De NOVI is de langetermijnvisie voor een duurzame fysieke leefomgeving.
In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op een kleine oppervlakte . We willen graag datons land over 30 jaar nog steeds prettig , veilig en gezond is om in te wonen , werken en leven . Daarom
is het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw ,energietransitie, bereikbaarheid , klimaatverandering en circulaire economie . Deze maatschappelijkeopgaven zijn groot en vaak met elkaar verweven . Ze vragen om goede keuzes . Hoe we die keuzes makenbepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet . In de NOVI zijn deze maatschappelijke opgaven
samengevat in 4 prioriteiten :ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

duurzaam economisch groeipotentieel ;sterke en gezonde steden en regio's
toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied .De ontwerp- NOVI vormt de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de

kwaliteit van de leefomgeving in Nederland . Met provincies, gemeenten en waterschappen , maar ookmet kennisinstellingen en maatschappelijke partijen . Ook de opvattingen van bewoners over hunleefomgeving worden gehoord en betrokken , inclusief die van de jongeren . De ontwerp -NOVI heeft
reeds ter inzage gelegen , maar is nog niet vastgesteld .

.

2.2 . Provinciaal beleid
Het voor dit terrein geldende provinciaal beleid wordt weergegeven in de Provinciale structuurvisie,
geconsolideerd ( vastgesteld op 20 december 2018 ) . Het terrein " Klein Landeck" valt in de recreatie - zonemet recreatiewoningen en een bovenlokaal dagrecreatieterrein . Voor onderhavig plan met betrekking totverblijfsrecreatie is het van belang welke visie de provincie heeft op het gebied van de " recreatiewoningen "
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Provinciale RuimtelijkeStructuurvisie , geconsolideerd( incl . herijking 2016 en 2e partiëleherziening 2018 )provincie UtrechtstructuurvisiePeronsolideerd ( 7018-17-70 )
PLEKINFO DOCUMENTEN KENMERKEN

1.4667.9.454487 ..
Kaart 13 : recreatie

RecreatiewoningenThema: LicatieGehiedsbegrenzing exact
Bovenlokaal dagrecreatieterreinThema : recreatieGebiedsbegrenzing indicatief

Figuur 9 : uitsnede provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

In deze structuurvisie geeft de provincie aan dat het beleid er op gericht is dat voor een vitale toeristisch
recreatieve sector voldoende verblijfsrecreatief aanbod nodig is , dat aansluit bij de vraag . Omrecreatiewoningen beschikbaar te houden voor verblijfsrecreatie, is permanente bewoning ongewenst .Voor een aantal gemeenten is permanente bewoning echter al langdurig een probleem . Om een
effectieve aanpak van bestaande permanente bewoning mogelijk te maken , wordt onderzocht of
hiervoor mogelijkheden zijn binnen een gebiedsgerichte aanpak , waarbij de ruimtelijke kwaliteit samenmoet gaan met winst voor recreatie en landschap .
Het Provinciale belang is dat er zodanige condities worden geschept, dat een goede recreatievestructuur wordt behouden en versterkt. De rol van de provincie hierin is het reguleren en stimuleren .Dit betekent dat de gemeenten in hun bestemmingsplan regels opnemen ter voorkoming vanpermanente bewoning van recreatiewoningen (artikel 3.6 Recreatiewoningen ). Daarnaast zal de
provincie bovenstaand beleid stimuleren door verkenning van de mogelijkheden voor gebiedsgerichteaanpak voor kwaliteitswinst recreatie en ruimte : het behalen van winst voor zowel recreatie en
landschap als ruimtelijke kwaliteit .
In de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening ( PRV ) , geconsolideerd ( 10 december 2018 ) is
aangegeven dat het plangebied is gelegen in het landelijk gebied met een bovenlokaaldagrecreatieterrein . Hierbij geldt voor het plangebied een verstedelijkingsverbod . Hierin ( art 3.2 ,tweede lid ) is opgenomen dat om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te behouden , een
ongebreidelde uitwaaiering van stedelijke functies voorkomen moet worden . Binnen deze context zijnnieuwe vormen van verstedelijking niet toelaatbaar . Op dit verbod zijn in de verordening uitzonderingen
mogelijk . Deze uitzonderingen zijn opgenomen in de artikelen 3.3 tot en met 3.20 . Het betreft situatieswaarbij nieuwe bebouwing voor stedelijke functies in plaats komt van bestaande bebouwing ( agrarischof anderszins ) , waarbij nieuwe stedelijke functies tot stand komen in samenhang met de verhoging van
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de ruimtelijke kwaliteit of waarbij nieuwe stedelijke bebouwing vereist is om te voorzien in de behoefteaan woningen en bedrijven .
Percelen bestemd voor specifieke stedelijk functies kunnen een andere stedelijke functie krijgen ( niet
zijnde permanente bewoning van een recreatiewoning , kantoor of detailhandel ) onder de voorwaarde
dat ( art 3.8 PRV )de functiewijziging naar aard en omvang , op basis van integrale afweging , niet leidt tot een

toename van de invloed op de omgeving ,
bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden behoudenomliggende agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd .

Stedelijke functies kunnen worden uitgebreid met maximaal 20 % van de bebouwingsmogelijkhedenonder het vigerende planologisch regime . Van deze maximale uitbreiding kan afgeweken worden mitser sprake is van een economische noodzaak . Ook het bestemmingsvlak kan worden uitgebreid indien ersprake is van een economische noodzaak .
Aangezien er al een wijzigingsbevoegdheid in het ' moederplan ' was opgenomen , mag de planologischeaanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheidbetrekking heeft in beginsel als een gegeven worden beschouwd , indien is voldaan aan de bij het
bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden ( zie 2.3.2 . ) . Aan die voorwaarden kan , met
uitzondering van de inhoud van de woningen , worden voldaan .
Het plangebied ligt in het Landelijk Gebied . Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen alslandelijk gebied ' bevat geen bestemmingen en regels voor verstedelijking , tenzij in de verordening
anders is bepaald . In beginsel is het bouwen van nieuwe recreatiewoningen waar dat nu niet istoegestaan op grond van de PRV niet toegestaan . Het PRV verzet zicht in eerste instantie tegen derealisatie van 29 recreatiewoningen .
Er zijn in de PRV mogelijke uitzonderingen opgenomen om medewerking te verlenen aan de realisatievan 29 recreatiewoningen in dit gebied . Hiervoor refereren we naar Artikel 3.8 :Artikel 3.8 Bestaande stedelijke functies, anders dan wonen

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ' landelijk gebied kan bestemmingenen regels bevatten die toestaan dat :1 . percelen bestemd voor specifieke stedelijke functies een andere stedelijke functie
krijgen , niet zijnde permanente bewoning van een recreatiewoning , kantoor ofdetailhandel, onder de voorwaarde dat de functiewijziging naar aard en omvang , opbasis van een integrale afweging, niet leidt tot een toename van de invloed op deomgeving , dat bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden
behouden en dat omliggende agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering wordenbelemmerd ;2 . stedelijke functies worden uitgebreid met maximaal 20 % van de
bebouwingsmogelijkheden onder het vigerende planologisch regime . Van dezemaximale uitbreiding kan afgeweken worden mits er sprake is van een economische
noodzaak . Ook het bestemmingsvlak kan worden uitgebreid indien er sprake is van eeneconomische noodzaak .
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3 . De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ' landelijkgebied ' bevat een ruimtelijke onderbouwing , waaruit blijkt dat aan de genoemdevoorwaarden is voldaan .
Het perceel is onderdeel van een complex voor verblijfscreatie ( en is derhalve bestemd voor een
specifieke stedelijke functie ) . Door de wijziging van 75 standplaatsen naar 29 recreatiewoningenis sprake van een vermindering van het aantal recreatieplaatsen . Er zal daarom niet ofnauwelijks sprake zijn van een toename van de invloed op de omgeving . Omdat de ontwikkelingplaatsvindt binnen het wijzigingsgebied blijven de bestaande cultuurhistorische enlandschappelijke waarden behouden . In hoofdstuk 3 gaan we hier verder op in . Uit raadplegingvan de verbeelding van het geldende bestemmingsplan blijkt dat er in de directe omgeving vanhet plangebied geen agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering worden belemmerd .
Er moet dus conform het bepaalde onder 2 een economische noodzaak zijn om debebouwingsmogelijkheden op het perceel uit te breiden . Volgens de toelichting op dit artikel is
van een economische noodzaak sprake als aangetoond wordt dat de uitbreiding nodig is voorde continuïteit voor het bedrijf .
In dit geval is hier sprake van . Met de overname van het park door Europarcs wordt een
kwaliteitsslag beoogd. Europarcs gaat een overdekt zwembad op het park realiseren . Deexploitatie van het zwembad is niet mogelijk zonder de realisatie van de 29 recreatiewoningen .Als de 29 recreatiewoningen niet worden gerealiseerd kan het zwembad niet worden gebouwd .
Dit zal ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van het park . Elders in het land zien we dat veelparken worden 'ge -upgrade ' waardoor hun aantrekkelijkheid wordt vergroot. Als dit park hierin
achterblijft zal dat ten koste gaan van het aantal recreanten dat de gemeente en het gebiedbezoekt. Het spreekt vanzelf dat dit economische gevolgen heeft voor de gemeenteWoudenberg. Zeker nu er , mede door de Corona - crisis , een trend is dat meer mensen in eigenland vakantie gaan vieren is het gewenst om de faciliteiten hiervoor up to date te hebben .

2.3 Gemeentelijk beleid
2.3.1 Structuurvisie
De Structuurvisie Woudenberg 2030 is in 2013 vastgesteld , de update op 24 januari 2019. Een
structuurvisie is het belangrijkste bestuurlijke document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting vande gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden . De structuurvisie vormt daarmee bij
uitstek het instrument om gemeentelijke beleidskeuzen te motiveren . Het is een visie die richtinggevendis voor het bestuur maar niet een juridisch bindend instrument. Het bestemmingsplan zorgt voor de
juridische vertaling van de beleidsrichting die een structuurvisie uitzet . Hier ligt een belangrijke rol voorde gemeente .
Aangezien burgers, ondernemers en recreanten ook in de toekomst goed en plezierig willen wonen , werken
en verblijven in Woudenberg is het van belang dat Woudenberg een aantrekkelijke gemeente blijft. Hetveelzijdige buitengebied en het rustige woon- en leefklimaat zijn hierin allesbepalend . Uiteraard wil degemeente Woudenberg dat behouden , net als de leefbaarheid , saamhorigheid het ondernemerschap en de
voorzieningen in de gemeente. Maar behouden is niet voldoende . Ook Woudenberg wordt namelijk
geconfronteerd met demografische veranderingen , gewijzigde economische omstandigheden en
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veranderende wensen op het gebied van wonen , werken en recreatie . Deze ontwikkelingen zijn van invloed
op de economie , de maatschappelijke voorzieningen , het wonen en de mobiliteit in de gemeente . Zebrengen nieuwe opgaven met zich mee waarop de gemeente moet anticiperen , zodat Woudenberg ook in
2030 een vitale gemeente is met een veelzijdig en multifunctioneel buitengebied .Om deze opgaven in goede banen te leiden zijn nieuwe ruimtelijke kaders noodzakelijk . Kaders die niet
alleen anticiperen op deze ontwikkelingen , maar ook kansen bieden voor nieuwe ideeën en partijen weette prikkelen en verleiden om samen met de gemeente tot ontwikkeling en uitvoering te komen . De
structuurvisie Woudenberg 2030 ' geeft deze kaders voor de toekomst .
Op het gebied van de ( verblijfs ) recreatie wordt aangegeven dat deze naar verwachting tot 2030 met 10tot 20 % zal groeien op de Utrechtse Heuvelrug . Woudenberg wil deze groei benutten . De gemeentedraagt komende jaren bij aan de recreatieve hoofdstructuur van de provincie Utrecht door hetaccommoderen van meer kwaliteit en diversiteit . In potentie is Woudenberg daar goed toe in staat . De
gemeente biedt immers een breed pakket aan recreatieve voorzieningen : van vermaak op hetHenschotermeer tot cultuur en natuur . De grootste opgave ligt in :Het verbinden en combineren van partijen ;Het verbeteren van de verblijfskwaliteit ;

Het verlengen van de verblijfsduur (seizoensverlenging).
De sectoren en partijen die daarvoor van belang zijn , zijn : de agrarische sector met haar agrariërs , de
cultuurhistorie en het erfgoed met o.a. de landgoedeigenaren , natuur en landschap en hun organisatiesen de (recreatieve) ondernemers en winkeliers in het centrum van Woudenberg en daarbuiten , zoals de
campings rondom het Henschotermeer . Voor deze sectoren schept de gemeente condities die leiden
tot kwaliteitsverbetering en vruchtbare samenwerking . Alleen dan is het mogelijk een sterke enduurzame recreatieve structuur te ontwikkelen in Woudenberg die onderdeel uitmaakt en
meeprofiteert van de recreatieve hoofdstructuur op provinciaal niveau .De agrarische sector: door middel van professionele verbreding met recreatievenevenactiviteiten , natuur en landschapsbeheer en verbetering van de landschappelijkekwaliteiten ;

Cultuurhistorie en erfgoed : door middel van het openstellen , beleefbaar maken en(multifunctioneel) benutten ( recreatief , zakelijk , horeca , etc. ) van de landgoederen en decultuurhistorische waarden in de gemeente ;Natuur en water : door middel van bescherming en het beleefbaar maken van de intrinsiekewaarde van biodiversiteit en natuur ;
Toevoegen van nieuwe recreatieve functies, mits dit leidt tot een integrale
kwaliteitsverbetering van het landschap ;Versterken van promotie en samenwerking .
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Pirom de van Austri
Hanschoten

Spoordhochmal

Recreatief netwerk 0As van Porride to GrobolinisRecorLandgoodaron
Het Henschotermeer is in de toekomst aangewezen als recreatieve poort van de Utrechtse Heuvelrug
met een regionale functie . Het Henschotermeer heeft ( incl . omliggend bosgebied) een totaal oppervlakvan 75 ha . Jaarlijks komen er ongeveer 400.000 bezoekers . Hiermee is het een belangrijke plek voor
vrijetijdsbesteding vanuit Woudenberg en de regio . Direct naast het Henschotermeer bevinden zichmeerdere campings .
Voor het Henschotermeer gelden alle drie de opgaven . Voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit enhet verlengen van de verblijfsduur wordt ingezet op respectievelijk verbreding van het dagrecreatieveprofiel met sport en spel en het toevoegen van jaarrond horeca . Er wordt geen ruimte geboden aanverdere uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals campings en recreatieterreinen .
Kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden op bestaand terrein .
Onderhavig terrein " Klein Landeck " is een dergelijk bestaand verblijfsrecreatief terrein waarinitiatiefnemer kwaliteitverbetering wil toepassen door er kwalitatief goede recreatiewoningen terealiseren die goed worden ingepast in het gebied . Door deze realisatie zullen er in plaats van alleen in
het hoogseizoen , het hele jaar rond gasten komen die van belang zijn voor de spin - off in het gebied
( winkels , Horeca en overige dagrecreatieve voorzieningen ) .

er eenDoordat kampeerplaatsen worden omgezet in recreatiewoningen ontstaat
verblijfsrecreatieterrein dat is gericht op het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het verlengen vande verblijfsduur binnen de grenzen van een bestaande verblijfsrecreatieterrein . Deze voorgenomenontwikkeling past daarmee binnen de contouren van deze provinciale structuurvisie .
2.3.2 Planologische regeling
Het plangebied " Klein Landeck " aan de Dwarsweg te Woudenberg is gelegen binnen de grenzen van het
bestemmingsplan Buitengebied 2010 ( 23-9-2010 ) , de herzieningen bestemmingsplan Buitengebied2013 (vastgesteld op 27-6-2013 ) en het Geconsolideerd bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg
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( 12-9-2014 ) van de gemeente Woudenberg. De geldende planologische regelgeving voor hetbetreffende terrein is hieronder weergegeven .
EnkelbestemmingRecreatie - Verblijfsrecreatie
Dubbelbestemming11 Waarde - Archeologie - 2

-: !! Waattle Aiden logie 3IIITi1111ناریارهمویا
Fun Liedonduidingspecifieke vorm van recreatie 3
Functicanduidingi - l specifieke vorm van waarde - relief
GcbicdscanduidingTecstiucliewelzoneextensiveringsgebied

Figuur 10 : uitsnede Bestemmingsplan Buitengebied 2010 ( plangebied rood -omlijnd )
Uit deze vigerende bestemmingsplannen blijkt dat het plangebied de bestemming " Recreatie -
verblijfsrecreatie" heeft. Bovendien zijn er archeologische waarden in het gebied aanwezig en gelden erfunctie- en gebiedsaanduidingen .

a .

Waarde archeologie 2 :
Deze gronden zijn -behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en )-medebestemd voor de bescherming en veiligstelling van te verwachten archeologische waarden .
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels :op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 26.1 genoemde bestemminguitsluitend bouwwerken , geen gebouwen zijnde , worden gebouwd met eenbouwhoogte van ten hoogste 2 m ;b . ten behoeve van de andere , voor deze gronden geldende bestemming( en ) mag nietworden gebouwd ;

het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing , indien het bouwplan betrekkingheeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken :1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing , waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil , niet wordt uitgebreid enwaarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering ;2 . een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 ;3 . een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm kan worden
geplaatst ;4 . een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst .

C.

. Waarde archeologie 3 :
De voor ' Waarde -Archeologie - 3 ' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaarvoorkomende bestemming(en )- mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te

K3H Architecten en Adviseurs BV



verwachten archeologische waarden . Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden devolgende regels:a . op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 27.1 genoemde bestemming
uitsluitend bouwwerken , geen gebouwen zijnde , worden gebouwd met eenbouwhoogte van ten hoogste 2 m ;b . ten behoeve van de andere , voor deze gronden geldende bestemming(en ) mag nietworden gebouwd ;C. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing , indien het bouwplan betrekkingheeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken :1 . vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing , waarbij deoppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil , niet wordt uitgebreid en

waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering ;2 . een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2 ;3 . een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm kan worden
geplaatst ;4 . een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst .

܀
܀
܀

܀

Specifieke vorm van recreatie 3 :
Ter hoogte van het plangebied is in het bestemmingsplan opgenomen dat er na wijziging 30recreatiewoningen zijn toegestaan op onderhavig perceel . De recreatiewoingen dienenbovendien te vodoen aan de volgende maatgeving : inhoud max 300m , goothoogte maximaal 4meter en bouwhoogte maximaal 8 meter . Hierbij dient het volgende voor recreatiewoingen inacht te worden genomen :de inhoud , goothoogte en nokhoogte van een recreatiewoning bedragen ten hoogste300 m , 4 en 8 m ;de oppervlakte van het bij een recreatiewoning behorend perceel bedraagt minimaal 4maal de oppervlakte van de recreatiewoning;per recreatiewoning worden 2 parkeerplaatsen gerealiseerd op het bij derecreatiewoning behorende perceel ;

de oppervlakte voorzieningen wordt niet uitgebreid ;de oppervlakte sport- speel- en spelvoorzieningen beslaat minimaal 5% van het uit tebreiden terrein ;voorzien wordt in voldoende waterberging; alvorens het plan te wijzigen vragen
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder ;voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing , afgestemd op de kenmerkenvan de omgeving ; alvorens het plan te wijzigen vragen burgemeester en wethoudershierover advies van de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige en voorzien
wordt in een privaatrechtelijke overeenkomst omtrent de aanleg , het beheer en hetonderhoud van de landschappelijke inpassing ;de wezenlijke ecologische kenmerken , waarden en potenties van de EcologischeHoofdstructuur niet significant worden aangetast ; alvorens het plan te wijzigen vragenburgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschaps- en
natuurbeschermingsdeskundige .Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de bouw van 29 recreatiewoningen . Omdatde woningen een grotere inhoud dan 300 m hebben kan geen gebruik worden gemaakt van de
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wijzigingsbevoegdheid . Met uitzondering van de inhoud van de recreatiewoningen sluit dit plan
wel aan op de overige regels zoals opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid .
In het moederplan is ook de voorwaarde opgenomen dat 10 % van het totaal aantal benodigdeparkeerplaatsen voor het uitbreidingsterrein wordt aangelegd bij de hoofdentree van het
terrein . Van een hoofdentree met receptie is hier geen sprake . ( de centrumvoorzieningen liggenop het deel van het park aan de andere kant van de weg ) . Bij iedere recreatiewoning komtruimte voor het parkeren van 2 auto's . De gemeente heeft aangegeven dat dit voldoende is en
dat in dit geval de voorwaarde van 10 % parkeren bij de ingang vervangen kan worden door eenveilige stop bij de ingang .

. Specifieke vorm van waarde - relief
Ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van waarde - reliëf ' : tevens voor behoud enherstel van het klein- en grootschalige reliëf ;
In onderhavig plan komt de aandacht voor het bestaande relief tot uiting in het landschapsplan
zoals opgenomen in paragraaf 3.9 .
Gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied :
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'reconstructiewetzone -extensiverings gebied ' ontheffing verlenen voor kleinschalige nevenactiviteiten in bestaandeagrarische bedrijfsgebouwen binnen een bouwvlak. Dit is op onderhavig plan niet vantoepassing

2.3.3 Welstandnota gemeente Woudenberg
In februari 2020 is de Nota ' Ruimtelijke kwaliteit Woudenberg' vastgesteld . Deze nota biedt de kader
voor de ruimtelijke kwaliteit onder de wetgeving van Wabo en Woningwet en is voorbereid op deOmgevingswet. Het uitgangspunt is niet regelen wat zonder regels ook goed komt , maar regelen wat
nodig is voor de kwaliteit van de woon- , werk- en leefomgeving . De nota is compact en toegankelijk .Daarin zit ook de " winst " voor de burger een compacte en overzichtelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit , in
een vorm die online gemakkelijk raadpleegbaar is en voor eenvoudige bouwwerken een eenvoudige dussnelle toetsing . De nota heeft daar naast tot doel om te stimuleren en inspireren .
Op basis van de ruimtelijke karakteristiek zijn in Woudenberg de volgende deelgebieden teonderscheiden : centrum , woonwijken , bedrijventerrein en buitengebied . Onderhavig plangebied isgelegen in het deelgebied " Buitengebied " . Met betrekking to de ruimtelijke structuur in het
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buitengebied is een gebiedsindeling te verbinden aan de hoofdlandschapstypen , die hierna kortbeschreven worden .

Bosgebled
Slagenlandschap
Kampenlandschap
Ontginngingsgebleden
Grebbeline
Ker Woudenberg

Figuur 11 : welstandsnota hoofdlandschapstypenHet slagenlandschap is een relatief open landschap dat wordt gekenmerkt door smalle strookvormigekavels met lange beplantingslijnen van knotbomen , houtsingels en bosstroken . In het algemeen staat de
bebouwing langs de verbindingswegen en ontginningsassen . Vanuit de ontginningsassen zijn ervergezichten op het achterland .
De gebiedscriteria voor het buitengebied zijn :• Relatie tussen vorm , gebruik en constructie• Relatie tussen bouwwerk en omgeving• Betekenissen van vormen in de sociaal - culturele context
• Evenwicht tussen helderheid en complexiteit• Schaal en maatverhoudingen• Materiaal , textuur , kleur en licht
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3 OMGEVINGSASPECTEN EN OVERIGE ASPECTEN
Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen ( wettelijke ) belemmeringen en/of voorwaarden
voortkomen voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat er goede afwegingen metbetrekking tot de omgevingsaspecten worden gemaakt. In de volgende paragrafen wordt hier opingegaan .

3.1 Cultuurhistorie & archeologieCultuurhistorie
Ingevolge het per 1 januari 2012 gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening dient ook aandacht te wordenbesteed aan de cultuurhistorische waarden van een plangebied . Voor zover van toepassing dient tevensaandacht te worden besteed aan de historische ( stede ) bouwkunde en historische geografie .

KI. Nieuwenhuizen12 .
Le Kanje

Taay ve
an

SK
EFiguur 13 : topografische kaart uit 1875 Figuur 12 : topografische kaart uit 1925

Op de cultuurhistorische kaarten van de provincie Utrecht staan de cultuurhistorische waarden
aangegeven . Uit deze kaarten komen ter hoogte van hetplangebied de volgende 3 aspecten naar voren :

De aanwezigheid van een landweg : Deze landweg isontstaan in 1000-1600 , maar is op de historische kaart
uit 1875 al niet meer terug te vinden
Agrarisch cultuurlandschap met kampverkaveling .Kwartieren anno 1795 :Eemland Figuur 14 : Landwegen volgens de historische kaart

.

.

Deelgebied : Gelderse Vallei
Voor dit deelgebied geldt dat wateroverlast in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei heeft geleid tot
een griftenstructuur in noord - zuidrichting . Deze structuur is in de 18de eeuw geaccentueerd door deGrebbelinie met een liniewal , dwarskaden en aardwerken . Het Valleikanaal heeft de noord - zuidrichtingdoor het gebied versterkt, evenals de opgeheven spoorlijn Amersfoort - Kesteren . In de lage kwelzoneten oosten van de Heuvelrug liggen regelmatige veenontginningen die overgaan in een meer besloten
kampenlandschap . De onregelmatige verkaveling en de oude ( Hessen ) wegen volgen hier de
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overwegend oost -westrichting van het bekenstelsel vanuit de Veluwe . De rafelige grens met Gelderlandgetuigt van de eeuwenlange strijd tussen Het Sticht en Gelre . Op strategische plekken vinden we hier deresten van de bisschoppelijke kastelen Stoutenberg en Ter Horst . In het overgangsgebied naar deHeuvelrug moeten in de ondiepe ondergrond veel archeologische en cultuurhistorische waarden
verborgen liggen . In het zuiden vormt de Cuneraweg de scherpe historische grens tussen de Heuvelrug
en de veenontginningen . Naar het noorden toe is de overgang tussen Heuvelrug en Vallei getand , zoals
bij Leusden . In de randzone van de Heuvelrug liggen , deels op de veenontginningen , enkele groteaaneengesloten landgoederen . Bij het Leersumsche Veld raakt het craquelépatroon van hetkampenlandschap de Heuvelrug . Even ten noorden van Veenendaal ligt de Slaperdijk uit 1652. Met deEmmikhuizerberg is deze de waterscheiding geweest tussen het overstromingsgebied van de Nederrijn
en van de Eem . Hier vinden we de grootste concentratie van aarden verdedigingswerken van de
Grebbelinie . Voorts liggen rond Veenendaal diverse verkavelingen en transportkanalen (wijken ) van deturfwinning. Het meer oostelijk gelegen kasteel Renswoude heeft lange zichtlijnen op deEmmikhuizerberg. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de gebieden rond Veenendaal , Leusden en
Amersfoort sterk verstedelijkt en doorsneden .
Daarnaast ligt het plangebied aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug hetgeen een in geologisch en
ecologisch opzicht waardevol gebied is . De Utrechtse Heuvelrug is zo'n 150.000 jaar geleden ontstaanin de voorlaatste ijstijd , het Saalien . Toen het klimaat na de laatste ijstijd warmer werd , is het gebied
bebost geraakt. Tijdens de Late Steentijd nam de bevolking met name in de hoger gelegen delen van
Nederland zoals de Utrechtse Heuvelrug sterk toe . Het bos werd gekapt om landbouw en veeteelt tebedrijven . Vanaf de IJzertijd tot de Vroege middeleeuwen verplaatste de landbouw zich geleidelijk naarlager gelegen gebieden en kreeg de veeteelt de overhand . Op de droge heuvelrug ontstonden
heidevelden en stuifzanden . Pas in de negentiende en twintigste eeuw werden op grote delen opnieuwbossen aangelegd .
Een kampenlandschap kent een onregelmatige verkaveling . Het is een kleinschalig landschap waarbijhoutwallen , houtsingels en (knot )bomenrijen het beeld langs de wegen en kavelgrenzen bepalen . Debebouwing, veelal met een historisch karakter, ligt verspreid in het landschap . Het plangebied ligt in een
kampenlandschap in de uitlopers van een bos . Dit bos en kampenlandshap blijft behouden zoals alsvoorwaarde gesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Ook de bestaande landwegen blijven
onaangetast .
Het plangebied is volgens kaarten al meer dan 150 jaar een onbebouwd gebied in het beek dalvan de
Eem . Door de inrichting van het gebied zal de cultuurhistorische verkaveling niet worden aangetast . De29 recreatiewoningen worden gerealiseerd binnen de grenzen van de huidige kavelstructuur en metbehoud van de bestaande houtwallen .

ArcheologieOp grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Erfgoedwet ( sinds 1 juli 2016 ) dient
te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied . In deze paragraaf wordt bekekenwat de archeologische waarden zijn ter hoogte van het plangebied " Klein Landeck" te Woudenberg .
Uitgangspunten van het verdrag en de Erfgoedwet zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische
belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ ( ter plaatse ) en de
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introductie van het zogenaamde " veroorzakerprincipe" . Om de archeologische waarden van hetplangebied vast te leggen is er een Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringenuitgevoerd door Antea Group (Antea Group Archeologie 2020/23 , 27 mei 2020 ) . De bijbehorende
rapportage is opgenomen in bijlage III van dit Bestemmingsplan .
Uit dit onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie een grotendeels intacte bodemopbouw heeft inhet lagere deel van het plangebied , waardoor voor noordoostelijke deel de (middel)hoge archeologischeverwachting gehandhaafd blijft. Ook voor het hooggelegen deel ( zuidelijke- en westelijke deel , is hetadvies de verwachting te handhaven . In deze delen is in de top van het dekzand plaatselijk een intactebodem ( B- horizont ) aangetroffen en kunnen er nog sporen van bewoning uit de prehistorie verwacht
worden (vuursteen- of vindplaatsen met diep ingegraven archeologische sporen ) . Er zijn echter nog geendaadwerkelijke aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen , maar als deze er zou zijn
( met name in de vorm van een prehistorische (vuursteen ) -vindplaats ) dan kan deze goed intact bewaardgebleven zijn , met name in het deel dat is afgedekt door de veenlaag in het noordoostelijke deel van het
onderzoeksgebied .
Geadviseerd wordt om de onderzoek slocatie vrij te geven tot een diepte van 30 cm - maaiveld . Voor
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm - maaiveld wordt geadviseerd aanvullend onderzoek uit tevoeren tot de te verstoren graafdiepte. Hierbij dient rekening te worden gehouden met dearcheologische verwachting per deelgebied , welke nu op grond van het uitgevoerde verkennendebooronderzoek is opgesteld . De vorm van het aanvullend onderzoek (karterend booronderzoek of
proefsleuven ) dient nader te worden bepaald voor verschillende vormen en afmetingen van de
voorgenomen bodemingrepen . Ook voor vrijgegeven ( delen van ) plangebieden bestaat altijd demogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen .Het betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen
worden opgespoord . Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding teworden gemaakt van de vondst bij de Minister ( de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : telefoon 0334217456 ) . Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook .
Op basis van het omgevingsaspect cultuurhistorie en archeologie is het plan uitvoerbaar mits dewoningen niet dieper de grond ingaan dan 30 cm onder maaiveld . Gaan de woningen dieper dan -30 cm-mv (voor de woningen met ruimten beneden maaiveld ) dient er een archeologisch onderzoekuitgevoerd te worden , Door het opnemen van de dubbelbestemming met betrekking tot archeologieworden de mogelijke archeologische waarden beschermd .

3.2 Water
Een ruimtelijke ingreep kan invloed hebben op het watersysteem . Daarom is het bij ruimtelijke
ontwikkelingen van belang om de " verandering" te toetsen aan het waterbeleid , door middel van dezogenaamde"Watertoets". Het doel van de Watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundigedoelstellingen meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle
waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten .
Door het voorgenomen plan zal de verharding toenemen . Er zullen maximaal 29 woningen en een weg
worden gerealiseerd op het terrein " Klein Landeck " van circa 1,3 hectare. De bestaande weg en gebouwverdwijnen .
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Om de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen binnen het Waterbeleid is de Watertoetsontwikkeld . Het doel van de Watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meerexpliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundigerelevante ruimtelijke plannen en besluiten . Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschapVallei en Veluwe .
Op 11 december 2020 is via de website 'dewatertoets.nl' de watertoets uitgevoerd .
De toename van de verharding in het plangebied is als volgt vastgesteld :
Object
29 recreatiewoningen
87 parkeerplaatsenTerras
Aanleg wegTotaal

Oppervlakte m2
29 x 53,34
87 x 15 x 50 %29 x 201600 x 50 %

Totaal m21547
652
580
8003579

De toename van de verharding van de aan te leggen weg en van de parkeerplaatsen is voor 50 %
meegerekend aangezien deze in halfverharding worden uitgevoerd .
Uit de watertoets blijkt dat het waterschap de ' normale procedure ' wil voeren .
Ter compensatie van de toename van de verharding wordt in het plangebied een tweetal wadi's
gerealiseerd . De wadi's verkrijgen een oppervlakte van respectievelijk 210 m² en 60 m² , bij een dieptevan ongeveer 1 meter . Hiermee is rekening gehouden met de huidige grondwaterstand in hetplangebied . Het wateradvies is in bijlage 1 opgenomen . In bijlage VI , landschappelijke inpassing , is desituering van de wadi's opgenomen . Hieronder de afbeelding uit deze bijlage waarin de wadi's zijnopgenomen .
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INRICHTINGSPLAN

Atbcclcing : Irinting an schaaloos
3.3 Ecologie
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met eventuele ecologische waardenin of nabij het plangebied . Wat betreft de ecologische waarden is de nieuwe Wet natuurbeschermingrelevant die op 1 januari 2017 in werking is getreden . De nieuwe wet vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming ) , de Flora- en faunawet (soorten bescherming ), ende Boswet . De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- enplantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland . Daarnaast bevat de wet regels voorhet vellen van houtopstanden ( bos ) .
Aangezien het om een bestaand recreatieterrein gaat en er geen uitbreiding van het terrein engeen (forse ) toename van het aantal overnachtingsaccommodaties zal plaatsvinden , lijken er geenecologische problemen te worden verwacht. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen is er eenecologische quickscan uitgevoerd " Quickscan natuurwaardenonderzoek Europarcs Resort De UtrechtseHeuvelrug in het kader van de Wet natuurbescherming " door de Natuurbank Overijssel (mei / juli 2020 ) .
Het plangebied maakt (met slechts 1 van de 6 onderzochte velden ) deel uit van dit onderzoek .
De Natuurbank Overijssel constateert dat er enig grondwerk verricht moet worden , er enkele bomen
geveld moeten worden en dat er een sanitairgebouw gesloopt wordt . Als gevolg van deze voorgenomenactiviteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden .
Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomenactiviteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen . In het rapport ( zie bijlage
IV ) worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd . Naast een beschrijving vanhet onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek , worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven . Het plangebied is op 14 mei 2020onderzocht op de ( potentiële ) aanwezigheid van beschermde planten , dieren en beschermde nesten ,
holen , vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies , zoals foerageergebied en
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vliegroute van vleermuizen . Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effecthebben op beschermd (natuurgebied , zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland .
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming :Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 -gebied . Vanwege de
ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland , leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijkeconsequenties , omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent inUtrecht. Een negatief effect op Natura 2000 -gebied , als gevolg van de voorgenomen activiteiten , is nietaannemelijk, gelet op de beperkte inzet van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- enbouwwerkzaamheden en de ligging van het plangebied op ruime afstand van een Natura 2000 -gebied(geen stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden , zie stikstof uitwerking hieronder ) . De inrichting en hetgevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermdeplantensoorten , maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en
weinig kritische beschermde diersoorten . Beschermde diersoorten benutten het plangebiedhoofdzakelijk als foerageergebied , maar mogelijk bezetten verschillende grondgebondenzoogdiersoorten er een rust- en voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een
( winter ) rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in hetplangebied . Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten , is uitsluitend het bezette nest
beschermd , niet het oude nest of de nestplaats . Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen nietbeschadigd of vernield worden . Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregenworden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten . Voor de amfibieën- engrondgebonden zoogdiersoorten , die vaste rustplaats in het plangebied bezetten , geldt een vrijstelling
van de verbodsbepalingen ' doden ' en het ' beschadigen en vernielen van vaste rusten / ofvoortplantingsplaats '. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijkeontwikkeling . Door het verharden en bebouwen van grasland , neemt de kwaliteit van het plangebied als
foerageergebied voor een aantal beschermde diersoorten af . Dit leidt echter niet tot wettelijkeconsequenties .
Samenvattende conclusie :
Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit grasland , en voor een klein deel uit opgaande beplanting enbebouwing . De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte
groeiplaats voor beschermde plantensoorten , maar wel tot een potentieel geschikt functioneelleefgebied voor verschillende beschermde diersoorten . Mits bezette vogelnesten niet beschadigd of
vernield worden , leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader vansoortbescherming. Vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermd (natuurgebied
en de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten , leiden de voorgenomen activiteiten niet totwettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming . In het kader van de zorgplicht hoeven
geen specifieke maatregelen uitgevoerd te worden .

Stikstof
Gezien de ligging van beschermde natuurgebieden ten opzichte van het plangebied en de aard van deactiviteiten is het noodzakelijk om een stikstofberekening uit te voeren . In het kader van de
voorgenomen ontwikkeling is zowel de aanleg- als de gebruiksfase berekend . Deze berekening isuitgevoerd door Anteagroup ( 20 januari 2021 , memonummer : 460972.100 - SSB - 00 ) en als bijlage Il bijdit Bestemmingsplan toegevoegd .
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Uit deze berekeningen volgt dat voor , zowel de aanleg- als gebruiksfase , er geen rekenresultaten hogerzijn dan 0,00 mol/ ha / jaar. Geconcludeerd kan worden dat er geen significant negatieve effecten
gevonden zijn op de beschermde habitats in de Natura 2000 - gebieden . Het aspect stikstofdepositievormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling en het uitvoeren van de werkzaamheden .

3.4 Bedrijven en milieuzonering
milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is afstemming nodig tussen gevoelige functies en bedrijven .De VNG -brochure 'Bedrijven en milieuzonering ' hanteert hiervoor richtafstanden . Dat zijn normen perbedrijfstype en geven aan wat de algemeen acceptabele afstand is ten opzichte van een gevoelige
bestemming op het vlak van onder meer geur , stof en geluid . De afstanden betreffen richtafstandentussen een verstorende activiteit van een bedrijf en een rustige woonwijk '. Er vinden op basis vanonderhavig plan geen ingrijpende veranderingen plaats in de toeristisch - recreatieve bestemming . Hetblijft een verblijfsrecreatie - terrein alleen komen er nu ook recreatiewoingen ipv alleen mobiele
kampeermiddelen . Volgens de VNG brochure zijn de richtafstanden voor een kampeerterrein en
vakantiecentra ( met keuken , dus met relevante horeca ) voor geur , stof , geluid en gevaar respectievelijk30 , 0 , 50 en 30 meter . Stof is in dit geval dus niet van belang , de aspecten geur , geluid en gevaar zullennader worden bekeken .
De afstand tussen de dichtsbijzijnde woning van derden en het vakantiepark bedraagt 50 meter .Voor een kampeerterreinen en vakantiecentra ( met keuken ) geldt een richtafstand van 30 meter voor
geur en 50 meter voor geluid . Aangezien het plan geen horeca / keuken bevat maar bestaat uitrecreatiewoningen is het aspect geur niet relevant . Voor wat betreft geluid geldt ook dat er geenvoorzieningen zijn op het park die leiden tot geluidseffect op de bedrijfswoningen , zoals horeca,buitenactiviteiten , speelvoorzieningen e.d. Ook voor geluid zijn derhalve geen effecten te verwachten
en kan van de richtafstanden worden afgeweken . Tot slot geldt dat het een bedrijfswoning op een
recreatiepark is , waarbij tussen het plangebied en de bedrijfswoning al recreatieverblijven aanwezig zijn .
Binnen een straal van 100 meter van het plangebied liggen geen bedrijven die door de voorgenomenontwikkeling in hun bedrijfsvoering kunnen worden beperkt.
Er is ter plaatse van omliggende milieugevoelige functies ( wonen ) sprake van een goed woon- en
leefklimaat voor wat betreft de aspecten geur , geluid , stof en gevaar . De bedrijfsvoering van hetrecreatieterrein en omliggende bedrijven worden niet belemmerd .
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3.5 Besluit Milieueffectrapportage
10 De aanles , wijz ging ofuitbreiding varaskinellingen , aki iften ,kabelspoorwegen enbijbehorende vanrzieningen :b jachthovena .c . vakar tiedorpen enhotelcomp cxcn buitenstede ijke zones metlaibhut veryd permanente kampeer cncaravanterreinen , ofe themaparken

In gevallen waarn de Le structuurvice , Ve vaststelling van hetallivilsil bei ekking heen . Ledveld in de inclinyspall, bedoeldор artikclon 2.1 2.2 en in artikel 1 van de Wet19.250.000 bezoekers of 2.3 van de Wet inrichting landelikmeer per jaar , ruimtelijke ordening , gebieden wel een plan24. con oppervlakte van 25 cr de plannen bodoc din artikel 19 vanhectare of meer bedceld in de de Reconstructiewat39.100 haplastocro- mccr art kclcn 3 ... cerste conocntrcticgcbcdenof lid , 3 : 6 , serste lid , dan wel bij het4º . - prevlakte van 10 o derellen 4 , untuk dan van hethectarc of mccrin son van die wet , de plan bedecid in artikegevoelig gebiec . vaststelling van het 3.t , eerste lid ,inrichtingsplan , onderdelen a en t , vanbcdccld in artikel : de Wet ruimtelijkevan de Wet inrichting ordering car we bj hetlandelijk gebed , het ontbreken daarvan vanreconstructieplan , het par , bococld inbend in nilik 1 like1.1 , Fix - lidl,van dc van die wetReconstruct ewetCrnigrbcr het plan todoclcin ar likel 18 vall deReconstruct ewetconcentratiegebiecer .

In de Wet milieubeheer en het Besluit
milieueffectrapportage is vastgelegddat voorafgaande aan het ruimtelijkeplan dat voorziet in een grootschalig
project met belangrijke nadeligemilieugevolgen een
milieueffectrapport opgesteld dient teworden .Welke activiteiten dat zijn is
vastgelegd in het Besluit
milieueffectrapportage ( hierna :
Besluit m.e.r. ) . De activiteiten zijnonderverdeeld in :
1. activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel van debijlage bij Besluit m.e.r. ) ;
2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadeligegevolgen voor het milieu kunnen hebben ( onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r. ) .Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld . Wanneer het bestemmingsplaneen activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en deactiviteit de drempelwaarde overschrijdt, geldt een m.e.r. - plicht . Wanneer het bestemmingsplan een
activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.geldt een
plan m.e.r. - beoordelingsplicht . De verplichting geldt ( sinds 1 april 2011 ) ook als de drempelwaarde nietwordt overschreden maar toch niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadeligegevolgen kan hebben voor het milieu .
Gevolg van dat laatste is dat in een bestemmingsplan voor een activiteit die voorkomt in onderdeel D
maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet worden of een plan m.e.r.
nodig is . Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de verplichtem.e.r. - beoordeling . Voor deze toets gelden geen vormvereisten en daarom wordt de term vormvrije
m.e.r. - beoordeling gehanteerd . In figuur 15 zijn de drempelwaarden hiervoor weergegeven .
Op de aspecten die aan de orde komen in een m.e.r. - beoordeling wordt ingegaan in deze toelichting .Daar komt bij dat er ook gekeken dient te worden naar alternatieven . Aangezien het terrein veel kleiner
is dan 25 hectare en gelet op de omvang van de wijziging lijkt het er op voorhand niet op dat dit tot eenbelemmering van de voorgenomen ontwikkeling zal leiden . Omdat het hier
gaat om herinrichting van een bestaand verblijfsrecreatieterrein ligt het aandragen van alternatieven
niet voorhanden . Voorts blijkt uit dit hoofdstuk dat de ontwikkeling geen belangrijke effecten op hetmilieu heeft . Hierdoor is er geen aanleiding om een volledige mer -beoordeling uit te voeren .
3.6 Luchtkwaliteit
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft de luchtkwaliteit . De wet is enerzijds bedoeld om de
negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken als gevolg van te hoge niveaus vanluchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijkeontwikkelingen , ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit . De Wet
milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het NationaalSamenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL ) . De programma-aanpak zorgt voor een flexibele
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koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen . Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet
milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als :

• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde of;• een project, al dan niet per saldo , niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt of;• een project " niet in betekenende mate " bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Door de aanpassing van het vakantiepark waarbij op onderhavig terrein 55 kampeerplaatsen wordenverruild voor 29 recreatiewoningen neemt het aantal overnachtingsaccommodaties af . Wel is het
aannemelijk dat door de recreatiewoningen een verbreding van het vakantieseizoen ontstaat en ditterrein nu het hele jaar door voor recreatief overnachten wordt gebruikt in plaats van alleen in de" kampeer-" periode van circa maart t / m september.
Het aantal verkeersbewegingen zal door een dalend aantal accommodaties (van 55 naar 29 ) in dezomermaanden dalen . Daarentegen zullen er nu ook in de wintermaanden toeristische
verkeerbewegingen van en naar dit terrein ontstaan . Door een toename van de bezettingsgraad in de
wintermaanden zou er dan wel een toename van het verkeer kunnen zijn . Bovendien gaat men bij een
recreatiewoning uit van meer vervoersbewegingen per dag dan bij een kampeerplaats .

Bij 75 kampeerplaatsen ( maximaal toegestaan op locatie volgens bestemmingsplan ) wordtuitgegaan van 75x0,4 = 30 vervoersbewegingen per dagBij 55 kampeerplaatsen ( het nu geëxploiteerde ) wordt uitgegaan van 55 * 0,4 = 22
vervoersbewegingen per dagBij 29 recreatiewoningen ( het voorgenomen aantal ) wordt uitgegaan van 29 x 2,8 = 81
vervoersbewegingen per dag .

.

Er zal op basis van bovenstaande een toename zijn van 81 - 22 = 59 verkeersbewegingen per dag .

Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen (weekdagge middelde ) , 59

Aandeel vrachtverkeer 1,0 %
Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in pg /m 0,05

PM10 in ug /mºl 0.02
Grens voor " Niet In Betekenende Mate " in pg / m3 1,2Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate ;
geen nader onderzoek nodig

Figuur 15 : Worst -case berekening voor de bijdrage van het extra verkeerals gevolg van dit plan op de luchtkwaliteit

Indien de toename van het verkeer op de weg groter is dan ongeveer 700 mvt / etmaal kan de grens van1% ( een toename van 0,4 ug /m3 NO2 of PM10) worden overschreden . Er verdwijnen concreet gezien26 plaatsen . Als deze 29 recreatiewoningen in de wintermaanden wel bezet zouden zijn , ligt het niet inde lijn der verwachting dat de toename op de weg groter is dan de voorgenoemde 700 mvt / etmaal.
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Het plan kan daarom worden beschouwd als een nibm - project. Onderzoek naar de luchtkwaliteit kan
derhalve achterwege blijven . Het voorgenomen plan zal voor de luchtkwaliteit dan ook geen negatievegevolgen hebben .
3.7 Bodem
Uitgangspunt bij nieuwe initiatieven is dat voor wat betreft de bodem de kwaliteit daarvan zodanig dientte zijn , dat er geen risico's voor de volksgezondheid ontstaan . Bouwen op verontreinigde grond moet
voorkomen worden . Dit betekent bijvoorbeeld dat met een bodemonderzoek moet worden aangetoonddat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik . De onderzoekplicht is van toepassing in situatieswaarbij voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven , bijvoorbeeld om te werken ,onderwijs te geven of te genieten . Uit de toelichting op de Woningwet blijkt dat met bovenstaandeomschrijving wordt bedoeld met ' enige tijd een verblijfsduur van twee of meer uren per (werk ) dag . Hetgaat om een meer structureel verblijven van dezelfde mensen in een gebouw .
Gelet op de aard en het huidig gebruik van het verblijfsrecreatie - terrein , waarbij er al langer dan 2 uur
per dag personen verblijven, lijkt er geen bodemverontreiniging te verwachten . Om dit met zekerheidvast te stellen is een bodemonderzoek uitgevoerd .
In opdracht van J.T.W. Projecten B.V. is door Ortageo Zuidoost B.V. een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie De Heygraeff (ong . ) in Woudenberg. Naaraanleiding van het aantonen van een sterke verontreiniging met PAK en matige
verontreiniging met minerale olie is aansluitend een nader bodemonderzoek ingesteldconform NTA 5755 .
Aanleiding en doel
De voorgenomen graafwerkzaamheden en de bouw van recreatiewoningen met kelder en
de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging vormen de aanleiding voor hetverkennend onderzoek .
Het doel van het verkennend onderzoek is om door het bepalen van de actuele
bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik .
Het doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang en daarmee deernst van de bij het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen met
PAK en minerale olie in de grond .
Wettelijk kader
Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN -normen en voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering vanmilieuhygiënisch bodemonderzoek .
Strategie
De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet -lijnvormige
locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van
monsterneming' ( VED - HE - NL ) .
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Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de
ondergrond deze strategie gecombineerd met de strategie voor een onverdachte niet
lijnvormige locatie ' (ONV - NL ) . Dat betekent dat één of meerdere boringen dieper zijndoorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht .
Sinds 8 juli 2019 heeft het Ministerie verplicht dat grond die van een locatie wordt
afgevoerd , onderzocht is op PFAS . Omdat dat hier (mogelijk ) van toepassing is , is hetlaboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS .
De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is bepaald aan de hand van NTA 5755 .
Resultaten
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken blijkt het volgende :

. In de grond met sporen houtskool ( 0,0 -0,8 m - mv ) is lokaal een sterkeverontreiniging met PAK , een matige verontreiniging met minerale olie en een
lichte verontreiniging met PCB aangetoond ;In enkele mengmonsters van de bovengrond van het overige terrein ( zonder bodemvreemdebijmengingen )zijn lichte verontreinigingen met PCB of cadmium aangetoond ;
In de ondergrond zijn geen verontreinigende stoffen in verhoogde gehalten aangetoond ;In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met enkele zware metalen
( barium , cadmium en zink ) aangetoond ;In de bovengrond zijn ( in drie van de vier mengmonsters ) PFAS aangetoond boven delandelijke achtergrondwaarden maar onder de maximale toepassingswaarden .
Naar aanleiding van de sterke verontreiniging met PAK en matige verontreinigingmet minerale olie is een nader bodemonderzoek uitgevoerd . Daarbij zijn visueel
geen sporen houtskool waargenomen en in zowel de kern als de
verticaal /horizontaal afperkende monsters is geen PAK en minerale olie
aangetoond .

Conclusies
De bij het verkennend bodemonderzoek vastgestelde sterke verontreiniging met PAK en
matige verontreiniging met minerale olie is aangetoond in sporen houtskoolhoudende
grond ( 0 - 0,8 m -mv ) ter plaats van boring 12 , wat naar alle waarschijnlijkheid een relatie
heeft met elkaar . Bij het nader onderzoek is de bijmenging met sporen houtskool zowel in
de kern / verticale afperking als in de horizontale afperking niet meer waargenomen . Ditduidt erop dat de bijmenging zeer lokaal aanwezig is . Bovendien is analytisch geen PAKen/ of minerale olie aangetoond
in de kern en verticale /horizontale afperking . Aan de hand van het nader onderzoek is involdoende mate vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging . Dit houdt in dat er op basis van de Wet bodembescherming geen
sprake is van een saneringsnoodzaak .
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De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor
de voorgenomen bestemmingsplanwijziging .
Aanbevelingen
Opgemerkt wordt dat als grond van de locatie vrijkomt , er rekening mee gehouden moet
worden dat deze niet zonder meer elders toepasbaar is . Op hergebruik van grond is het
Besluit bodemkwaliteit van toepassing . De toepassing van grond elders moet worden
gemeld via het ' meldpunt bodemkwaliteit '. In het kader van kostenefficiëntie adviseren
wij om vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken .
3.8 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor deomgeving door :

a . het gebruik , de opslag en productie van gevaarlijke stoffen ( inrichtingen ) ;
b . het transport van gevaarlijke stoffen (wegen , buisleidingen , waterwegen en spoorwegen );c . het gebruik van luchthavens .

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door
bovengenoemde activiteiten . Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving.Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden :1. Besluit externe veiligheid inrichtingen ( Bevi ) ;2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen ( CRNVGS) ;3. Besluit externe veiligheid buisleidingen ( Bevb ) .
Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in :

inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden ;
transportroutes van gevaarlijke stoffen ;buisleidingen .

LARI
plangebied

Figuur 16 : its ne risicoka ter hoogte vanplangebied met 1 -km lijn (www.risicokaart.nl )

K3H Architecten en Adviseurs BV



Uit de risicokaart ( figuur 18 ) blijkt dat er binnen een straal van 1 km geen buisleidingen of andere
transportroutes voor gevaarlijke stoffen liggen . De dichtsbijzijnde weg die op grond van artikel 13 vande Wet vervoer gevaarlijke stoffen is aangewezen als wegtraject voor vervoer gevaarlijke stoffen ligt opbijna 3 kilometer van het plangebied .
Grenzend aan deze " 1 km -zone " is een propaangastank aanwezig . Gelet op deze afstand is in het kadervan de externe veiligheid geen nader onderzoek nog .

23627 - Vakantiepark De HelgraafKaartlc
Inrichtingen
Het plangebied ligt binnen de terreingrens van het
" Vakantiepark De Heigraaf " waar zich een bovengrondse
propaangastank bevindt . Deze propaangastank van13.000 liter tank heeft een risicoafstand ( PR 10-6 ) van 25meter . Het terrein waar de vakantiewoningen worden
gerealiseerd is gelegen op meer dan 100 meter van dezetank .
Gezien het huidige gebruik van het terrein en de liggingaan de rand van een bestaand vakantiepark en de afstand
tot deze propaantank , kan worden gesteld dat deze
installatie geen negatieve gevolgen heeft op de realisatievan de gewenste 29 recreatiewoningen . Klik hier voor con grotere kaartType Overig PropeanSpccckc la formatie InstallazicCategory Tropeen of ancer vice bear gerek : brands ar gaValgaNaam van die Τυμε laris .SantailahHuer how lonac TOETUV foran rondse tank12000RisicoafstandenESCAVI plearagebonden 3.20 GENERIEKPenafstand FR 106 inFiguur 17 : kaart behorende bij gevaarlijke stoffen / inrichting(www.risicokaart.nl )3.9 Verkeer en parkerenverkeer
Met betrekking tot de verkeerssituatie zullen er kleine veranderingen ontstaan . De weg om bij derecreatiewoningen te komen zal niet veranderen . Het terrein zal goed bereikbaar blijven vanaf de N 244en de Heygraaff. Alleen de toegang tot het park zal van locatie veranderen en nu al aan de Heygraafworden gerealiseerd in plaats van dat men nog de bocht om moet, de Dwarsweg op . Voordeel is dat dit
gedeelte van de weg een eigen fietspad kent, dus een veiligere situatie . De Dwarsweg is de toegangswegvoor zowel auto als fietsverkeer .
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Figuur 18 : huidige toegangtot perceel

Figuur 19 : locatie nieuwe toegangtot perceel
Allurecurk Laag Kanje 23

Een andere positieve verandering is dat door de verandering van soort overnachtingsaccommodatie van" kamperen " naar " recreatiewoningen " er in de nieuwe situatie alleen " losse " auto's naar het terrein
komen in plaats van auto's met caravans . Dit betekent op dit deel van de weg een afname van verkeermet caravans .
Op basis van het vigerend bestemmingsplan zijn er 75 kampeermiddelen toegestaan hetgeen volgensde CROW - norm 75 x 0,4 = 30 vervoersbewegingen per dag zou genereren . In de nieuwe situatie met 29recreatiewoningen gaat het om 29 x 2,8 ( norm ) = 81 vervoersbewegingen per dag . Dit betekent eentoename van ongeveer 59 vervoersbewegingen per dag . Dat is gemiddeld circa 3 auto's per uur extra
die gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Deze extra belasting lijkt geen probleem voor dezewegen .
parkerenBij iedere recreatiewoning komt ruimte voor het parkeren van 2 auto's . Dit is voldoende voor een
recreatiewoning .
3.10 Landschappelijke inpassingHet plangebied ligt volgens de Provinciaal Ruimtelijke Verordening ( PRV ) in het Landschap Utrechtse
Heuvelrug . Voor dit landschap wil de Provincie Utrecht de volgende kernkwaliteiten behouden :robuuste eenheid ;

reliëfbeleving ;
extreme historische gelaagdheid .

Bij ontwikkelingen in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug dient aandacht te zijn voor het in stand
houden van het reliëf en voor het in stand houden van het samenhangend boscomplex . Vanwege hetreliëf en de overige kwaliteiten van de Heuvelrug zijn in dit gebied geen grootschalige ontgrondingengewenst . Kleinschalige ontgrondingen voor natuurontwikkeling of recreatieve ontwikkeling zijn welmogelijk , mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten . Onderhavig plan valt onder
de noemer van kleinschalige recreatieve ontwikkelingen .
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Het terrein " Klein Landeck" is een bestaand recreatieterrein dat onderdeel uitmaakt van het
recreatiepark Laag Kanje. Het terrein " Klein Landeck " is een terrein van circa 1,3 hectare dat door eenbomensingel is omringd en is ingericht als kampeerterrein . De buitenrand zal niet wijzigen , al zal alleen
de toegang op een andere plek komen .
Vanaf de weg zullen de recreatiewoningen niet duidelijk zichtbaar zijn door de houtwal/bomenrij die
het terrein afgeschermd van de weg . De uitstraling van het terrein zal daarmee grotendeels ongewijzigd
blijven . Bij de landschappelijke inrichting van het plan is aangesloten bij de kenmerken van het gebieden de regels die zijn opgenomen in het bestemmingsplan ( zoals het reliëf ) .
De bestaande glooiing in het gebied zal worden versterkt en het bestaande groen zal ( zoveel mogelijk )behouden blijven .
De weg over terrein zal de passende vorm /uitstraling van een " karrespoor " krijgen ( ook vroeger , zieparagraaf archeologie , ging er een weg over dit terrein ) . Deze weg van gebakken klinker wordt aanweerszijden geleid door een bloemrijke border met een basis van paarse geranium en in elk seizoen
accentbloemen zoals de Anemone en IJzerhard . In de border komen verspreid boomgroepen met desoorten : Wintereik ( bevat geen processierups ) , Beuk , Berk en Grove Den . Dit zijn typische bomen voor
dit gebied en een versterking van de huidige groene zoom rond het plangebied . ,
Bij de recreatiewoningen ligt een diepe ruime parkeerplaats . De diepte van de parkeerplaats de riante
bloemborder zorgen er samen voor dat auto's verder van de weg geparkeerd worden en zo minder in
het zicht staan . De border wordt beplant met Kattenkruid , ijzerhard , Anemoon . Bij de recreatiewoning
is tevens een riant terras met daar omheen een gazon . De border rond de woning heeft een boskaraktermet grote wolken van beuk , Rododendron en Eikenbladhortensia . Langs de grenzen van de kavel staanrobuuste hoge balken , welke aangekleed worden met een hoog bloeiend siergras. De kavels krijgen een
glooiend karakter met een talud aan de achterzijde van de woningen en lichte glooiingen langs deerfgrens.
Er wordt gebruik gemaakt van passende beplanting en bomen en door het aanbrengen van glooiing iser reliëf in het landschap aangebracht hetgeen passend is in dit landschap .Het landschappelijk inpassingsplan is als bijlage VI bij deze toelichting gevoegd .
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Figuur 201 : impressie inrichting terrein
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4 JURIDISCHE REGELING
4.1 inhoud bestemmingsplanHet bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting . Op de verbeelding zijn de
bestemmingen door middel van kleuren , lijnen en tekens aangegeven . In de regels is vastgelegd wat erwel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De toelichting gaat in op relevante beleidsnota's ,
milieuaspecten , de huidige opzet van een plangebied en de ontwikkelingslocaties .
In het geldende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor onderhavigplangebied . Op grond van de wijzigingsbevoegdheid zijn maximaal 30 recreatiewoningen toegestaan .De gewenste wijziging , het realiseren van 29 recreatiewoningen , past niet geheel binnen demogelijkheden van deze wijzigingsbevoegdheid omdat deze ontwikkeling, gelet op de hedendaagse
eisen van de recreant, uitgaat van een inhoud van 400m in plaats van de in de wijzigingsbevoegdheidopgenom inhoud van 300 m² . Daarom is het opstellen van een regulier bestemmingsplan noodzakelijk .
4.2 Verbeelding
Het Bestemmingsplan Laag Kanje - Klein Landeck gaat vergezeld van een verbeelding . Op deze
verbeelding is de aanpassing in de bestemming 'Recreatie -verblijfsrecreatie ' weergegeven . En tevenszijn de dubbelbestemmingen Waarde- Archeologie 2 en 3 opgenomen , alsmede de aanduding' specifieke vorm van waarde - reliëf ' .
4.3 Regels
In dit plan is zo veel mogelijk aangesloten op de regels die deel uitmaken van het bestemmingsplanBuitengebied 2010 ( zoals vastgelegd op 23 september 2010 ) en is herzien bij bestemmingsplan
Buitengebied 2013 ( herziening ) ( vastgesteld op en 27 juni 2013 ) en vervolgens is vastgelegd inbestemmingsplan Buitengebied Woudenberg geconsolideerd (vastgesteld 12 september 2014) zijn ,voor zover van toepassing , opgenomen in dit bestemmingsplan . Het gaat met name om artikel 16( Recreatie - Verblijfsrecreatie ) van de bestemmingsplannen.
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5 UITVOERBAARHEID VAN HET PLAN
Conclusie is dat de wijziging, waardoor de 50 kampeerplaatsen worden omgezet in een recreatieterreinmet 29 recreatiewoningen , kan worden gerealiseerd zonder dat dit onevenredige inbreuk oplevert voor
de milieusituatie , de woonsituatie , de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden .
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een
Bestemmingsplan . In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en deeconomische uitvoerbaarheid .
De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van het Bestemmingsplan .

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het plan zal de in de Wet ruimtelijke ordening ( Wro ) , juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet
Bestuursrecht opgenomen procedure doorlopen . Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken terinzage gelegd . Binnen die termijn kan een ieder in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te
dienen . Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over de eventueel ingediende zienswijzen enover de vaststelling van het bestemmingsplan .
Participatie
Voorafgaande aan de officiële terinageligging is in het kader van de participatie overleg gevoerd metdiverse omwonenden en met ondernemers van naastliggende bedrijven . Zij kunnen allen instemmenmet deze ontwikkeling .
5.2 Economische uitvoerbaarheid
Het betreft een particulier initiatief . De grond binnen het plangebied is eigendom van de initiatiefnemer .De financiering van het plan is rond . De woningen zullen worden verkocht aan particulieren , waarbij inde notariële akte zal worden opgenomen dat verhuur verplichting via Europarcs ( eigenaar park ) moet .
De economische uitvoerbaarheid is gegarandeerd . Voor wat betreft mogelijke planschade zal degemeente met initiatiefnemer een overeenkomst sluiten , op grond waarvan de gemeente eventueleplanschade op initiatiefnemer kan verhalen .
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Regels
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder :
1.1 plan
het bestemmingsplan Klein Landeck met identificatienummer NL.IMRO.0351.BPKlein Landeck -V001
van de gemeente Woudenberg;
1.2 Bestemmingsplan :
de geometrisch bepaalde planobjecten van het Bestemmingsplan Klein Landeck als vervat in het GMLbestand NL.IMRO . met de bijbehorende regels en bijlagen .
1.3 de verbeelding :
de verbeelding van het bestemmingsplan .
1.4 aanduiding :
een geometrisch bepaald vlak of figuur , waarmee gronden zijn aangeduid , waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden .
1.5 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6 aan- en uitbouw :
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van en
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw .
1.7 aardkundige waarde :
de waarde , die een gebied ontleent aan het voorkomen van bijzondere aardkundige verschijnselenen / of processen .
1.8 archeologisch deskundige :
een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke en als zodanig geregistreerde
deskundige op het gebied van archeologisch onderzoek , in het bezit van een opgravingsbevoegdheid .
1.9 archeologisch onderzoek :
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunningbeschikt .
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1.10 archeologische waarde :
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen
van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden .
1.11 bebouwing:
één of meer gebouwen en /of bouwwerken , geen gebouwen zijnde .
1.12 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen :
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen , die op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming van het bepaalde bij ofkrachtens de Woningwet.
1.13 bestaand gebruik :
gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan in werking is getreden .
1.14 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak .
1.15 bestemmingsvlak :
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming .
1.16 bouwen :
het plaatsen , het geheel of gedeeltelijk oprichten , vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk , alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten , vernieuwen of veranderen van een
standplaats .
1.17 bouwgrens:
een op de verbeelding aangegeven lijn , die de grens vormt van een bouwvlak .
1.18 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond , waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten .
1.19 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel.
1.20 bouwvlak :
een geometrisch bepaald vlak , waarmee gronden zijn aangeduid , waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en / of bouwwerken , geen gebouwen zijnde , zijn toegelaten .
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1.21 bouwwerk :
elke constructie van enige omvang van hout , steen , metaal of ander materiaal , die hetzij direct , hetzij
indirect met de grond is verbonden , hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond .
1.22 bijgebouw :
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw .
1.23 dagrecreatie:
vormen van recreatie , die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet
gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf .
1.24 extensieve dagrecreatie :
niet - gemotoriseerde recreatieve activiteiten , zoals wandelen , fietsen , skaten , paardrijden , vissen ,
zwemmen en natuurobservatie .
1.25 gebouw :
elk bouwwerk , dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wandenomsloten ruimte vormt.
1.26 geluidgevoelige objecten :
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen , zoals bedoeld inartikel 1 van de Wet geluidhinder .
1.27 geomorfologische waarde :
de waarde van de samenhang van de verschijningsvorm van het aardoppervlak met de wijze van zijnontstaan .
1.28 hoofdgebouw :
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie , afmetingen en /of functie als belangrijkste
bouwwerk valt aan te merken .
1.30 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen :
voorzieningen , zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen , observatiepunten , informatieborden en banken ,
ten behoeve van activiteiten , zoals wandelen , fietsen , skaten , paardrijden , vissen , zwemmen ennatuurobservatie .
1.31 landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige :

commi van deskundigeneen door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige
inzake landschaps- en / of natuurwaarden .
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1.32 landschapswaarde:
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de
aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge
samenhang tussen levende en niet - levende natuur .
1.33 landschapselement :
een kleinschalig beplantingselement , zoals een bossage , houtwal , houtsingel , steilrandbeplanting , of
een waterpartij.
1.34 natuurwaarde :
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna .
1.35 nutsvoorzieningen :
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut , zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers , bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen , voorzieningen tenbehoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie .
1.36 overkapping :
een bouwwerk, geen gebouw zijnde , met maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak ,
waaronder begrepen een carport.
1.37 peil :
de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit plan ;
1.38 perceelgrens:
een grenslijn tussen bouwpercelen onderling .
1.39 plaatsgebonden risico :
risico op een plaats , uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon , die onafgebroken en
onbeschermd op die plaats zou verblijven , overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorvalwaarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is .
1.40 prostitutie :
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegenvergoeding
1.41 recreatiewoning :

iseen gebouw , geen woonkeet en geen caravan andere op wielen zijnde , dat bedo
om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen , dat het
hoofdverblijf elders heeft , gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt.
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1.42 ruimtelijke kwaliteitswinst:
ruimtelijke meerwaarde die bestaat uit de inrichting van het erf, landschaps- en/of
natuurontwikkeling , herstel of herkenbaar maken van cultuurhistorische waarden en / of het vergroten
van de toegankelijkheid van het agrarisch gebied ten behoeve van extensieve dagrecreatie .
1.43 seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke , besloten ruimte waarin bedrijfsmatig , of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was , seksuele handelingen worden verricht , of vertoningen van erotisch -pornografische
aard plaatsvinden . Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan : een seksbioscoop ,
seksautomatenhal , sekstheater, een parenclub , of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een
erotische massagesalon , al dan niet in combinatie met elkaar .
1.44 verblijfsrecreatie :
vormen van recreatie die mede of uitsluitend gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf .
1.45 voorgevellijn :
de lijn gelegen :

a . evenwijdig aan de weg en in het verlengde van de dichtst bij de weg gelegen gevel van eengebouw ;
b . dan wel ( indien deze gevel niet evenwijdig is aan de weg) : evenwijdig aan de weg door het

dichtst bij de weg gelegen hoekpunt van gevels van een gebouw .
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten :
2.1 afstand :
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn .
2.2 bouwhoogte van een antenne -installatie :

a . ingeval van een vrijstaande ( schotel)antenne - installatie : tussen het peil en het hoogste punt
van de ( schotel )antenne - installatie;

b . ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde ( schotel ) antenne - installatie : tussen de
voet van de ( schotel ) antenne - installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenneinstallatie .

2.3 bouwhoogte van een bouwwerk :
vanaf de bovenkant van de begane grondvloer tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een
bouwwerk , geen gebouw zijnde , met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen , zoals
schoorstenen , antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen .
2.4 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk :
tussen ( de lijnen getrokken door ) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren .
2.5 goothoogte van een bouwwerk :
tussen de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer en de horizontale snijlijn van elk dakvlak
met de daaronder gelegen buitenzijden van de gevels en / of het hart van gemeenschappelijkescheidsmuren .
2.6 inhoud van een gebouw of bouwwerk :
tussen het peil , de buitenzijde van de gevels ( en/of het hart van de scheidsmuren ) en de buitenzijde
van daken en dakkapellen .
2.7 oppervlakte van een bouwwerk:
tussen ( de buitenste verticale projecties van ) de buitenzijde van de gevels en het hart van descheidsmuren .
2.8 ondergeschikte bouwonderdelen :
bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwonderdelen , als plinten , pilasters, kozijnen , gevelversieringen , ventilatiekanalen , stofkappen en
andere onderdelen van technische installaties , liftschachten , gevel- en kroonlijsten , luifels , uitbouwen ,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten , mits de overschrijding van bouw- , c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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2.9 vloeroppervlakte :
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580 .
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Recreatie - Verblijfsrecreatie

3.1 BestemmingsomschrijvingDe voor 'Recreatie -Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor :
a . het oprichten van maximaal 29 recreatiewoningen ;
b . ter plaatse van de aanduiding ' specifieke vorm van waarde - reliëf ' : tevens voor behoud enherstel van het klein- en grootschalige reliëf ;

alsmede voor :
c . bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voorzieningen voor dienstverlening ,

beheer en onderhoud , spel- , sport- en speelvoorzieningen , kleinschalige dagrecreatievevoorzieningen , parkeervoorzieningen , wegen , tuinen , erven , groenelementen , water en
waterhuishoudkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen ;

met dien verstande dat :
d . een strook met een breedte van 5 meter rondom de terreinen uitsluitend is bestemd voor

landschappelijke inpassing van de recreatieterreinen door middel van dichte opgaandebeplanting , bestaande uit streekeigen bomen en struiken .

a .3.2 Bouwregels
De goot- en bouwhoogte van de recreatiewoningen bedraagt ten hoogste respectievelijk4 meter en 8 meter;b . De inhoud van de recreatiewoningen bedraagt boven peil ten hoogste 300 m en benedenpeil maximaal 100 m% ;C. Het oprichten van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan ;

d . de maximale hoogte van lichtmasten en vlaggenmasten bedraagt 10 meter ;
e . de maximale hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter ;
f . de maximale hoogte van overige bouwwerken , geen gebouwen of overkappingen zijnde ,

bedraagt 3 meter .
3.3 Gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels :

a . seksinrichtingen en prostitutie zijn niet toegestaan ;
b . het permanent bewonen of laten bewonen van de recreatiewoningen is niet toegestaan .
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3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk , geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

3.4.1 Algemeen
Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding ' specifieke vorm van waarde - reliëf zonder of
in afwijking van een omgevingsverguning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde , of werkzaamheden uit te voeren :

a

C.

het aanleggen , vergraven , verruimen , uitdiepen of dempen van sloten , greppels , vijvers en
andere wateren ;

b . het planten , verwijderen , kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting ;
het uitvoeren van grondbewerkingen , waartoe worden gerekend afgraven , woelen , mengen ,
diepploegen , egaliseren , ontginnen , ophogen en aanleggen van drainage ;

d . het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur .

3.4.2 Uitzondering
Het verbod van lid 3.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken , of werkzaamheden die :

a . behoren tot normaal onderhoud en beheer waaronder begrepen de normale recreatieve
exploitatie ten dienste van de bestemming;

b . reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan ;
C. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
d . binnen bouwvlakken worden uitgevoerd .

3.4.3 Voorwaarden
Werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de in lid 3.1
genoemde waarden van de gronden of de aanwezige landschapselementen niet onevenredig worden
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet
onevenredig worden of kunnen worden verkleind .
3.4.4 Advisering
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4 winnen burgemeester
en wethouders schriftelijk advies in van de natuur- en landschapsdeskundige , omtrent de voorwaarde
zoals genoemd in lid 3.4.3 .
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3.5 Parkeren
Aangetoond dient te worden dat in voldoende parkeeraccommodatie wordt voorzien , conform de
parkeernormen uit CROW - publicatie 381 ( Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie ) of de opvolger ( s)daarvan . In afwijking van het voorgaande kan parkeren in het openbaar gebied worden opgelost indien
dit aantoonbaar middels een parkeerdrukmeting geen onevenredige gevolgen voor de parkeerdruk tot
gevolg heeft of indien er aantoonbaar sprake is van een vermindering van het benodigd aantal
parkeerplaatsen ten opzichte van het bestaande gebruik .
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Artikel 4 Waarde - Archeologie - 2
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde -Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming ( en ) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te
verwachten archeologische waarden .
4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels :

a . op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken , geen gebouwen zijnde , worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste
2 m ;

c .
b . ten behoeve van de andere , voor deze gronden geldende bestemming ( en ) mag niet worden

gebouwd ;
het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing , indien het bouwplan betrekking heeft op
een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken :

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing , waarbij de
oppervlakte , voor zover gelegen op of onder peil , niet wordt uitgebreid en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering ;

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 ;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm kan worden

geplaatst ;
4. een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst .

4.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.2 onder b ten behoeve van
het bouwen voor de andere , voor deze gronden geldende bestemming ( en ) - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming ( en ) geldende ( bouw) regels - , mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden :

a . burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische
deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de
archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is ;
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C.

b . niet is voldaan aan het bepaalde onder a : de aanvrager van de bouwvergunning een rapport
heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden , gelet op het onder b genoemde rapport, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan
de bouwvergunning regels te verbinden , gericht op het behoud van de archeologische resten
in de bodem , het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door
de archeologische deskundige .

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken , geen bouwwerk zijnde , of van
werkzaamheden

4.4.1 Algemeen
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde -Archeologie - 2 zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken , geen
bouwwerken zijnde , of werkzaamheden uit te voeren :

a . het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 40 cm , waartoe
worden gerekend afgraven , woelen , mengen, diepploegen , egaliseren , ontginnen , ophogen en
aanleggen van drainage;

b . het vergraven , verruimen of dempen van sloten , vijvers of andere wateren ;
c . het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze in drijven van voorwerpen ;
d . het verlagen of verhogen van het waterpeil ;

het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd ;
f . het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband

houdende constructies , installaties of apparatuur .

e .

4.4.2 Uitzondering
Het verbod van 4.4.1 is niet van toepassing , indien de werken en werkzaamheden :

a . betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten
hoogste 100 m2 ;

b . noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 4.2 en/ of lid 4.3 in acht is
genomen ;

C. behoren tot het normale onderhoud en beheer ;
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d . mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
reeds verleende bouw- , aanleg- of ontgrondingenvergunning;

e . reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan ;
f . ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd ;

of indien :

g . burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeolo
deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning
als bedoeld in lid 4.4.1 nodig is .

4.4.3 Voorwaarden
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.4.1 bedoeld , zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn . Voorts zijn de werken en
werkzaamheden toelaatbaar , indien :

a . de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld ;

b . de betrokken archeologische waarden , gelet op dit rapport , door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te
verbinden , gericht op :

1. het behoud van archeologische resten in de bodem ;
2. het doen van opgravingen ;
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige .
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Artikel 5 Waarde - Archeologie - 3
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde -Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming ( en ) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van te
verwachten archeologische waarden .
5.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels :

a . op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken , geen gebouwen zijnde , worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste
2 m ;

c .
b . ten behoeve van de andere , voor deze gronden geldende bestemming ( en ) mag niet worden

gebouwd ;
het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing , indien het bouwplan betrekking heeft op
een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken :

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing , waarbij de
oppervlakte , voor zover gelegen op of onder peil , niet wordt uitgebreid en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering ;

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2 ;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm kan worden

geplaatst ;
4. een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst .

5.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder b ten behoeve van
het bouwen voor de andere , voor deze gronden geldende bestemming ( en ) - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming ( en ) geldende ( bouw) regels - , mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden :

a . burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische
deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de
archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is ;
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C.

b . niet is voldaan aan het bepaalde onder a : de aanvrager van de bouwvergunning een rapport
heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld ;
de betrokken archeologische waarden , gelet op het onder b genoemde rapport, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan
de bouwvergunning regels te verbinden , gericht op het behoud van de archeologische resten
in de bodem , het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door
de archeologische deskundige .

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken , geen bouwwerk zijnde , of van
werkzaamheden

5.4.1 Algemeen
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde -Archeologie - 3 zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken , geen
bouwwerken zijnde , of werkzaamheden uit te voeren :

a . het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm , waartoe
worden gerekend afgraven , woelen , mengen, diepploegen , egaliseren , ontginnen , ophogen en
aanleggen van drainage;

b . het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen ;
c . het vergraven , verruimen of dempen van sloten , vijvers en andere wateren ;
d . het verlagen of verhogen van het waterpeil ;

het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd ;
f . het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband

houdende constructies , installaties of apparatuur .

e .

5.4.2 Uitzondering
Het verbod van 5.4.1 is niet van toepassing , indien de werken en werkzaamheden :

a . betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten
hoogste 1.000 m2;

b . noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 5.2 en/ of lid 5.3 in acht is
genomen ;

c . behoren tot het normale onderhoud en beheer ;
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d . mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
reeds verleende bouw- , aanleg- of ontgrondingenvergunning;

e . reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan ;
f . ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd ;

of indien :
g . burgemeester en wethouders beschikken over een ng van de archeold

deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning
als bedoeld in lid 5.4.1 nodig is .

5.4.3 Voorwaarden
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld , zijn slechts toelaatbaar , indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn . Voorts zijn de werken en
werkzaamheden toelaatbaar , indien :

a . de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld ;

b . de betrokken archeologische waarden , gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te
verbinden , gericht op :

1. het behoud van archeologische resten in de bodem ;
2. het doen van opgravingen ;
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige .
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Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen

Artikel 6 Anti - Dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoeringis gegeven of alsnog kan worden gegeven , blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buitenbeschouwing

Artikel 7 Algemene bouwregels

a .
7.1 Ondergronds bouwen
Voor ondergronds bouwen gelden de volgende beaplingen :Ondergronds bouwen onder de recreatiewoningen is toegestaan ;b . de verticale diepte van de ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m ;

Bij het berekenen van de in deze regels opgenomen inhoudsmaat wordt de oppervlakte vanondergrondse gebouwen niet in aanmerking genomen .
C.

7.2 Overschrijding bouwgrenzenDe bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen , mogen worden overschreden door :
a . tot gebouwen behorende stoepen , stoeptreden , trappen ( huizen ) , galerijen , hellingbanen ,

funderingen , balkons , entreeportalen , veranda's en afdaken , mits de overschrijding tenhoogste 2,5 meter bedraagt;
b . tot gebouwen behorende erkers en serres , mits de overschrijding ten hoogste 2 meterbedraagt;

andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen , mits de overschrijding ten hoogste1,5 meter bedraagt .
C.

Artikel 8 Algemene ontheffingsregelsBurgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van :
a . de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen , mits geen bestemmingsgrenzenzijnde , worden overschreden , indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
b . de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken , geengebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken , geen gebouwenzijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter;
C. afwijkingen van maten ( waaronder percentages ) met ten hoogste 10 % :
d . het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat debouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen ,anders dan de ondergeschikte bouwonderdelen als bedoeld in lid 2.3 , mits :1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10 % van het betreffendebouwvlak zal bedragen ;

2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouwzal bedragen ;e . de minimale afstand van de weg voor gebouwen en bouwwerken , geen gebouwen zijnde, mitsdit geen problemen oplevert voor de verkeersveiligheid .
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Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

a .

9.1 Algemene wijzigingBurgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoevevan :
overschrijding van bestemmingsgrenzen , voor zover dit van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is inverband met de werkelijke toestand van het terrein . De overschrijding mag echter niet meerbedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag niet meer dan 10 % worden vergroot;b . overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast , indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft . De overschrijding mag echter
niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10 % wordenvergroot .

9.2 Waarde archeologie
9.2.1 Wijziging voor verwijdering van de bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door de bestemming WaardeArcheologie - 2 en /of Waarde -Archeologie - 3 geheel of gedeeltelijk verwijderen , indien :a . uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waardenaanwezig zijn ;b . op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat hetbestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waardenvoorziet ;

alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige .

C.

9.2.2 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de bestemming Waarde -Archeologie - 2 en / of
Waarde -Archeologie - 3 de vorm van de bouwvlakken veranderen , indien dit op grond vanarcheologisch onderzoek noodzakelijk is met het oog op de bescherming of de veiligstelling van de ter
plaatse aanwezige archeologische waarden . Alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige .
9.2.3 Wijziging voor de verandering van een bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de bestemming Waarde-Archeologie - 2 en / of
Waarde -Archeologie - 3 de vorm van de bouwvlakken veranderen , indien de bebouwing ten behoevevan de voor dat bouwvlak geldende bestemming zonder deze verandering niet of niet goed zoukunnen worden gerealiseerd met inachtneming van de volgende regels :

uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de verandering van het bouwvlak geen
afbreuk doet aan de bescherming of de veiligstelling van de aanwezige archeologischewaarden ;

a .
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b . alvorens omtrent wijziging te beslissen winnen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies in van een archeologisch deskundige .

Artikel 10 Algemene procedureregels
10.1 Toepassen afwijkingsbevoegdheid en omgevingsvergunningregelingBij toepassing van een afwijkinggsbevoegdheid of omgevingsvergunningvereiste, die onderdeeluitmaakt van dit plan , is op de voorbereiding van het besluit de volgende procedure van toepassing :a . het ontwerp -besluit tot het verlenen van afwijking of omgevingsvergunning ligt gedurende 14dagen ter inzage voor één ieder ;

b . Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren op de gebruikelijke wijzebekend in één of meer dag- , nieuws- of huis -aan - huisbladen , die in de gemeente wordenverspreid ;de bekendmaking houdt mededeling van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het
schriftelijk indienen van zienswijzen bij Burgemeester en Wethouders tegen het ontwerp
besluit gedurende de onder a genoemde termijn ;d . burgemeester en wethouders delen aan hen , die zienswijzen hebben ingediend , de beslissingdaaromtrent mede .

C.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregel

Artikel 11 Overgangsrecht
11.1 Overgangsrecht bouwwerkenVoor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt :a . een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig ofin uitvoering is , vel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt vanhet plan , mag , mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd ;

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd , mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaarna de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan ;

b . burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onderlid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid metmaximaal 10 % ;
het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan , maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijdmet het daarvoor geldende plan , daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan .

C.

11.2 Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt :

a . het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding vanhet bestemmingsplan en hiermee in strijd is , mag worden voortgezet;het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik , bedoeld in dit onder a , te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik , tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;C. indien het gebruik , bedoeld in dit lid onder a , na het tijdstip van de inwerkingtreding van hetplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken , is het verboden dit gebruikdaarna te hervatten of te laten hervatten ;

d . dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan , daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan .

Artikel 12 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als : regels van het Bestemmingsplan " Klein Landeck” .
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Bijlage II Stikstof

r

L CA

memeymune 460972.100 - SSB - 00
20 januari 2021datu J. Gieliansm aanvan R. Michiels

goedkeuring S. Hamminkprojectprojectnr. Park Woudenberg460972.100
StikstofberekeningAERIUS_bijlage_20210120111445_RxSwqRAbkq6D

INLEIDING Realisatiefase
Aan de De Heygraeff in Woudenberg is de initiatiefnemer voornemens 29 nieuwe recreatieve eenheden( met kelder ) te realiseren . Momenteel betreft het plangebied een camping met een centraal gebouw voorsanitaire voorzieningen . De camping vervalt en het centrale gebouw wordt gesloopt. De voorgenomenontwikkeling kan bijdragen aan de stikstofdepositie in omliggende Natura 2000- gebieden, wat kan leidentot negatieve ecologische effecten . Om deze reden is de bijdrage van het voornem en aan destikstof depositie in de Natura 2000 - gebieden in beeld gebracht en beoordeeld .Het dichtstbijzijnde Natura 2000 - gebied betreft ' Rijntakken ' . Het Natura 2000 - gebied bevat voor stikstofgevoelige habitats ( die op meer dan 9 kilometer gelegen zijn ) en is daarmee relevant voor de beoordelingvan het aspect stikstofdepositie . Het plangebied en de nabijgelegen Natura 2000 - gebieden zijnweergegeven in onderstaande figuur . SOCIEDe Koppelso sterkteBri 2براحملانم

Sultan Vlasakkers VerkeerDen Dolder Achterveld TheltLechBosch on Dull song r . actHUSF Heico ARE WakenteenN227 N220 N602
ZASI N224 LunterendeSchererPlangebied RenswoudeIhr Maatsbetenتادادعا

Odk Dibergen serbury Emmihuizen DampBu wil terheCoom
1025Werkhoven Veenendaal

Langbeck -86SU
Leyes Dorg AerogennhCodealik CertegoroCwardik

Figuur 1 : Globale ligging plangebied ten opzichte van omliggende Natura 2000 - gebieden ( bron : uitsnede
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KADER STIKSTOFDEPOSITIEDe bescherming van bijzondere natuurgebieden ( Natura 2000 ) in Nederland is opgenomen in de Wetnatuurbescherming . Op grond van deze wet is vergunning benodigd als een ontwikkeling de kwaliteit vande beschermde habitats en de habitats van soorten in het betreffende Natura 2000 - gebied kanverslechteren . In Natura 2000 - gebieden komt een aantal habitattypen voor die gevoelig zijn voorstikstofdepositie . Verschillende soorten activiteiten kunnen stikstof, in de vorm van stikstofoxiden ( NOx )en ammoniak ( NH3 ) , uits toten . De belangrijkste bronnen die stikstof uitstoten zijn landbouw , verkeer ,industrie , bouwwerkzaamheden en verwarming van gebouwen met gas . Elektrische voertuigen en gaslozeverwarming hebben geen stikstofuitstoot .
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de mogelijke strijdigheid van hetProgramma Aanpak
Stikstof (PAS ) met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn . Kortom , er kunnen op grond van het PAS geenmeldingen meer worden gedaan , vergunningen worden verleend of plannen worden vastgesteld . Watrest is een vergunningplicht Wet natuurbescherming (Wnb ) op het moment dat er een kans is op eensignificant negatief effect (depositie hoger dan 0.00 mol / ha /iaar ) . Er kan alleen een vergunning worden
De stikstofberekeningen zijn uitgevoerd door middel van het rekenprogramma AERIUS Calculator versie2020 voor het
rekenjaar 2021 voor zowel de aanleg- als gebruiksfase (worstcase ). Uit de berekening komt destikstofdepositie per stikstofgevoelig habitat .UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGENHet voorgenomen plan leidt tot een emissie van NOx en NH3 vanwege de functiewijziging met het daarbijbijhorende verkeer en de aanlegwerkzaamheden .
AanlegfaseEr worden 29 nieuwe recreatieve eenheden ( met kelder ) gerealiseerd op het plangebied . Er is nog geeninformatie beschikbaar over de duur en het in te zetten materieel van de aanlegfase . Voor debouwwerkzaamheden is uitgegaan van kengetallen voor reguliere woningen . Er is uitgegaan van inzet vanstage 3B materieel ( mobiele werktuigen , zoals shovels , hijskranen etc. , vanaf bouwjaar 2011 ) envrachtwagens Euro V (vanaf bouwjaar 2008 ) . Dit is een worstcase benadering gezien de werkzaamhedenvoor reguliere woningen groter zijn dan voor recreatieve woningen ( inclusief kelder ) . Er zullenwerknemers naar het plangebied komen met licht verkeer ten behoeve van de werkzaamheden (9vervoersbewegingen per etmaal ) . Daarnaast wordt er middels vrachtverkeer materialen aangeleverd ( 3vervoersbewegingen per etmaal ) .
Momenteel zijn er een aantal campingplaats en en een centraal gebouw aanwezig op het plangebied . De
campingplaats en zullen verdwijnen . Voor de sloop van het aanwezige centrale gebouw is eveneensuitgegaan van kengetallen voor reguliere woningen . Het centrale gebouw is gelijkgesteld aan tweewoningen . De sloop bestaat uit sloopwerkzaamheden op het plangebied, het laden van hetsloopmateriaal op een vrachtwagen en het vervoer van het sloopmateriaal van het plangebied . Door desloopwerkzaamheden zullen 20 vrachtwagenbewegingen der jaar geschieden .
Gebruiksfase
Er worden 29 nieuwe recreatiewoningen ( met kelder ) gerealiseerd op het plangebied . De emissies van dewoningen is
niet gemodelleerd aangezien de woningen ' gasloos' zijn . De verkeersgeneratie ten gevolge van dewoningen is bepaald op basis van de publicatie 381 " Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren enverkeersgeneratie ,
CROW , 1 december 2018 , Ede ” . De verkeersgeneratie is afhankelijk van de stedelijkheid en ligging van delocatie . Het gebied is volgens het CBS te beschouwen als niet - stedelijk . De ligging van het plangebied valtin de categorie " rest van de bebouwde kom" . In onderstaande berekening is gerekend met de maximaledesbetreffende kencijfers verkeersgeneratie: het aantal motorvoertuigen per etmaal (mvt / etm ) . Deverkeersgeneratie ten gevolge van het plan is in tabel 1 weergegeven . Voor de verdeling van vervoer isuitgegaan van 100 % licht verkeer .
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Tabel 1 :Type woning Aanta Per Totaami2,1 ma2,3 mi61 ma67Chalet 29Totale maximale verkeersgeneratie *Afgerond naar boven 67

VerkeersafwikkelingDe toename aan verkeer dient te worden meegenomen totdat het opgegaan is in het heersendeverkeersbeeld . Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheiden rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken wegbevindt . Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door devoorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer . In de regelwordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezigeverkeer (bron : instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020 ) . Voor de afwikkeling van het isuitgegaan van 100 % via de De Heygraeff naar het noorden gaat tot de Zeisterweg . Over de Zeisterweg ishet verkeer circa 1,5 kilometer gemodelleerd (worstcase ). De beperkte toename aan verkeer zal vanwegede verwatering van het verkeer en de ruime modellering van het verkeer bij de Zeisterweg opgegaan zijnin het heersende verkeersbeeld (worstcase benadering ). Dit is het geval op het moment dat het aan- enafvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overigeverkeer dat zich op de betrokken weg bevindt . Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen dehoeveelheid verkeer dat door de voordenomen ontwikkeling wordt aandetrokken en het reeds on de wed
BEREKENINGSRESULTATEN EN CONCLUSIEIn het kader van de voorgenomen ontwikkeling is zowel de aanleg- als de gebruiksfase berekend . Uitdeze berekeningen volgt dat voor , zowel de aanleg- als gebruiksfase , er geen rekenresultaten hoger zijndan 0,00 mol /ha / jaar. Geconcludeerd kan worden dat er geen significant negatieve effecten gevondenzijn op de beschermde habitats in de Natura 2000 - gebieden . Het aspect stikstofdepositie vormt dan ookgeen belemmering voor de ontwikkeling en het uitvoeren van de werkzaamheden .
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Antea Group Archeologie 2020/23
Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen
Recreatiepark Henschotermeer in Woudenberg
projectnummer 460972concept revisie Oo27 mei 2020
AuteursM. van DasselaarK. van Huet

OpdrachtgeverResort Utrechtse Heuvelrug B.VOude Apeldoornseweg 487333 NS Apeldoorn

datum vrljave beschrijving revisle 00 Roedkeuring5. Harumink vrijraveJ. Fuite
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Over Antea Group
Van stad tot land , van water tot lucht ; de-dieausinstanta- aan

Administratieve gegevens
Projectnummer Antea Group 460972OM - nummer 4775375100Provincie UtrechtGemeente WouderbergPlaats WoudenbergToponiem Henschotermeer

Kaortblad 320Coördinaten 134570/454470 154595/454545154785/454555 154795/454460Opdrachtgever Resort Utrechtse Heuvelrug B.VUitvoerder Antea GroupDatum uitvoering Mei 2020Projectteam S. Hammink (projectleider)M. van Dasselaa- ( KNA - prospector MWA )
Vrijgove conform KNA AJ. Brokke ( senior KNA -prospector)Bevoegd gezag Gemeente WoudenbergDeskundige bevoegd gezag P Fijma, Omgev ngsdienst Regio Utrecht
Beheer documentatie Antea Groupvondstoepot Archeologisch depot provincie Utrecht

Л

LegendaPiangebied

Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied .
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Samenvatting
Van februari mei 2020 heeft Antca Group in opdracht van Resort Utrechtse Heuvelrug BV conarchcologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebicd ' Recreatiepark Henschotermeer ' toWoudenberg , gemeente Woudenberg . Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologischburcauonderzoek en con inventariserend veldonderzock , door middel van verkennendeboringen . Het bureauonderzock is cerder overlegd aan de bevoegde overheid , dit wordt nuaangevuld met de resultaten van het verkennend booronderzoek .
Resort Utrechtse Heuvelrug BV is voornemens in het plangebied vakantiewoningen teontwikkelingen
Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ' Buitengebied WoudenbergGeconsolideerd ' , waarvoor dubbelbestemmingen waarde - archeologie zijn opgenomen . Voorhet grootste deel van het terrein geldt dubbelbestemming waarde - archeologie 2. Twee kleinerevlakken hebben dubbelbestemming waarde - archeologie 3. De geplande bodemingrepenoverschrijden de aan deze dubbelbestemmingen verbonden vrijstellingsgrenzen ,
Resultaten verkennend booronderzoek

top

Met verkennend booronderzoek is vastgesteld dat de onderzoekslocatie een grotendeels intactebodemopbouw heeft in het lagere deel van het plangebied waardoor voor noordoostelijke deelde (middel)hoge archeologische verwachting zehandhaafd blijft. Ook voor het hooggelegen deel( zuidelijke- enen westelijke deel, is het advies de verwachting te handhaven . In deze delen is is in devan het dekzand plaatselijk een intacte bodem ( B - horizont ) aangetroffen en kunnen er nogsporen van bewoning uit de prenistorie verwacht worden ( vuursteen- of vindplaatsen met ciepingegraven archeologische sporen ). Er zijn echter nog geen caadwerkelijke aanwijzingen voor eenarcheologische vindplaats aangetroffen , maar als deze er zou zijn ( met name in de vorm van eenprehistorische (vuursteen )-vindplaats) dan kan deze goed intact bewaard gebleven zijn , metname in het deel dat is afgedekt door de veenlaag in het noordoostelijke deel van hetonderzoeksgebied
Selectie ) advies
Geadviseerd wordt om de onderzoekslocatie vrij te geven tot een diepte van 30 cm - maaiveld .Voor graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm - maaiveld wordt geadviseerd aanvullendonderzoek uit te voeren tot de te verstoren graafdiepte . Hierbij dient rekening te wordengehouder met de archeologische verwachting per deelgebied , welke nu op grond van hetuitgevoerde verkennende booronderzoek is opgesteld. De vorm van het aanvullend onderzoek(karterend booronderzoek ofproefsleuven ) dientient nader te worden bepaald voor verschillendevormen en afmetingen van de voorgenomen bodemingrepen .
Ook voor vrijgegeven ( delen var ) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdensgraafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen . Het betreft dan vaakkleine sporen of resten dic nict door middel van een booronderzock kunnen wordenopgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgocdwct dicnt zo spocdig mogelijk melding toworden gemaakt van de vondst bij de Minister ( de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:telefoon033 4217456 ) . Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kanookDit rapport is voorgelegd aan het bevoegd gezag .
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Op XX -XX - XXXX ging het bevoegd gezag akkoord met het rapport / het gegeven advies .
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1 Inleiding
In februari mci 2020 hecft Antca Group in opdracht van Resort Utrechtse Heuvelrug BV conarchcologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied ' Recreaticpark Henschotermeer ' toWoudenberg , gemeente Woudenberg . Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologischbureauonderzoek en con inventariserend veldonderzock , door middel van verkerendeboringen . Het voldonderzock is tweede stap in de AMZ-cyclus.
Resort Utrechtse Heuvelrug BV is voornemens in het plangebied vakantiewoningen teontwikkelingen
Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ' Buitengebied WoudenbergGeconsolideerd ' , waarvoor dubbelbestemmingen waarde - archeologie zijn opgenomen . Voorhet grootste deel van het terrein geldt dubbelbestemming waarde - archeologie 2. Twee kleinerevlakken hebben dubbelbestemming waarde - archeologie 3 .
Dubbe bestemming waarde Vrijstellingsgrens oppervlakte VrijstellingsgrensdiepteArcheologie 2 100 m2 0,4 -Archeclogie 3 1000m ? 0.5m.myTabel 1. De in het plangebied aanwezige dubbelbestemmingen waarde - archeologie met de bijhorendevrijstellingsgrenzen .

Wanneer in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillendevrijstellingsgrenzen gelden , worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het geheleplangebied gehanteerd. De geplande bocemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen .
Omdat er een middelhoge kans is op het aantreffen van archeologische resten binnen hetplangebied , adviseert Antea Group om binnen het plangebied een inventariserendveldonderzoek d.m.v. boringen , verkennende fase , uit te voeren .De methode - een verkennend booronderzoek bestaande uit 5 boringen per hectare - is er nietprimair op gericht om archeologische resten aan te treffen ( hiervoor is de gehanteerdeboardichtheid enen - intensiteitte gering ) , maar is wel uitermate geschikt om 1 ) de aard vanbodemopbouw en 2 ) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief dearcheologische sporendrager de niveaus te bepalen .De te onderzoeken zones hebben een gezamenlijk oppervlak van circa 2 hectare hetgeen neerkomt op een archeologisch booronderzoek met een intensiteit van 12 boringen .
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000 , protocol 4003 met daarin besloten dekwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie ( KNA ) , versie 4.1 . Voor het KNA - protocol 4003( inventariserend veldonderzoek ) is Antea Group gecertificeerd corform de SIKB - BRL 4000( Beoordelingsrichtlijn voor archeologie ).
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2 Bureauonderzoek
Het hierna volgende bureauonderzoek is cerder los gerapporteerd en voorgelegd aan debevocgde overheid . Dit burcauonderzock wordt nu aangevuld met de resultaten van hetverkennend booronderzock .

2.1 Begrenzing plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebiedanderzijds . Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemdewerkzaamheden betrekking hebben . Voor het plangebied wordt in de regel ook de ruimtelijkeprocedure gevoerd , waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel is . Binnen dit gebiedkunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden .
Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellenvan het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf . In principe wordteen straal van 1.000m rondom het plangebied gehanteerd . Dit wordt voldoende geacht omrelevante informatie te verzamelen om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnenstellen . Dit omdat het onderzoeksgebied een vergelijkbare situatie kent als het plangebied vooronder andere de onderdelen zoals hoogteligging, geomorfologie , historische situatie , etc.
Het plangebied ligt ten oosten van het Henschotermeer en wordt aan de noordelijke enwestelijke zijde begrensd door De Heygraeff, en aan de zuidelijke zijde door de Maarn en degemeentegrens . De oostelijke grens bestaat uit perceelsgrenzen .
Het terrein is circa 2 hectare groot .

1 Van Looveren , 2020 .
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2.2 Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied

LegendaPangebied
Afbeelding 2. Luchtfoto met in rood het plangebied ( bron : ESRI Nederland ).
Het plangebied maakt momenteel deel uit van een camping . Het bestaat uit een grasveld meteen aantal bomen . Midden op het terrein staat een klein gebouw , mogelijk sanitairevoorzieningen . Rondom rond wordt het terrein begrensd door bomen struweel.
Consequenties toekomstig gebruik
Resort Utrechtse Heuvelrug BV is voornemens in het plangebied vakantiewoningen teontwikkelingen . Er is geen verdere informatie cver het aantal vakantiewoningen en de daarbijhorende werkzaamheden beschikbaar .

2.3 Landschappelijke situatie
De archcologische verwachting volgt voor een groot gedec te uit de opbouw van het landschap .De verspreiding van archeologische vindplaatscr hocft namelijk een duidelijk verband met delandschappelijke gesteldheid .
Geologie ?Het plangebied ligt in het Utrechts - Gelders zandgebied , aan de westrand van de Gelderse vallei ,aan de voet van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug . Dergelijke landschappelijkeovergangszone waren in het verleden erg in trek als nederzettingslocaties .
7 Kerkhoven , 2012
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Het glaciale bekken van de Gelderse vallei is ontstaan als gevolg van een gletsjertong die zich , inde op één na laatste ijstijd , Saalien , in zuidelijke richting heeft uitgebreid. Langs de randen van deGelderse vallci zijn hierdoor de oudere terrasafzettingen van de Maas en Rijn opgestuwd totlanggrekte stuwwallen . In de vallci zelf is een grondmorenc of kcilcem afgczct (Formatie vanDrenthe ) . Deze bevindt zich op enkele tientallen meters onder het huidige maaiveld . Ook op destuwwallen zelf is kcilcem afgczet, maar deze is grotendeels gecrodeerd . Aan het einde van hetSoalicn, zijn bij het afsmelten van het landijs, fluvioglaciale afzettingen in de Gelderse vallcigesedimenteerd ( rormatie van Drenthe, laagpakket van Uitdam ) . Deze bestaan overwegend uitgrof zand en grind en zijn in een grillig patroon afgezet. In de fluvioglaciale afzettinger komtrelatief veel materiaal uit de stuwwallen voor , net als noordelijke bestanddelen die door hetgletsjeri's zijn meegevoerd . In het Eemien -interglaciaal zijn marien-litorale afzettingen enterrestrische afzettingen , zoals veen , klei en zand afgezet in de Gelderse vallei .
Gecurende het Weichselien , de laatse ijstijd , was de bodem permanent bevroren . Alleen in dezomer ontcooide de bovenlaag , waardoor deze in hellend terrein afgleed en er op de randen vande stuwwallen en op de fluvioglaciale afzettingen uit het Saalien , een solifluctiedek vormde . Hetover de permafrost afvoeiende water vormde erosiegeulen .In het Midden- Laat -Weichse ien werd onder zeer koude omstandigheden dekzard afgezet. In hetMiddel -Weichselien worden het Oud - Dekzand en Il afgezet ( Formatie van Boxtel , laatpakket vanWierden ). Hel Ouc Dekzand bestaat uit lijnzandige en lernige afzellingen .De pakkeller OudDekzand I en Il worden van elkaar gescheiden door de Laag van Beuningen ; een grindig niveaudat ontstaan is in de koudste periode van het Laat - Pleniglaciaal . Vervolgens werd in het LaatWeichselien, tijdens het Oude Dryas en hetJonge Dryas , respectievelijk het Jong Dekzand I en II(Formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden ) afgezet . Het Jonge Dekzand bestaat uit leemarmen zwak lemig , matig fin zand en is van lokale herkomst . In tegenstelling tot het Oud Dekzand ishet JongeDekzandook in de vormvan lage duinen, paraboolduinen en - langgerekte-ruggenafgezet. Tussen het Oude- en Jonge Dekzand wordt vaak een grirdlaagje aangetroffen dat wordtaangeduid als Laag van Beuningen . Ook hebben zich in de Bølling en Allerød- interstadialen op deovergang van resprectievelijk het Oud Dekzand I naar het Jonge Dekzand I , en in het JongeDekzand I , onder gematigdere klimatologische omstandigheden bodem kunnen vormen , zoals deLaag van Ussela .
Vanaf het Holoceen trad een klimaatverbetering op . Dankzij de vegetatieontwikkeling , die hieropvolgde werden bestaande afzettingen gefixeerd en ontwikkelden zich podzolbodems in de topvan het dekzand . Alleen in de beek - en rivierdalen vonden nieuwe afzettingen plaats . I hetdekzandlandschap kon door hogere grondwaterstanden en slechtere afwatering veen totontwikkeling komen (Formatie Nieuwkoop ). In de Gelderse vallel bereikt het veen plaatselijkeen dikte van 5 a7 meter .In de middeleeuwer werd , onder andere als gevolg van ontbossing , de vegetatie van de hogeredelen van het landschap dusdanig aangetast , dat aan het maaiveld gelegen dekzandenverwaaien . Hierdoor ontstonden stuifzanden en landduinen ( Formatie van Boxtel , laagpakket vanKootwijk )
Geomorfologie en AHNVolgens de geomorfologische kaart komen in het plangebied voornamelijkgordeldekzandwelvingen (aldan niet bedekt of opgevuld met dekzand ; code 3.52yc ) voor( Afbeelding 3 ) . In de noordwestelijke hoek van het plangebied komen landduinen metbijbehorende vlakten en laagten ( code 4154 ) voor . In de omgeving van het plangebied bevindenzich ook een gordeldekzardrug ( al dan niet bedekt met oud - bouwlanddek ; coce 3655yc ) endekzandruggen ( al dan niet bedekt met oud - bouwlanddek ; code 3853yc ) .

| K3H Architecten en Adviseurs BV | 78 van 248



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

Op het Algemeer Hoogtebestand Nederland ( AHN ) is te zien dat het plangebied aan de voet vande stuwwal van de Utrechtse heuvelrug ligt Afbeelding 4 ) . Het terrein loopt af van zuidwest( circa 7 m NAP ) naar noordoost (circa 5,2 m NAP).

landduinen met hijhorendevlakten en laagten Eordelcekzandrue11 vlakte van ten deleverspoelde dexzanden
dekrandrue

Legenda gordeldekzandwelvingen
Afbeelding 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in rood het plangebied ( bron: PDOK ).

11

1LegendaPlargo
Afbeelding 4. Ultsnede van het AHN met in rood het plangebied ( bron : www.ahn.nl) ( legenda : van blauw(laag) naar rood (hoog ) ].
3Ook hij verder inzoomer op het plangenied zijn geen opvallende structuren ( erafheuvels e.d. ) zicht jaar .
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Bodem en grondwaterVolgens de bodemkaart komen in het plangebied voornamelijk hoge zwarte enkeerdgronden( code z Ez21 ) ( Afbeelding 5 ) . In het westelijke deel van het plangebied komen kanteerdgronden( code Zd21 ) voor . Ten oosten van het plangebied zijn beekeerdgronden ( code pzg21 ) gekarteerd .
Erkcerdgronden zijn gronden met con humcuze bovengrond ver 50 cm dikte of meer . Hetbasismateriaal bestaat uit lccmarm en zwak lemig fijn zard . De humcuze bovengrond ontstaandoor het ccuwenlang opbrengen van matcriaal uit de potstal bestaande uit hciplaegen ,bosstrooisel , stalmest en meestal veel zand .Onder het esdek is vaak een restant aanwezig van het oorspronkelijke bodemprofiel . Bij grondenmet een dunner cultuurdek is dit meestal grotendeels opgenomen in de heterogene bovengronden zijn alleen nog delen van de (tegenwoordig : E ) en de B - horizont terug te vincen of rust dehumeuze bovengronc direct op het moedermateriaal en is de bodem dus afgetopt. Vaak zijn aande onderzijde van de Aan2 restanten van de oorspronkelijke A1 herkenbaar als donkere brokken .
Beekeerdgronden komen in beekdalen en laagten voor . Deze gronden worden gekenmerkt dooreen minerale eerdlaag van 15 à 50 cm dikte waarbij het moedermateriaal bestaat uit fijn zwaklemig zand . Een voorwaarde is dat het moedermateriaal direct onder de eerclaag roest bevat .De eerdlaag wordt gekenmerkt door een rijk bodemleven en wordt met name doorregenwormen sterk doorwoeld waardoor de ophoping van hurus ook groot is en de kleur vaakerg dunker . Plaatselijk kan de eerdlaag zijn opgehoogd mel polstalmateriaal. Helmoedermateriaal bestaat doorgaans uit zwak lemig fijn zand en ontbreken ijzerhuidjes om dezandkorrels.Kanteerdgronden zijn ( droge ) eerdgronden in de hoge zandgronden in het Pleistocene deelvan Nederland . De kanteerdgronden zijn te vergelijken met de akkereerdgronden . Het enigeverschil is ce geringere dikte van de bovengrond ( de A - horizont) in een kanteerdgrond .Kanteerdgronden zijn ontstaan na de ontginning van arme zandgronden . Voor de ontginningbevatte de bodem geen of slechts een zwak ontwikkelde podzol 3 - horizont .
De grondwatertrap in het plangebied is VI en VIII .
Grondwatertrap Gemiddeld Hoogste Gemiddeld LaagsteGrondwaterstand ( m - mvi Grondwaterstand ( m - mv )VI 0,40-0,80 > 1,20VIII > 1,40Tabel 2. De in het plangebied voorkomende grondwatertrappen met de bijhorende gemiddeld hoogste enlaagste grondwaterstanden .
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Zd21
pZg21

oZg23
11

ZEZ21
VI

LegendaPengebied cHn21Afbeelding 5. Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied ( bron : STIBOKA ) .
2.4 Historische situatie en mogelijke verstoringen

midden

Historische situatieOp de kadastrale minuut uit 1811 - 1832 is te zien dat het plangebied bestaat uit een perceelonbebouwd bouwland , behorende tot een huis er erf net ten noorcoosten van het plangebied .De topografische kaart uit 1850 toort hetzelfde beeld . Ten noorden , westen en zuiden van hetplangebied waren toen reeds wegen aangeduld .Op de topografische kaart uit 1890 staat ook aan de oostzijde van het plangebied een wegdiemogelijk deels) doorheen het plangebied liep .Deze weg verdwijnt in 1952 van de kaart . Op deze kaart staat nu een weg aangegeven die schuin ,door het plangebied loopt .Op de topografische kaart uit 1962 sluit in het plangebied nog een weg aan op deze weg , en staatten noorden van de eerste weg bebouwing aangegeven .In 1973 is de bebouwing uitgebreid en is het jongste stukje weg alweer verdwenen .Op de topografische kaart uit 1982 is te zien dat de wegen uit het plangebied verdwenen zijn .Midden in hetWidden het plangebied staat bebouwing aangegeven, mogelijk betreft dit dezelfde bebouwingals in de periode hiervoor, maar dat is niet geheelduidelijk. Op deze kaart staat ten noorden vanhet plangebied vermeld dat zich hier een camping bevindt.Op de topografische kaart uit 1989 staat opnieuw een weggetje aangeduid vanaf het zuiden naarde bebouwing in het plangebied .Vanaf 1999 is aangegeven dat het plangebied deel uitmaakt van de camping . In het midden vanhet perceel staat een gebouwtje aangegeven op dezelfde locatie als de oudere bebouwing .
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LegendaPangebied
Afbeelding 6. Uitsnede van de topografische kaart uit 1850 (www.topotijdreis.nl ).
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Afbeelding 7. Uitsnede van de topografische kaart uit 1900 (www.topotijdreis.nl).
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Afbeelding 8. Uitsnede van de topografische kaart uit 1950 (www.topotijdreis.nl ).
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Afbeelding 9. Uitsnede van de topografische kaart uit 2000 (www.topotijdreis.nl).
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Mogelijke verstoringenHet plangebied is voor het grootste deel in het verleden nooit bebouwd geweest. Alleen in hetmidden van het plangebied kwam vanaf 1962 bebouwing voor . Op deze locatie staat nog steedscon gebouw . De bouw en aanleg van nutsvoorzieningen voor dit gebouw kunnenbodemverstoring hebben veroorzaakt. Ook hebben landbouwactiviteiten in het verledenmogelijk voor enige bodemverstoring gezorge . Cok kunnen er in het plangebied kabels enIcidingen aanwezig zijn dic de bodem verstoord hebben .
2.5 Archeologische waarden

Uit het Archeologische Informatie Systeem ( ARCHIS ) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedzijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 1000 m rondom hetplangeb ed opgevraagd . Het betreft archeologische monumenten ( AMK -terreinen ),archeologische waarnemingen ( zoals vondsten ) en meldingen van eerdere archeologischeonderzoeken ( zie kaart 460972 - ARCHIS in de kaarten bij lage ) .
Gegevens uit ARCHIS : AMK - terreinenEr zijn in het onderzoeksgebied geen geregistreerde AMK - terreinen bekend .
Gegevens uit ARCHIS : archeologische waarnemingenOp circa 300m ten noorden van het plangebied is bij graafwerkzaamheden een kogelpot uit delate middeleeuwen aangetroffen ( Zaakid . 3146115100 ).Op circa 750m ten zuidoosten van het plangebied bevinden zich mogelijk resten van eenomgrachte boerderij die zich hier tot in de 18e eeuw bevond ( Zaakid . 3163369100 ) . "Op circa 1000m ten zuiden van het plangebied ligt een cekzandrue , bedekt door esdek uit devroege tot late middeleeuwen , met sporen uit het mesolithicum en neolithicum ( Zaakid .3172984100 ).

Zaakid begin eind complextype verwervine3146115100 Late Middeleeuwen Late niet - archeologisch :B Middeleeuwen B graafwerk3163369100 Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd moated site archeologisch(veld )kartering3172984100 Mesuli hicum Neolithicum bewoning inclusief verwervingswijze niet leverdediging ) bepalen3172984100 Vroege lakker / tuin verwervingswijze niet teMicdeleeuwen Middeleeuwen bepalenTabel 3. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied ( bron : ARCHIS )
Gegevens uit ARCHIS : eerdere onderzoekenOp circa 350m ten noorden van het plangebied is in 2006 een archeologisch bureau- enbooronderzoek uitgevoerd door RAAP ( Zaakid . 2105532100 ) . Op basis van het bureauonderzoekwas er een lage archeologische verwachting door natte omstandigheden .
Dit terrein stond tot 2005 als AMK - terrein geregistreerd maar is van de AMK afgevoerd omdat er geenwaardering uitgevoerd is en het terrein zich toch in een zone met hoge en zeer hoge verwachting bevindt.SDit terrein stond tot 2001 als AMK -terrein geregistreerd maar is van de AMK afgevoerd omdat er geenwaardering uitgevoerd is en het terrein zich toch in een zone met hoge verwachting hevindt .

| K3H Architecten en Adviseurs BV | 84 van 248



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de ondergrond op het terrein verstoord was totminimaal 1m -mv . Verwacht werd dat er geen verstoring van archeologische waarder zouoptreden en derhalve werden zeer aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan .
Op circa 600m ten noordoosten van het plangebid heeft Transect con archeologisch burcau cnbooronderzock uitgevoerd Zaakid . 2382497100 ) . Op basis van het burcauonderzoek kreeg hetterrein cen middelhoge verwachting op nederzettirgsresten uit het mosolithicum erncolithicum . Voor wat betreft de middeleeuwen en nicuwe tijd gold een lage verwachting . Uithet booronderzoek bleek dat sprake was van beekeerdgronden , met daarop in een aantalboringen een esdek . Op tenminste tweederde van het terrein was de bodem verstoord tot in debeekeerdgronden . Op basis van deze resultaten werd geen vervolgonderzoek geadviseerd . ?
Op circa 1000m ten zuidwesten van het plangebied is een archeologisch bureau- enbooronderzoek uitgevoerd door Laagland Archeologie vor ( Zaakid . 4575807100 ). Hetveldonderzoek toonde een volledig , tot in de C - horizont verstoord bodemprofiel . Op basis hierwerd vervolgonderzoek niet nooczakelijk geacht . *

Zaakid OM -nr ( oud ) type onderzoek uitvoerder2105532100 15425 archeologisch : boring HAAP Archeologisch adviesbureau2382497100 53731 archeologisch : boring Transect4575807100 archeologisch : boring Laagland Archeologie VOFTabel 4. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebled ( bron : ARCHIS ) .
2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerdearcheologische verwachting worden opgesteld .
DateringEr worden in het plangebied archeologische resten verwacht uit de periode vanaf de steentijdtot en met vroege middeleeuwen .Op basis van historische kaarten is het onwaarschijnlijk dat er in het plangebiedarcheologische bewoningsresten uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd te verwachten zijn .
ComplextypeUit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden diesamenhangen met de mobiele leefwijze van de mens , zoals kleine kampementen die slechtstijdelijk en /of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aanvuursteer concentraties en haardkuilen .
Vanaf het laat neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen resten van groterehuizen /nederzettingen worden verwacht , net als schuren , spiekers en opstallen . Verderkunnen sporen van agrarische activiteit worden aangetroffen, zoals perceleringsgreppels.Daarnaast kunnen ook menselijke begravingen /crematies worden aangetroffen , afhankelijkvan de datering variërend van vlakgraven tot crematicgraven .

5 De Kruit , 20067 Ke khoven , 2012 .8 Prouwer , 2018
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OmvangDe omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettinger van enkele honderdenvierkante meters .
DicptcliggingEventuclc archeologische resten kunnen verwacht worden onder het eventueel aanwezigecsdck of direct onder het maaiveld .
LocatieArcheologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen , aangeziende bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is .
Uiterlijke kenmerkenPaleolithicum tot laat - neolithicum : vuursteenspreiding , indicaties van de bewerking vanvuursteer , halffabricaten, productieafval, productiegereedschap . Indicaties voor kortdurendenederzettingen / kampen : haardkuilen , verbrand vuursteen . Indicaties voorjacht / voedselverzameling en -bereiding: werktuigen , spitsen , bijlen , schrabbers , stekers , etc.
Laat - neolithicum tot er met vroege micdeleeuwen : resten en structurer die wijzen op eensedentair, agrarisch bestaan . Nederzettingen : paalgaten ( huizen , spiekers , opstallen , schuren ) ,greppels , waterpullen en alvalkuiler .
Middeleeuwen : nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting .
Mogelijke verstoringenHet plangebied is voor het grootste deel in het verleden nooit bebouwd geweest . Enkel in hetmidden van het plangebied kwam vanaf 1962 bebouwing voor . Op deze locatie staat nogsteeds een gebouw . De bouw en aanleg van nutsvoorzieningen voor dit gebouw kunnenbodemverstoring hebben veroorzaakt . Ook hebben landbouwactiviteiten in het verledenmogelijk voor enige bodemverstoring gezorgd . Ook kunnen er in het plangebied kabels enleiding aanwezig zijn die de bodem verstoord hebben .
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3 Veldonderzoek
3.1 Doel- en vraagstelling

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologischeverwachting , zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld .
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel vanboringen , verkennende fase . Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen vaneventuele verstoringen in de bodem , het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van hetgebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologle .
Voor het onderzoek is een plan van Aanpak opgesteld . Conform het PVA dient het onderzoekantwoord te geven op de volgende vragen :
• Wat is de geologische /bodemkundige opbouw van de ondergrond en is het bodemprofielintact ?

verklaring?

• Indien het bodemprofiel niet intact is , wat is de aard , diepte en omvang van de verstoring ?• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied (uitgesplitst per locatie inhoofdperiode en complextype) en wordt deze bij het veldonderzoek bevestigd ?Indien de archeologische verwachting niet kan worden bevestigd , wat is hiervoor een mogelijke
• Is er in het plangebied een intact potentieel vondstniveau aanwezig en hoe diep bevindt ditzich ? Zo ja , komt dit overeen met het op basis van het bureauonderzoek verwachte potentiëlevandstniveau ?• Zijn er (aanwijzingen voor ) archeologische waarden in het plangebied aanwezig en zo ja , wat isnaar verwachting de omvang , lieeing , aard en datering hiervan ?• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door devoorgenomen ontwikkeling van het gebied ? En hoe kan deze verstoring door planaanpassing toteen minimum worden beperkt ?• Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden enhun omvang , ligging , aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot eenselectiebesluit ?

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze
Datum uitvoeringVeldteam

WeersomstandighedenBoortypeMethode conformLeidraad SIKB 10Motivatie methode

13 mei 2020M. van Dasselaar ( KNA- prospector VWA ) , E. Noels ( seniorveldtechnicus )Droog en zonnig , 20 graden .Edelmanboor 10 cm .De leidraad is niet van toepassing , het betreft een verkennendbooronderzoekOmdat er een middelhoge kans is op het aantreffen van archeclogischeresten binnen het plangebied , adviseert Antea Group cm binnen het
9 Van Dasselaar 2020 .19 Tole 2012
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plangebied een inventariserend veldonderzoek d . m.v. boringen ,verkennence fase , uit te voerer .De methode - een verkennend booronderzoek bestaande uit 6 boringenper hectare - is er niet primair cp gericht om archeologische resten aan tetreffen (hiervoor is de gehanteerde boordichtheid en -intensiteit tegering , maar is wel uitermate gesch kt om 11 de aard van bodemopbouwen 2 ) ce mate van intactheid van de oorspronkelijke bode mopbouwinclusief de archeologische sporendragende niveaus te bepalen . Hervoor isIn het zandgebied een booronderzoek met een Edelmanboor het meestgeschikte middel12Zoveel mogelijk verspreid over de locatie .
GPSN.v.t.
NEN 5104 / ASB
Snijden / verbrokkelen .

Aantal boringenOriëntatie grid t.o.v. geomorfologie /paleolandschapWijze inmeten boringenOverige toegepastemethodenWijze onderzoek /beschrijving boorko omVerzamelwijze archeologische indicatorenBemonsteringVonastzichtbaarheid aanoppervlakOmschrijvingoppervlaktekarteringAfwijkingen t.o.v. PvADoelen en wensenopdrachtgeverRardvoorwaarden

N.v.t.Slecht . Het terrein is volledig begroeid met gras .
N.v.t.
GeenGeen
Geen

Afbeelding 10 : uitvoering van de boringen met locatie overzicht (Boring 1003 en 1007).
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3.3 Resultaten
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en desituatiekaart in de kaartenbijlage .

3.3.1 Bodemopbouw
Bodemkundig is een tweedeling te maken in het zuidwestelijke en het noordoostelijke deel vanhet onderzoeksgebied ( zie afbeelding 11a , b , c ) . Langs de west- en de zuidrard is een dun esdekjegevormd op het daar aanwezig moedermateriaal , lichtgeel dekzand met een intacte B - horizont( laag 3 ) ( zie afb . 11a ) . Dit is overeenkomstig de bodemkaart te kwalificeren als eenkanteerdgrond ( esdek dunner dan 50 cm ) . De top hiervan is er droog en recent ( in decampingperiode ) omgewerkt.

Afbeelding 11a ( Boring 1001)1 = bouwvcor , 2 = esdek , 3 = B - horizont4 = Chorizont, dekzand
Afbeelding 11b , Boring 1005- = bouwvoor , 2 = escek , 3 = B -horizont 4 - stuifzand5 = crbr veen , 6 = or veen , 7 = top de zand .

Veen cncer stuifzand
A

A '

0 5 10 20 30 40
Afbeelding 11c . tweedeling in de onderzoekslocatie . Bruine arcering : veenlaag in de ondergrond .
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In de 6 boringen in het noordoostelijke deel ( zie afbeelding 11c is er een dikker esdek aanwezig .Conform de bodemkaart is dit een enkeerdgrond ( dikker dan 50 cm ) .Deze dikkere enkeerdgrond correspondeert met de aanwezigheid van een veenlaag in deondergrond op een diepte variërend van ca 1,5 1,7 m - mv (top ). In profiel A A ' is aangegevenhoc dit verklaard wordt .We bevinden ons hier vermoedelijk precies op de rand van het oude dekzand ( UtrechtseHeuvelrug ) , waar tegenaan vanaf de prehistoric cen vecnlaag gevormd is , welke doorloopt naarhet Noordoosten ( Gelderse Vallei ) . De zondlaag Laag 2 in afbeelding 12 ) wordt geïnterpreteerdals een later gevormde laag stuifzand vermoedelijke datering Middeleeuwen ) , waarboven nogbodemvorming heeft plaatsgevorden ( B - horizont en esdek aanwezig in B1005 ) .
A Botine: 2004 Baring 1005 Boring : 1006 A 'Zant , therena 8382 d.ceermitih CondenatutulVersandL.1HEHUTANdonderwatpis . Vettige vis Videlnek .donkergit

2,1tron 20.COMresthouden donker7 mignol righushoudenAwapi.chons eerlingeel200110
Sond , natin Voir192an , bu Jo merilnikhorrenVem ,MNZand.sermatigumuwakulhat,Van , AmerkurComputerthe viram.Zsedmo2 am.costen wartektratavarhoudend goclorunLI , Tawar

Profiel A A1 : Top stuifzand of dekzand met bodemvorming ( verwachting : late middeleeuwen )2 : Stuifzand vermoedelike datering Middeleeuwen , lage verwachting )3 : Veenlaag ( prehistorie tot middeleeuwen , lage verwachting )4 : Top dekzand ( zowel onder het veen , als op het hoge deel : middelhoge verwachtingPrehistorie . Op het hooggelegen deel van het dekzand zijn echter ook boringen met verstoordebodemopbouw ( recent) tot in de C - horizont aanwezig ( 81006 , 1009 ) .

3.3.2 Archeologie
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen die ouder zijn dan' de campingperiode ' ( B1001 : tentharing , B1005 kuil met groot houtskool en flessenglas ) . Het gaathier echter om een verkennende fase van het inventariserend ve donderzoek door middel vanboringen. In de kaart en het profiel (afbeelding 12 ) zijn de potentiele archeologische niveaus metde bijbehorende dateringer aangegeven . Met name de rand waar het hoge dekzand overgaat inhet deel dat is afgedekt door het veenpakket heeft een hoge verwachting . Een eventueel hieraanwezige prehistorische vindplaats kan door de afdekking met het veen goed intact bewaardgebleven zijn . Voor de daadwerkelijke aanwezigheid van zo'n vindplaats zijn nog geen
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archeologische indicatoren als aarcewerk , houtskool of vuursteen aangetroffen . Het doel van deverkennende fase van het veldonderzoek is echter alleen het in kaart brengen van debodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen .
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3.3.3 Beantwoording onderzoeksvragen
• Wat is de geologische /bodemkundige opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact ?De geologische opbouw is enigszins afwijkend van het verwachte beeld , door de aanwezigheidvan de veenlaag in de noordoostzijde van het onderzoeksgebied . Deze veenlaag scheidt hetdaaronder gelegen dekzand (met gedeeltelijk intacte bodemopbouw , inclusief B - Horizont ) vaneen laag stuifzand , welke vermoedelijk in de middeleeuwen gevormd is . Afgezien van enkeleboringen ( 61005 , 11009 en 11011 ) is deze bodemopbouw intact bewaard gebleven .Onder het veen is plaatselijk wel enige mate van bodemvorming ( vlekkerige gelaagdheid )vastgesteld , maar dit is moeilijk nader te duiden vanwege de ligging onder het grondwaterpeil( uitspoeling uit de boor ) .
• indien het bodemprofiel niet intact is , wat is de aard , diepte en omvang van de verstoring ?In B1006 en 11011 is de bodem recent tot 80 , resp . 50 cm -mv vergraven .
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied (uitgesplitst per locatie inhoofdperiode en complextype) en wordt deze bij het veldonderzoek bevestigd ?De middel hoge archeologische verwachting voor de top van het dekzand ( als potentieelprehistorisch archeologisch niveau ) blijft gehandhaafd omdat deze grotendeels intact in debodem bewaard is gebleven .
• indien de archeologische verwachting niet kan worden bevestigd , wat is hiervoor een mogelijkeverklaring ?Niet van toepassing
• Is er in het plangebied een intact potentieel vondstniveau aanwezig en hoe diep bevindt ditzich ? Zo ja, komt dit overeen met het op bosis van het bureauonderzoek verwachte potentiëlevondstniveau ?De top van het dekzand is het verwachte potentiele archeologische vondstniveau . Dit niveauvarieert van ca. 50-80 cm -maaiveld in de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied tot 1,8- ma Id in het noordoostelijke dee onderzoeksgebied .
• Zijn er ( aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied oanwezig en zo ja, wat isnaar verwachting de omvang , ligging , aard en datering hiervan ?Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden .
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeclogische resten bedreigd door de voorgenomenontwikkeling van het gebied ? En hoe kan deze verstoring door planoanpassing tot een minimumworden beperkt ?Daar nog geen bouwplannen bekend zijn , is nog niet te bepalen in hoeverre deze de potentielearcheologische niveaus verstoren .
• Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de oonwezigheid van archeologische vaarden enhun omvang , ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot eensclccticbesluit ?Zic hicrvoor hoofdstuk 4.2
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4 Conclusies en advies
4.1 Conclusies

Met verkennend booronderzoek is vastgesteld dat de onderzoekslocatie een grotendeels intactebodemopbouw heeft in het lagere deel van het plangebied waardoor voor noordoostelijke deelde ( middel ) hoge archeologische verwachting gehandhaafd blijft. Ook voor het hooggelegen deel( zuidelijke- en westelijke deel , is het advies de verwachting te handhaven . In deze delen is in detop van het dekzand plaatselijk een intacte bodem ( 8 - horizont ) aangetroffen en kunnen er nogsporen van bewoning ult de prenistorie verwacht worden ( vuursteen- of vindplaatsen met clepingegraven archeologische sporen ) . Er zijn echter nog geen caadwerkelijke aanwijzingen voor eenarcheologische vindplaats aangetroffen , maar als deze er zou zi n ( met name in de vorm van eenprehistorische (vuursteen )-vindplaats ) dan kan deze goed intact bewaard gebleven zijn , metname in het deel dat is afgedekt door de veenlaag in het noordoostelijke deel van hetonderzoeksgebied .

4.2 ( Selectie ) advies
Geadviseerd wordt om de onderzoekslocatie vrij te geven tot een diepte van 30 cm - maaiveld .Vocr graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm - maaiveld wordt geadviseerd aanvullendonderzoek uit te voeren tot de te verstoren graafdiepte. Hierbij dient rekening te wordengehouden met de archeologische verwachting per deelgebied , welke nu op grond van hetuitgevoerde verkennende booronderzoek is opgesteld . De vorm van het aanvullend onderzoek(karterend booronderzoek of proefsleuven ) dient nader te worden bepaald voor verschillendevormen en afmetingen van de voorgenomen bodemingrepen .
Ook voor vrijgegeven ( delen ver ) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdensgraafwerkzaamheden toch lossc sporen en vondsten worden aangetroffen . Het betreft dan vaakkleine sporen of resten dic nict door middel van con booronderzock kunnen wordenopgespcord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding teworden gemaakt van de vondst bij de Minister ( de Rijksdienst voor het Cultureel Crfgoed :telefoon 033-4217456 ) . Cen vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kanook
Antea GroupCapelle aan den IJssel , mei 2020
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Bijlage 1 : Archeologische perioden
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Bijlage 1 : Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikke ing van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst .Gedurende het paleolithicum ( 300.000-8800 voor Chr . ) hebben moderne mensen ( homo sapiens ) onze strekentjdens de warmere perioden wel bezocht , doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak coor latereomstandigheden verstoord . De mensen trokker als jager verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruikvan tijdelijke kampenenten . De verschillende groepen jager -verzamelaars exploiteerden kleine territoria , maarverbleven , afhankelijk van het seizoen , steeds op andere locaties .In het mesolithicum (8800-4900 voor Ch.I ze te aan het begin van het Holoceen een langcurigeklimaatsverbetering in De gemiddelde temperatuur steeg , waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkelingkwam en de variatie in flora en fauna toenam . Ook in deze periode trokken de mensen als ager -verzamelaars rond .Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor jacht ontworpen vuurstenen spi- sjes .De hierop volgende periode , het neolithicum (5300-2000 voor Chr wordt gekenmerkt door een overschakelingvan jager -verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ginggepaard met een aantal technische en sociale vern euwinger , zoals huizen , geslepen bijlen en het gebruik vanaardewerk . Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevogda : de samenleving steeds complexer werd . Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend , zoalshunebedden en grafheuvels .Het begin van de bronstijd 1200C - 800 voor Chr . ) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen , zoalsbijlen . Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen . Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestalniet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden . Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam . Degrafheuveltraditie cie tijdens het reolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond1200 voor Chr . vervangen door begravingen in urnervelden . Het gaat hier om ingegraven urnen met crematierestenwaar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen , eventueel omgeven door een greppel.In de ijzertijd ( 800-12 voor Chr ) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijdtraden er in de aardewerktradilie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op . De mensenwoonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen . Op de hogere zandgrondenontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ( celtic fields ) . In deze periode werden de kleigebiecen ook ingebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden . Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand .Er zin zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid - Nederland , maar de meeste begravingen vonden plaats inurnenveldenMet de Romeinse tijd ( 12 voor Chr . tot 450 na Chr . ) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis . In47 na Chr . werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld . Ter controle van deze zogenaamdelimes werden langs de Rijn castello ( militaire forten ) gebouwd . De inheems leefwijze handhaafde zich wel ook alwerd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in son ten aardewerk ( a.a. gedraaid en een betereinfrastructuur . Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instab liteit watuiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging angs de Rijn .Over de middeleeuwen ( 450-1500 na Chr . , en met name de vroege middeleeuwen ( 450-1000 na Chr.I , zijn nog veelzaken onbekend . Archeologische overblijfselen zi n betrekkelijk schaars . De politieke macht was na het wegvallenvan de Romeinen ir handen gekomen van regionale en locale hoofdlieden . Vanaf de 10 eeuw antstaat er weeren ge stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar . Door bevolkingsgroei en gunstige klirratologischeomstandigheden werd in deze periode eer begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen . Veel van onzehuidige steder en dorpen dateren uit deze periode.De hierop volgende periode 1500 - hecen wordt aangeduid als nieuwe tijd .
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Bijlage 2 : Archeologische Monumentenzorg ( AMZ )
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ ) antea group
Stap 1 Bureauonderzoek

Stap 2 Inventariserend veldonderzoek ( VO )
Stap 2Plan van Aanpak Stap 2dProgramma van Eisen

Fase1

Inventarisatie
Archeologisch

uitvoerder

Stap 2bIVO - O Vervenrende fase Stap 2eGoed ceuring bevoegd gezag
Stap 2cIVO - O Karterende fase Stap 21 IVO PKarterende /waarderende fase

Stap 3 Rapport met selectieadvies

Stap 4 Goedkeuring rapport en selectiebeslui:
Fase2
Selectie

50cases
bozen
phano Stap 4aGeen archeologischvervolgonderzoek Stap 4bArcheclagisch onderzoek Stap 40Fysiek beschermen

Stap 5 Operawan
Stap 5aProgramme van Esen

Fase3

Onderzoek
Archeologisch

Uitvoerder
Stap 5bGoedkeuring bevoegd gecas
Stap 5Operaving of archeologische begeleiding
Stap 50Rapport en documentate

Fase4
Besluit

evoegd
Gerag Stap GaVrijgave onderzoeksterreinen vergunningverlening Stap GbGeen vrijgave onderzoeksterreinplanaanpassing noodzakelijk
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ ) antea group
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg ( AMZ)

Archeclogische begeleiding (STAP 5 :)Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proe sleuven of enoperaving niet mogelijk zijn door hijvoorheeld civieltechnische beperkingenArcheclogische indicatorenFiermee worden aanwijzingen in de boder bedoeld die duiden op menselijkeactiviteiten in het verleden , zoals aardewerkscherven , houtskool, botmateriaal,vondslagen , etc

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt hetplangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid vanarchenleis te sporen en / of vondsten De intensiteit van onderzoek isgroter darı in de verkernende fase , bijvoorbeeld door een groter antalboringen per hectare of door het aanleggen van pcefsleuven .
Anch'sArcheologisch informatiesysteem voor Nederland . Een digitale databank metgegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen

Inventoriserend veldonderzoek ( NVO ) - Waarderende fase ( STAP 2f)Tidens de waarderende fase wordt aangezeven of de aangetroffenarcheologische vind plaatsen behoudenswaardig zijn . Dat betekent dat deaard , omvang , datering , conservering en inhoudelijke kwaliteit van devindplaats ( en ) wordt vastgesteld . Wanneer de waardering van dearcheologische resten laag is , hoeft geen verdier archeo ogisch onderzoekte worden uitgevoerd . Het plangebied word : Vrijgegeven '. Wanneer deresten behoudenswaardig zijn , wordt in eerste instantie behoud in situIter plekke in de bodeni napestreefd . Wanneer dit doo de voorfenomenontwikkelingen nie : mogeijk is , wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in devorm van een opgraving of archeo ogische begele ding . Vaak wordt dezefase gecombineerd u tgevoerd met het inventariserend veldonderzoekkarterence fase .

Bureavonderzoek STAP 11Fet bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeercarcheologisch verwachtingsmode wordt opgesteld aan de hand vangeomorfologische en bodemkaarten , de Archeologische Monumentenkaart( AMK ) , het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS ), historische kaarten enarcheologische publicaties .
Fysiek beschermen (STAP 1c )De archeologische resten blijven in de bodem behoudendocrivacrbeeldplanaanpassingen
Geolysisch onderzoekMee apparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodemdriedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven . Dit kan bijvcorbeelddoor radar- , weerstandsonderzoek of elektromagnetische natingen .

Opgraving ( STAP 5c )Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologischeresten in de todem nict schouden kunnen worden , wordt con operavineuitgevoerd . Tijcens de ongraving worden archeolog scha restenBetocurrienteerd , refu.ueraleerd en bestudeerd . Hierdoor wordtinformatie over het verleden zo goed mogel jk vastgelegd en behouden .Plan von Aanpak (PvA ) ( STAP 2a )Voor een booronderzoek is een plan van Aanpak (PA ) noodzakelijk . HetPA beschrijft hoc het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt .Gospecificeerd archeologisch verwachtingsmoac !Dit model geeft op detailriveau vor et olangebied aan wat aan archeologischevindplaassen Janwezig kan zijn . Op basis van dit verwachtingsmodel wordtbepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juistemethode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen .
Joventarserend veldonderzoek ( IV ) (STAP 2 )Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden orcheclogische waarden inhet veld geirventariseerd en gedocumenteerd . Waar is wat in de bodemaanwezig ? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoekoverig ( door middel van eer booronderzoek , veldkartering en / of geofys schonderzoek ) en / of een inventariserend veldonderzoek door middelvarproefsleuven . Wat de beste methode is , hangt stark af van de onstandighedenen de aard var de vindplants .

Progr7won Eisen ( PvE ) ( STAP 2d of 5 )Voor het virvoeren van een inventariserend veldonderzoek -proefsleuven , archeologische begeleiding of opgraving is een Programmavan Eisen ( PvE ) nocdzakelijk . Het PvE beschrijft het doel , vraagstelling enuitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek . Dit cocumentwordt beschouwd als basisdocument voora cheologisch vcldonderzoekwaarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborzd wordt . Het PvE wordtgoedge < eurd door het bevoegd gezag ( gemeente , previncie of het rijk ) .

Inventariserend veldonderzoek - overig ' IVC - o ) ( STAP 2b of 2c )Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig docr niddel van boringen IVCa ) worden boringen gezet door middel van een handhoor of guts

QuickscanIn een qu ckscan wordt geïnventariseerd of en waar archeo agischonderzoek moet worden uitgeverdSelectieadvies ( STAP 31In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten hetadvies eegeven welke delen van het plangebied vrijeegeven kunnenworden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden ofopgegraver mceten wordenInventar serend veldonde zoek - proefsleuven (IVO . , ( STAP 2f )Proefsleuven zijn large sleuven van twee tot vif mater breed die wordenaangelegd in de zones waar aanwijzingen zin voor het aantreffen vanarcheologische vindplaatsen . Selectiebesluit ( STAP 4De bevoegde overheid ( gemeente , provincie ot soms het rijkl geeft opbasis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden . Debevoegde overheid kar van het selectieadvies afwijken indien zij datnodig acht .Joventariserend veldonderzoek IVO ) - Verkennende fose ( STAP 25 )Wannee bij het bureauonderzoek onvoldoende zegevens beschikbaar zijn omeen gespecificeere verwachtingsmedel op te stellen, wordt een inventariserendveldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd . In deze fase worct onderzocht oºde bodem nog intact is , wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeftgehad op de locatie keuze van de mens in het verleden . Het onderzoek isbedceld om kensarme zones om archeologische rester aan te tref en uit tesuiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennendonderzoek kert een relatief lage onderzoeksistens teit en wordt meestaluitgevoerd door middel van boringen .Inventariserend veldonderzoek ( IVO ) - Korterende fase ( STAP 2 of 25 )

VeldkarteringBij een veldkortering wordt het plangebied systematisch belopen omarcheologische oppervlaktevondsten te verzamelen .
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Bijlage 3 : Boorprofielen

| K3H Architecten en Adviseurs BV | 100 van 248



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

Legenda ( NEN 5104 en ASB )

kleigrind500000 Grind sittig laaggrens( winrelt hepaar van te nn cergrens van de beschreven laatKlel zwak siltig
Grind , zwak zandig Kleimatig sig 0,3 cmD 0.3 - c3 cmE > 3 cm

scherpe overgangovergang geleidelijkdiffuse overgang1000 Grind , matig zandig N klei, sterk siltig
Grind sterk zandig N Klei, uiterst siis amortiteit veen ( veraardheid )2 wakamur niet lul zwak vergarder enAmatig amort structuur nog zichtbaar@ sterk amort sterk vercard , structuurloosGrind , uiterst zardig Klei, zwak zandigPODOO

Kelmatig tandig
zand Kleisterk aardigZand , Kleig overigA bijzonder bestanddeelGemiddeld hoogste grondwaterstandgrondwaterstand. Gemiddeld laagste grondwaterstandZand , zwak saltig leemZand , matig stig Leem , zwak zandig soN Zand , sterk siltig Leem , sterk zandig water

Zand , uiterst siltig
gezeefd trajectoverige toevoegingenzwak humeusveen Veen , mineraalam matig humeus

Veen , zwakkelig sterk humeus
Veen , sterk kleit 9 rak grinding
Veen , zwak zardig matig grindig
Veen , sterk zandig 12 sten grindig
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Bijlage IV Rapport Ecologie

Quickscan natuurwaardenonderzoek
Europarcs Resort De Utrechtse Heuvelrug

In het kader van de Wet natuurbescherming

ATUURBANKOVERIJSSEL
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Colofon
Quickscan natuurwaardenonderzoek Europarcs Resort De Utrechtse Heuvelrug

In het kader van de Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door :Natuurbank OverijsselCorrespondentieadres :Aladnaweg 187122 RR Aalten NovATUURBANKOVERIJSSELBTW - ID : NL001388212856E : info@natuurbankoverijssel.nlTel : 0543-451142 / 0614-435700

Opdrachtgever:Contactpersoon : R.O. Adviesdhr . D. Bethlehem

Projectnummer en versle :2565 versie 1.0Veldmedewerker ( s ) :P.LeemreiseLigging projectgebied :Laan van Laag Kanje 1 Maarn
Auteur :P.Leemreise

Status :definitiefRapportdatum :1-7-2020
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SAMENVATTINGEr zijn concrete plannen voor het vergroten van het aanbod van verblijfsaccommodaties ( chalets) en debouw van een zwembad op het recreatiepark EuroParcs Resort De Utrechtse Heuvelrug aan de Laan vanlaan van Laag Kanje te Maarn . Het voornemen is chalets te plaatsen op een zestal velden mettrekkersplekken . Tevens wordt een zwembad gebouwd op een perceel dat nu nog ingericht is alstennisbaan . Om dit mogelijk te maken , moet enig grondwerk verricht worden , moeten enkele bomengeveld worden en wordt een sanitairgebouw gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kanovertreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden . Daarom is NatuurbankOverijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van deWet natuurbescherming in beeld te brengen . In voorliggend rapport worden de bevindingen van hetuitgevoerde onderzoek gepresenteerd . Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied , deonderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek , worden de wettelijke consequenties van devoorgenomen activiteiten weergegeven .
Het plangebied is op 14 mei 2020 onderzocht op de ( potentiële ) aanwezigheid van beschermde planten ,cieren en beschermde nesten , holen , vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies,zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen . Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiteneen negatief effect hebben op beschermd ( natuurgebied , zoals Natura2000 en het NatuurnetwerkNederland .
Wettelijke conseguenties m.b.t. gebiedsbescherming:Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 - gebied . Vanwege de liggingbuiten het Natuurnetwerk Nederland , leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijkeconsequenties , omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent inUtrecht . Een negatief effect op Natura 2000 - gebied , als gevolg van de voorgenomen activiteiten , is nietaannemelijk , gelet op de beperkte inzet van materieel met cen verbrandingsmotor tijdens de sloop enbouwwerkzaamheden en de ligging van het plangebied op ruime afstand van een Natura 2000 - gebied .
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voorbeschermde plantensoorten , maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillendealgemene- en weinig kritische beschermde diersoorten . Beschermde diersoorten benutten het plangebiedhoofdzakelijk als toerageergebied , maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden zoogdiersoortener een rust- en voortplantingsplaats , bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter ) rustplaats ennestelen er vogels . Vleermuizen bezetten geen vaste rust of verblijfplaats in het plangebied .
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten , is uitsluitend het bezette nest beschermd , niet het ouderest of de nestplaats . Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden .Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen ofvernielen van bezette vogelnesten .
Voor de amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten , die vaste rustplaats in het plangebied bezetten ,geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ' doden ' en het ' beschadigen en vernielen van vaste rustcn / of voortplantingsplaats' . Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van con ruimtelijkeontwikkeling
Door het verharden en bebouwen van grasland , neemt de kwaliteit van het plangebied als foerageergebiedvoor een aantal beschermde diersoorten af . Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties .
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Samenvattende conclusie :Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit grasland , en voor een klein deel uit opgaande beplanting enbebouwing . De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaatsvoor beschermde plantenscorten , maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voorverschillende beschermde diersoorten .
Mits bezette vogelnesten niet beschadigd of vernield worden , leiden de voorgenomen activiteiten niet totwettelijke consequenties in het kader van soortbescherming . Vanwege de ligging van het plangebied tenopzichte van beschermd ( natuurgebied en de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten , leiden devoorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. In hetkader van de zorgplicht hoeven geen specifieke maatregelen uitgevoerd te worden .
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HOOFSTUK 1 INLEIDINGEr zijn concrete plannen voor het vergroten van het aanbod van verblijfsaccommodaties (chalets) en debouw van een zwembad op het recreatiepark EuroParcs Resort De Utrechtse Heuvelrug aan de Laan vanlaan van Laag Kanje te Maarn . Het voornemen is chalets te plaatsen op een zestal velden mettrekkersplekken . Tevens wordt een zwembad gebouwd op een perceel dat nu nog ingericht is alstennisbaan . Om dit mogelijk te maken , moet enig grondwerk verricht worden , moeten enkele bomengeveld worden en wordt een sanitairgebouw gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kanovertreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden . Daarom is NatuurbankOverijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van deWet natuurbescherming in beeld te brengen . In voorliggend rapport worden de bevindingen van hetuitgevoerde onderzoek gepresenteerd . Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied , deonderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek , worden de wettelijke consequenties van devoorgenomen activiteiten weergegeven .
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de ( potentiële ) aanwezigheid van beschermde planten encieren en beschermde nesten , holen , vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies .Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd( natuurgebied .
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomenactiviteiten in het kader van de Wet natuurbescherming ( soorten en Natura 2000 - gebied ) en de ProvincialeRuimtelijke Verordening (Natuurnetwerk Nederland ) .

Docl van deze rapportage :De Quickscan natuurwoordenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu ) onderzoeken inhet kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke ordening ( doorgaans het wijzigen van hetbestemmingsplan ) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd omantwoord te kunnen geven op de vraag : is er sproke van een goede ruimtelijke ordening ( is de voorgenomenactiviteit uitvoerboor ? ) . Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om tevoorkomen dat de Wet notuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten .De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing enhet is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid betrachten tijdens de uitvoering ,Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist , zoals deplanning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze ,materiaalgebruik etc.

|
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HOOFSTUK 2 HET PLANGEBIED
2.1 SitueringHet plangebied bestaat uit zes velden , verdeeld over twee deelgebieden ; een terrein aan de Dwarsweg eneen groter terrein aan de Laan van Laag Kanje . Beice deelgebieden liggen in her buitengebied , circa 1kilometer ten noorden van de woonkern Maarn . De deelgebieden liggen ten zuiden van een omvangrijkbosgebied . Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op eentopografische kaart .

Globale ligging van het plongebied . De ligging van het plangebied wordt met de ourok aangeduid ( nron : ruimtelijke plannen )
2.2 Beschrijving van het plangebiedHet totale plangebied wordt gevormd door vijf verschillende trekkersvelden . Deze velden bestaangrotendeels uit intensief beheerd gazon . Alleen in het meest noordelijke veld is bebouwing aanwezig in devorm van een sanitairgebouw . In alle velden staat enige beplanting , meest in de vorm van struweelhagen ,maar ook in de vorm van opgaande bomen zoals inheemse bomen , fijnsparren of douglassparren . Oponderstaande afbeelding wordt de ligging en begrenzing van de vijf afzonderlijke velden weergegeven . Vooreen verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

2020-71

2020-1a
20202020-2a

Detailopname en begrenzing van de vijf trekkersveiden waar chalets geplaatst zullen gaan worden (bron: R.0 . Advies ).

|
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HOOFSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN
3.1 AlgemeenHet voornemen bestaat om chalets te plaatsen in de op de zes trekkersvelden en een zwembad te bouwen .Plaatselijk dient beplanting gerooid te worden , zoals fijnsparren en een enkele solitaire Douglas spar . In hetmeest noordelijke veld wordt tevens het sanitairgebouw gesloopt . Op onderstaande foto's wordt eenverbeelding gegeven van de te vellen beplanting en bebouwing . Er is geen sprake van uitbreiding van hetrecreatieterrein , maar van het omzetten van losse trekkersplaatsen naar vaste recreatieverblijven , zoalschalets en / of kant en klare tenten .

Foto links: rijfijnsparren die gerooid worden . Foto rechts : te slopen sanitairgebouw .
F

IT
1 73

Voorbeeld van de inrichting van één van de trekkersvelden als perceel met chalets .
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming :Rooien bomen ;Slopen bebouwing ;Uitvoeren grondwerk it.b.v.zwembad , kabels en leidingen ) ;
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en / of -gebiedenDe voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten enbeschermd ( natuurgebied . We onderscheiden de volgende negatieve invloeden :
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Mogelijke tijdelijke invloeden :Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid , stof en trillingen tijdens dewerkzaamheden.

.Mogelijke permanente invloeden :Mogelijk afname / verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en /of jaar rondbeschermde nesten ;Vernielen /verdwijn van beschermde soorteAantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten ;.
3.3 Vaststellen van de invloedsfeerNaast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied , kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit eennegatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied . Ditnoemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur , aard en omvangvan de tijdelijke en / of permanente nieuwe situatie . Het effect van de voorgenomen activiteit op eenbeschermde soort verschilt per soort en / of soortgroep .
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden , zoals sloop- enbouwwerkzaamheden .
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit :De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamhedengeluid , stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied , maar deze effecten zijnechter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten ,rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied .
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebiedHet onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied .
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HOOFDSTUK 4 GEBIEDSBESCHERMING
4.1 AlgemeenIn dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd( natuurgebied zoals het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 .
4.2 Natuurnetwerk NederlandProvincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland( verder NNN genoemd ) . De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN , dient met nameuitgevoerd te worden in de afweging van een ' goede ruimtelijke ordening ' als onderdeel van de ruimtelijkeonderbouwing . De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang .
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving enregionale economic geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN . Voor het NNN geldt deverplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied . In deverordening is het " nee , tenzij" -regime vast gelegd . Dit betekent dat ( nieuwe ) plannen , projecten ofhandelingen niet zijn toegestaan Indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significantaantasten . Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan . De mogelijkheid om eenuitzondering te maken op de algemene lijn van behoud duurzame ontwikkeling van wezenlijkekenmerken en waarden , is aan strikte voorwaarden gebonden . Uiteraard geldt ook hier dat de generiekeregeling van toepassing blijft ( zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken ) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op' behoud , herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN ' waarbij tevenszoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn .
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust .Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte , tenzijer sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan wordenvoldaan . Daarbij worden de zogenaamde NNN -spelregels gehanteerd : her - begrenzing van het NNN ,sa dering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel . Het ' nee , tenzij ' - principe encc overige spelregels hebben is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Er is door tocpassingvan de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een beteremanier kunnen worden bereikt .
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk NederlandHet plangebied ligt behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland . Op onderstaande afbeelding wordt deligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven .
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Ligging van Notuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plongebied. llet plongebied wordt met se rode lijn congeduid ..Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid ( bron :ruimtelijkeplannen all .
EffectbeoordelingDe invlocdsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal . De voorgenomen activiteiten hebben geennegatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnelwerk Nederland in de omgevingvan het plangebied
Wettelijke consequentiesHet plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Necerlanc . Omdat de bescherming van het NatuurnetwerkNederland geen externe werking kent in Utrecht, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijkeconsequenties.
4.3 Natura 2000De biodiversiteit ( soortenrijkdom ) in Europa gaat al jaren achteruit . Duurzame bescherming van flora enfauna is hard nodig . Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijkom natuurbescherming in Europees verband aan te pakken . Zo voorkomen we dat de natuur in Europa enin Nederland steeds cenvormiger wordt . Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 deHabitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten : soortenbescherming en gebiedsbescherming.Alle EU - lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke ( leefgebieden van ) ( vogel- soorten . Deonder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000 -netwerk. DeNederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160gebieden .
BeschermingsregimeDe Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000 - gebieden. Dit zijnspeciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn . De minister wijstdeze gebieden aan .Voor de Natura 2000 - gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor :de leefgebieden van vogels;de natuurlijke habitats of habitats van soorten ( art. 2.1 Wet natuurbescherminal
De provincies stellen voor de Natura 2000 -gebieden een beheerplan op ( art . 2.3 Wet natuurbescherming ) .In het beheerplan staan maatregelen cie ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingenwarden bercikt .
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Nederland past een vergunningenstelsel toe . Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgdrond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000 gebicden . Vergunningen worden verleenddoor provincies of door de Minister van EZ . Natura 2000-gebieden mogen geen significante schaceondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten , op zichzelf óf in combinatie met andereplannen en projecten , de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen nict significant negatiefmogen beïnvloeden . Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000 - gebied dient te worden onderworpenaan een ' voortoets ' . Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenstewerkzaamheden / ontwikkelingen een ( significant ) negatief effect hebben ( op zichzelf of in combinatie metandere plannen of projecten ) . Voor alle Natura 2000 gebicden dicnt cen beheerplan te zijn opgesteldwaaruit duidelijk worct welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij diegebieden .
Als gevolg van het stopzetten van de PAS - systematiek , mogen plannen die leiden tot een verhoogdedepositie van NOx / NH3 op Natura 2000 - gebied , niet in uitvoering gebracht worden zonder Wetnatuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht . Het doel van dezeLijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw , infrastructuur en landbouw door le lalengaan . Projecten worden daartoe van ' dringend openbaar belang' verklaard . Wanneer de Regelingspoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ven kracht is , kan er gewerkt worden met de Spoedwet.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura 2000Het plangebied ligt op minimaal 9 kilometer afstand van gronden die tot het Natura 2000 - gebied Kolland &Overlangbrock behoren . Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000 gobicd in deomgeving van het plangebied weergegeven .
73 9 9 kilomctcr afstand tussen hetplaneebier en de gronden die totNatura 2000 schorenOMOrgahabeHe BRI LECH W32Wow.Tork A

7Sera பா
Ligging van Notura 2000 - gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plongebied wordt met de zwartemarker aongeaurid . Grariaen die tot Natura 2007 behoren worden met de groene -en blauwe kleur aangeduid (bron : Acrius.n ! ) .
Stikstofgevoelige habitattypenNiet alle habitattypen in Natura 2000 - gebied zijn even gevoelig voor verzuring , als gevolg vanstikstofdepositie, maar het Natura 2000 - gebied Kolland & Overlangbroek bestaat voor een aanzienlijk deeluit stikstofgevoelige habitattypen .
Beoordeling uitvoering fysieke activiteitenDe uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect opinstandhoudingsdoelen van een Natura 2000 - gebied in de omgeving van een plangebied . Als gevolg vansloopwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden , zoals een toename van geluid , trillingen ,kurstlicht, visuele verstoring , areaalverlies en aantasten hydrologie.
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied enNatura 2000 - yebied , wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Naturau11
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2000 - gebied uitgesloten . De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstandtussen het plangebied en het Natura 2000 - gebied kolland & Overlangbroek behoren is een negatief effectuitgesloten
Beoordeling StikstofTen behoeve van het plaatsen van chalets en het aanleggen van kabels en leidingen , wordt materieel meteen verbrandingsmotor ingezet en vindt er een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen alsgevolg van het aanvoeren van chalets , kabels en leidingen , het afvoeren van hout , de inzet materieel envervoer van personeel. Gelet op de ontvang van de voorgenomen activiteiten , zal de emissie vanstikstofoxiden beperkt zijn . Het is niet aanneme ijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zalleiden tot een verhoogde depositie NOx in Natura 2000 - gebied . Deze conclusie is gebaseerd op ervaringmet het opstellen van stikstofberekeningen voor vergelijkbare projecten qua omvang en ligging t.o.v.Natura 2000 -gebied .
Wettelijke consequentieOmdat de uitvoering niet leict tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000 - gebied , is geen sprakevan een wettelijke consequentie .
4.4 SlotconclusieHet plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 - gebied . Vanwege de liggingbuiten het Natuurnetwerk Nederland , leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijkeconsequenties , omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent inUtrecht. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten , en de ligging op enige afstand vanNatura 2000 - gebied , is een negatief effect op Natura 2000 - gebied uitgesloten . Er hoeft geen naderonderzoek uitgevoerd te worden .
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HOOFDSTUK 5 SOORTENBESCHERMING ; HET ONDERZOEK
5.1 Verwachting en bureauonderzoekHet plangebied bestaat hoofdzakelijk uit grasland , en voor een klein deel uit opgaande beplanting enbebouwing . De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaatsvoor beschermde plantenscorten , maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voorverschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer , behoort hetplangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uitonderstaande soortgroepen :vogels ;vleermuizen ;grondgebonden zoogdieren ;amfibieën ;reptielen ;.
Overige soortenHet onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen ,libellen , vissen , dag- en nachtvlinders , bladmossen , sporenplanten , hatten en kreettachtigen omdat hetonderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten hetnormale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt . Het is niet aannemelijk dat soorten , ofsoortgroepen , dic mocilijk nicuwc Iccfgebieden koloniseren , zich spontaan buiten het normaleverspreidingsgebied vestigen . Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren ,reptielen en voor planten .
5.2 MethodeIn het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 14 mei 2020 tijcens de daglichtperiode( middag ) bezocht . Het onderzoeksgebiec is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiëleaanwezigheid van beschermdc flora en faunawaarden . Het gebied is visucci cn auditief onderzocht.Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker ( Swarovski 12x50 ) , zaklamp en zijn de in ditrapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over eenwarmtebeeldcamera ( Helion Pulsar xc 28 ).
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermce soorten is gebruik gemaakt van de volgendebronnen :veldbezoek door ervaren ecoloog ;'aanvullend bronnenonderzoek ( o.a. internet ) ;.
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.Atlas van de amfibieēn en reptielen van Nederland ;Atlas van de zoogdieren van Nederland ;Nieuwe atlas van de Nederlandse flora ;NDFF Verspreidingsatlas ;

.

.
Het weer tijdens het veldbezoekLicht bewolkt, droog , temperatuur 15 ° C , wind 1-2 Bft .

Het onderzoek is uitgevoerd door 116 , P.E.B. Leemreise . Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog . Eerst specifiek op het gebied vanvage studie , later meer integraal me een weede specialisatie op het gebied van grondgebonden < leine zoogdieren en vleemuizen Hij voertjaarlijks ca. 200 Quickscan na - uurwaardenonderzoeken uit , verspreid over heel Nederland . Beha ve beroepsmatie , is hij ook in de vrije tijdbetrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek waaroncer verschillende pro ectan in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring INEMVil van het Centraal Bureau voor ce Statistiek . Ook is hij voorzitter van de vogelwerkgroep Zuidoost -Achterhoek en bestuurslid van deVleermuiswerkgroep Gelderland , 13
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VogelsHet gebied is visueel en aucitief onderzocht op het voorkomen van ( broed ) vogels . De onderzoeksperiode isgeschikt voor onderzoek naar (broedvogels omdat de meeste vogels in deze tijd van het jaar territoriumindicerend gedrag ( zingen / balts ) vertonen en veel soorten een bezet nest hebben . Sommige standvogels( dit zijn vogels die niet wegtrekken in de winter ), zoals de huismus , steen - en kerkuil zijn doorgaans het helejaar door aanwezig in de buurt van de rest- / rustplaats .
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in hetplangebied duiden , zoals prodiresten (roofvogels ) , schijtsporen, braakballen , ruiveren ( roofvogels ) ,eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal . De bebouwing is o.a. oncerzocht op de aanwezigheid vanhuismussennesten . Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goedeinschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerdeinventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels .
Grondgebonden zoogdierenHet onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebondenzoogdieren . De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naarvoortplantingslocaties . De meeste grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingslocatie enhebben zogende jongen in deze tijd van het jaar .
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren , verblijfplaatsen en sporen die opce aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen , nesten ,graaf- , krab - en bitsporen, haren, prooiresten , pootafdrukken en uitwerpselen.
VleermuizenDe onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen . Er is in hetonderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen ingebouwen en bomen . De bomen en gebouwen zijn beoordeeld op de potentiële geschiktheid alsverblijfplaats voor vleermuizen .
Het onderzoek is uitgevoerd buiten ce periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormigelandschapselementen benutten als vliegroute , maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied alsfocrageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van delandschappelijke karakteristieken van het plangebied .
AmfibieënDe onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën . Met uitzondering van degroene kikker , bezetten de meeste amfibieenscorten de landbiotoop in deze tijd van het jaar . Amfibieen inlandbiotoop zitten overdag meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel ,bladeren , takken , rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen . Groene kikkersbezetten ook nog de voortplantingswateren in deze tijd van het jaar .
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt wordenvan de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan degestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten . Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging vanhet plangebied ten opzichte van het ( normale ) verspreidingsgebied van verschillende amfibieensoorten .
ReptielenDe onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar reptielen . Afhankelijk van het weer,zijn reptielen moeilijk , of minder moeilijk waar te nemen . Vooral op zonnige dagen zijn reptielen actief enrelatief eenvoudig waar te nemen .Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt wordenvan de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
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gestelde eisen voor onderzoek naar deze scorten . Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging vanhet plangebied ten opzichte van het ( normale ) verspreidingsgebied van verschillende reptielensoorten .
5.3 ResultatenIn deze paragraaf worden ce resultaten van het veldbezoek gepresenteerd . Alleen soorten die in hetonderzoeksgebied vastgesteld zijn , zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soortenwaarvan het onderzoeksgebied een ( essentieel ) onderdeel van het functionele leefgebied vorm , worden inceze paragraaf besproken .
VogelsHet plangebied vormt functioneel leefgebied voor verschillence vogelsoorten . Vogels benutten hetplangebied als hoofdzakelijk foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de opgaande beplanting .Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel , grote lijster, zanglijster, goudhaan , vink ,houtduif , Turkse tortel en Groenling. Er zijn in het plangebied geen nesten van roofvogels of uilenwaargenomen . In de te vellen bomen zijn geen spechtenholen waargenomen . De te vellen fijnsparren zijnonderzocht op de aanwezigheid van bezette voge nesten , maar er werden geen bezette vogelnesten in dete vellen fijnsparren aangetroffen . In of aan het sanitairgebouw nestelen geen vogels .
Door het vellen van bomen en struiken tijdens de voortplantingsperiode , wordt mogelijk een bezetvogelnest beschadigd en / of vernield . Als gevolg van het vernielen van bezette vogelnesten worden mogelijkeieren beschadigd of vernield of worden ( jonge ) vogels verwond of gedood . Door uitvoering van devoorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels nietverloren .
Te beoordelen activiteit in het koder van de Wnb :Bebouwing vellen tijdens ce voortplantingsperiode ;
Grondgebonden zoogdierenEr zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geenaanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdicren con rust en / of voortplantingsplaats bezetten inhet plangebied , maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer , behoort het plangebied vermoedelijktot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten , zoals gewonebosspitsmuis , bosmuis , egel , vos , konijn , haas , steenmarter, das , rosse woelmuis en huisspitsmuis .Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied , maar mogelijkbezetten soorten als huisspitsmuis , gewone bosspitsmuis, rosse woelmuis en bosmuis er een vaste rust- envoortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten ince grond en onder rommel , groen ( afval ) , bladeren en opgeslagen spullen . Grondgebonden zoogdierenbezetten geen vaste rust- en / of voortplantingsplaats in het gazon . Er zijn in het plangebied geenaanwijzingen gevonden dat de steenmarter , egel of andere kleine marterachtigen , er een vaste rust- ofvoortplantingsplaats bezetten .
Ondanks dat het plangebied tot het leefgebied van de das behoort, zijn geen sporen gevonden , die eropcuiden dat dassen het gazon benutten als foerageergebied , zoals gegraven putjes.
Door het uitvoeren van grondverzet worden mogelijk grondgebonden zoogdieren ( die een rust- en / ofvoortplantingsplaats in het plangebied bezetten ) zedooc en wordt mogelijk vaste rust- en /ofvoortplantingsplaats beschadigd en vernield . De functie van het plangebied als foerageergebied , voor de inhet plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren , wordt deels aangetast ( omzetten gazon naarbebouwing) ,
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le beoordelen activiteit in het kader van de Wob :Uitvoeren grondverzet;Bebouwen gazon :
Vleermuizen
VerbliifplaatsenEr zijn tijdens het veldbczock geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden datvleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten . Het sanitairgebouw bestaat volledig uit kunststofelementen (waaronder kunststof gevelplanken ) en aan het gebouw zijn geen potentiële verblijfplaatsenaangetroffen zoals een holle ruimte achter een geve betimmering, boeiboord , loods ab , dakpan , windveer ,vensterluik , of zonnescherm . In de te vellen bomen zijn geen holen of gaten in de stam aangetroffen, net zomin als een holle ruimte achter losse schors .

Deluilupnume van het sanitairyevouw . Deze bestuur volledig uit kursustuſ elementer
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord , verwond of gedood enwordt geen rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield ,
Te beoordelen activiteit in het koder van de Wnt :Geen ;

ogeerHet veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van ce dag waarop vleermuizen toerageren , maar op basisvan een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer , wordt het plangebied als een geschiktfoerageergebied voor vleermuizen beschouwd . Mogelijk foerageren soorten als laatvlieger , gewonedwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis rond de beplantingin het plangebied en vliegen ze over het plangebied , terwijl ze foerageren rond de randen en kronen vanbomen die net buiten het plangebied staan . Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt hetplangebied niet als essentieel toerageergebied voor een bepaaloe vleermuis beschouwd .
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als focrageergebiedniet aangetast. De inate van geschiktheid van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen wijkt inde nieuwe situatie niet af van de huidige .
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnt :Geen ;
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VliegrouteSommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om vanverblijfplaats naar foerageergebied te vliegen ( en van foerageergebied naar verblijfplaats ) . Lijnvormigeelementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren , maar ook eenrij lantarenpalen , rasterpalen en gevels van woningen . Het plangebied zelf vormt geen verbindende schakelin een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute vanvleermuizen .
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vliegroute van vleermuizen negatiefbeïnvloec .
Te beoordelen activiteit in het kader van de Web :Geen ;
AmfibieënEr zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen , maar gelet op de inrichting en het gevoerdebeheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor verschillende algemene en weinig kritischeamfibieënsoorten beschouwd . Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad , bruine kikker en kleinewatersalamander , benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze erook een ( winter) rustplaats. Amfibieën kunner een ( winter ) rustplaats bezetten in holen en gaten in degrond , onder groen ( afval ) , rommel en opgeslagen bouwmaterialen . Gazon vormt geen potentiële(winter )verblijfplaats. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoortenals kamsalamander , rugstreeppad of poelkikker beschouwd . Potentieel voortplantingsbiotoop vooramfibieën ontbreekt in het plangebied .
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten , wordt geen amfibie gedood en wordt geen( winter ) rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield . De functie van het plangebied als functioneelleefgebied, wordt niet aangetast door uitvoering van de voorgenomen activiteiten .
Te beoordelen activiteit in het koder van de Wnb :Geen ;
ReptielenEr zijn tijdens het veldbezoek geen reptielen waargenomen en gelet op de inrichting en het gevoerdebeheer , wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied voor reptielen beschouwd . Het gazon wordtzeer intensief gemaaid , zodat het een ongeschikte habitat voor reptielen vormt. Ook onder destruweelhagen en solitaire bomen ontbreken vaste ( winter ) rustplaatsen .
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten , wordt geen reptiel gedood en wordt geen( winter ) rust of voortplantingsplaats beschadigd of vernicld .
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb :Geen ;
Overige soortenEr zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen . Het gevoerde beheer en de inrichting maken hetonderzoeksgebiec tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten .
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5.4 ToetsingskaderSinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht . Het is verboden om alle soorten diebeschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn , Habitatrichtlijn , het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn ,evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden , evenals hetbeschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen . Verder is het verboden omplantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen , af tesnijden , te ontwortelen of te vernielen .
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijkcoden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats , alsgevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling . Invoorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Utrecht van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door deMinister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijnvan Stadswerk ( 2016 ) .
ZorgplichtArtikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder omvoldoende zorg te dragen voor in hetwild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving .
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11 . In het tweede lid wordtde zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder dieweet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen wordenveroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten :1. dergelijke handelingen achterwege laat , dan wel ,2 . indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd , de noodzakelijke maatregelentreft om die gevolgen te voorkomen , of3 . voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen , deze zoveel mogelijk beperkt ofongedaan maakt
Wettelijk kaderVoorgenomen activiteit wordt gezien als ' ruimtelijke ontwikkeling ' . In afwijking van de verboden in artikel3.10 , eerste lid , van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te dodenen te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk tebeschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wildlevende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen . Dit betreft maatwerk . Indien het mogelijk is omzinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen , zijn deze opgenomen in dit rapport .
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
VogelsDoor het vellen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode , worden mogelijk bezette vogelnestenbeschadigd en vernield met als gevolg dat mogelijk jonge , niet vlieg -vlugge vogels gedood worden of eierenbeschadigd of vernield worden . Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nestbeschermd , niet het oude nest of de nestplaats . Voor het verstoren / vernielen van een bezet nest ( eieren )of het verwonden /doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen wordenomdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd .
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren / vernielen van vogelnesten dieren daarom buiten devoortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden . De meest geschikte periode om de voorgenomenactiviteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwdwel plaats vinden tijdens het broedseizocn van vogels , mits geen bezette vogelnesten beschadigd /vernieldworden . Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dienteen broedvogelscan uitgevoerd te worden om ce aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Beplanting veilen buiten de voortolantingsperiode ;
Vleermuizen
VerblijfplaatsenAls gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood enwordt geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield .
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen naderonderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd teworden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Geen ;
Essentieel foerageergebiedAls gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebiedbeschadigd of vernield .
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen naderonderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd teworden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Geen ;
VliegrouteAls gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute negatiefbeïnvloed of teniet gedaan .
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen naderonderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd teworden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Geen :
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Grondgebonden zoogdierenMogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en een vaste rust- of voortplantingsplaatsvan een beschermd grondgebonden zoogdier beschadigd en vernield , als gevolg van uitvoering van devoorgenomen activiteiten . Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren , die een vaste rust- en / ofvoortplantingsplaats in het plangebied bezetter , geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ' doden ' enhet 'beschadigen /vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen ' .
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de duurzame instandhouding van beschermde vasterust- en voortplantingsplaatsen , waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijkeontwikkeling , zoals voor de das en de boommarter, niet negatief beïnvloed .
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties . Er hoeft geen nadeonderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagc teworden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Geen ;
AmfibieënMogelijk wordt een amfibie gedood en wordt een ( winter )rustplaats beschadigd en vernield , als gevolg vanuitvoering van de voorgenomen activiteiten . Voor de amfibieënsoorten, die een ( winter ) rustplaats in hetplangebied bezetten , geldt eer vrijstelling van de verbodsbepalingen ' doden ' en het 'beschadigen / vernielenvan vaste rust- en voortplantingsplaatsen ' .
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot weltelijke consequenties. Er hoeft geen naderonderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagc teworden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb .
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb :Geen ;
Overige soortenHet onderzoeksgebied behoort niet tot functionee leefgebied van andere beschermde flora- offaunasoorten . Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect opandere beschermde soorten . Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk .
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven .
Suurlgroep Functie Verbodsbepalingen( Wet natuurbescherming ! AandachtspuntBescherindesoortenplanlocatieDiverse soortenFoerageergebied Geen

Diverse soorten GeenGrondgebondenzoogdierenGrondgebondenzoogdierenGrondgebondenzoogdierenVogels
Vaste rust envoortplantingsplaatsDaden van dieren Diverse soorten Geen

Niet var toepassing v jstellingi.v.m.ruimtelijke ontwikkelingNiet van toepassing : vr jstellingi.v.m. ruimtelijke ontwikkelingNiet van toepassing : vr jstellingiv.m. ruimtelijke ontwikkelingNiet van toepassing : functie isniet beschermd ( het functioneleleefgebied van geen enkeljaarrond beschermde nestplaatswordt aangetast )Art . 3.1 lid 2

Foerageergebied Diverse soorten Geen

Vogels Diverse soortenBezette nesten ( nietJaarrond beschermdJaarrond beschermdenest en rustplaatsDoden van dieren
Geen bezette nestennegatief beinvloedenGeenVogels Nict canwezig Niet var tocpassing

Vogels Diverse soorten Art . 3.1 lid 1
VleermuizenVleermuizen VerblijfplaatsFoerageergebied

Geen bezette nestenncgatief beinvloedenGeenGeenNiet van toepassingNiet van toepassing : functiewordt niet aangetastNiet van toepassingNiet van toepassingVleerrruizenVleermuizen
Niet aanwezigMogelijk diversesuortenNiet aanwezigNiet vantoepassingDiverse soorten

VliegrouteDoden van dieren GeenGeen
Amfibien Foerageergebied Geen
Amfibicon Vaste verblijfplaats Diverse soorten Geen
ArrilibieënAmfibieën

Niet van toepassine : vr jstellingi.v.m. ruimtelijke ontwikkelingNiet var tocpassing scennegatief effectNiet var toepassingNiet van toepassing , vr jstellingi.v.m. ruimtelijke ontwikkelingNiet van toepassing
VoortplantingsplaatsDoden van dieren Niet aanwezigDiverse soorten GeenGeen

GeenOverge soorten Dleren en overge Niet aanwezigfunctiesSamenvatting van de wettelijke consequenties
Soortgroep Rus - en Voortplanverblijfplaats tingsplaats Vliegroute Essentieelvleermuizen) foerageergebiedn.v.t. nee

Wettelijkeconsequenties OntheffingvereistNaderonderzoekvereistneeJa ja nee nee ( vrstelling )GrondgebondenzoogdierenVogels nee ja n.v.t. nee ia nee Nee , terzitezelle neslerinegatiefbeinvloedwordenneeNeeneeVleermuizen nee nee пеаAmfibieën nee nvt neeVereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep .
neenee nee

5.6 Historische gegevens en overige bronnenEr zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend .
5.7 Volledigheid van het onderzoekHet onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden .
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HOOFSTUK 6 CONCLUSIESDe voorgenomen activiteiten worden gezien als ' ruimtelijke ontwikkeling ' . Voor een aantal algemeenvoorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Utrecht een vrijstelling van de verbodsbepalingen ' doden ' ,en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats ' , als gevolg vanwerkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd '. Voor beschermdesoorten die niet op deze vrijstellingslijst staan , is een ontheffing vereist om ze te mogen doden of omopzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen . Afhankelijk van de statusvan ce beschermde soorten , kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde ,en op de situatie toepasbare, Gecragscode . In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehoudenmet alle in het plangebied aanwezige planten en cieren en moet er gekozen worden voor eenwerkmethode en / of planning in de tijd , waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervindenals gevolg van de voorgenomen activiteiten .
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 -gebied . Vanwege de iggingbuiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijkeconsequenties , omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent inUtrecht . Een negatief effect op Natura 2000 - gebied , als gevolg van de voorgenomen activiteiten , is nietaannemelijk , gelet op de beperkte inzet van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- enbouwwerkzaamheden en de ligging van het plangebied op ruime afstand van een Natura 2000 - gebied .
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voorbeschermde plantensoorten , maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillendealgemene- en weinig kritische beschermde diersoorten . Beschermde diersoorten benutten het plangebiedhoofdzakelijk als foerageergebied , maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden zoogdiersoortener een rust- en voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een ( winter ) rustplaats ennestelen er vogels . Vleermuizen bezetten geen vaste rust of verblijfplaats in het plangebied .
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten , is uitsluitend het bezette nest beschermd , niet het oudenest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden .Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen ofvernielen van bezette vogelnesten .
Voor de amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten , die vaste rustplaats in het plangebied bezetten ,geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ' doden ' en het ' beschadigen en vernielen van vaste rusten / of voortplantingsplaats' . Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijkeontwikkeling .
Door het verharden en bebouwen van grasland, neemt de kwaliteit van het plangebied als foerageergebiedvoor een aantal beschermde diersoorten af . Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties .

De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling gedt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling , is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleinemarterachigen vellen dan niet meer onder de vrijstelling in he : kader van een ruimtelijke ontwikkeling .
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BijlagenBijlage 1. De natuurkalender ( indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht )Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbeschermingBijlage 3. FotobijlageBijlage 4. Geraacpleegde bronnen :
Bijlage 1 Natuurkalender

apr mei jur jul aug sep okthoutopstandenafzetten / hakhoutbeheerdunnenverwijderen opslag / exoot nazorgheg afzettenkrottenopsnoeien opkronenhoogstam wintersnoeihoogstam zomersnoel
bomen met winterslaapp aats vogelsvleermuisbomen zomerverblijfvleermuisbomen paarplaats
das
hazelmuis sluweel en hakhoutbeheer
boomkikker struweel
Grazige vegetatiesmaaien vochtig /nat graslandmaaien droog schraalgrasland
Waterenpoel opschonen
boomkikker wateren
geelbuikvuurpad kleinschaliggeelbuikvuurpad grootschalig
Gebouwen m.b.t. vleermuizenzamerverblijwinterverblijf

Optimale periode voor werkzaamheden .
Acceptabele periode voor werkzaamhedenDe werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocolGeen werkzaamheden in deze periode .Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht
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Bijlage 2Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimesDe Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn , eenapart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn ( het Verdrag van Bern en het Verdrag vanBonn ) en een apart beschermingsregime voor andere soorten , die vanuit nationaal oogpunt beschermdworden . Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstellingof ontheffing van de verboden . Alle vogels ( ruim 700 soorten ) , zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer230 overige Europese en nationale soorten beschermd .
Om af te mogen wijken van de verbocsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteriazijn voldaan :

Ten cerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigendeoplossing voor de handeling mogelijk is .Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan . Dewet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoalsvolksgezondheid of openbare veiligheid .Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk caen aan ce staat van instandhouding van de soort .
Als aan deze drie vereisten voldaan is , kan een ontheffing worden verleend . Voor een aantal hancelingenzijn bovendien vrijstellingen mogelijk , bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of eengedragscode .
Soortenbescherming en het ' nee , tenzij principeDe verbodsbepalingen voor vogels en habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijweléén op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn . De verbodsbepalingen zijngericht op de bescherming van individuen van soorten .
Ook voor de andere soorten , die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaaloogpunt beschermd worden , geldt dat de verbodsbepalingen zicn op het individu , maar of ontheffingverleend kan worden , wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van desoort .
Zorgplicht voor dieren en plantenOf dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet iedereen moet voldoende rekening houdenmet in het wild levende cieren en planten en hun directe leefomgeving . De wet erkent daarmee deintrinsieke waarde van in het wild levende soorten . De Memorie van Toelichting zegt het zo : " De zorgplichthoudt in dat ccnicder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten ,alsmede voor hun directe leefomgeving . Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld ; dezorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd " .
Vrijstelling regelgevingOnder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voorbeschermde plant- en diersoorten . In ( veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling . Eenvrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod , die wordt vastgesteld voor een van te vorenbepaalde categorie van gevallen . Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermdesoorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van degedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen vanvrijstelling geïntroduceerd , zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provincialeverordening . Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk .
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen . Dit moet worden geregeld in eenprovinciale verordening .
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien vansoorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren . Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijftook onder de Wet natuurbescherming geldig , voor de duur van de goec keuring. Daarna dient degedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming ,
Welke soorten zijn beschermd ?De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten :
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens hetbeschermingsregime van de Vogelrichtlijn .2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn , het Verdrag van Bern en hetVerdrag van Bonin .3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor andere soorten waaronder soorten vallen die vanultnationaal oogpunt bescherming behoeven .

Beschermingsregime soortenVogelrichtlijn $ 3.1 Wn Beschermingsregime soortenHabitatrichtlijn 5 3.2 Wn Beschermingsregime anderesoorten 53-3 Wn
Art 3.1 lidíHet is verboden in het wild levendevogels opzettelijk te doden of te vangen .

Art 3.5 lidiHet is verboden sporten in hunnatuurlijke verspreidingsgebiedopzettelijk te doden of te vangen
Art 3.10 lidaHet is verboden soorten opzettelijk tedoden of te vangen

Art 3.1 lid 2Het is verboden opzettelijk nesten ,nustplaatsen en eieren van vogels tevernielen of te beschadigen , of nestenvan vogels weg te nemen
Art 3.5 lid 4Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren tebeschadigen of te vernielen

Alt 3.10 lid 1bHet is verboden de vaste voortplantinesplaatsen of rustplaatsen van dierenopzettelijk te beschadigen of tevernicien
Niet van toepassingArt 3.1 lid 3Het is verboden eieren te rapen en dezeonder zich te hebben Art 3.5 lid 3Het is verboden eieren van dieren in denatuur opzettelijk te vernielen of terapen
Niet van toepassingArt 3.5 lid 2Het is verboden dieren opzettelijk teverstoren

Art 3.1 lid 4 en lidsHet is verboden vogels opzettelijk testoren , tenzij de storing niet vanwezenlijke invloed is op de staat vaninstandhouding van de desbetreffendevogelsoort
Niet van toepassing Art 3.s lids Art 3.10 lidicHet is verboden plantensoorten in hun Het is verboden plantensoorten in hunnatuurlijke verspreidingsgebied natuurlijke verspreidingsgebiedopzettelijk te plukken en te verzamelen . opzettelijk te plukken en te verzamelen ,af te snijden, te ontwortelen of te af te snijden , te ontwortelen of tevernielen vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soortenIn afwijking van de verboden in artikel 3.10 , eerste lid , van de Wet is het toegestaan de onderstaandesoorten opzette ijk te doden , en te vangen en de vaste voortplantirgsplaatsen of rustplaatsen van dezesoorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat .De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten :
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden , daaronder begrepen het daarop volgendegebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied :het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen , watergangen , waterkeringen ,waterstaatswerken, oevers , vliegvelden , weger , spoorwegen of bermen , of in het kader vannatuurbeheer

Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam

KI X

ZoogdierenAardmuis Microtus agrestsBosmuis Apodemus sylvaticusBunting Mustela putoriusDwergmuis Micromys minutusDwergspitsmuis Sorex minutusEgel Erinaceus europaeusEekhoorn Sciurus vulgarisGewone bosspitsmuis Sorex araneusHaas Lepus europeusHermelin MustelaerminedHuisspitsmuis Crocidura russulaKonijn Oryctolagus cuniculusMolmuis Arvicolo schermenOndergrondse woelmuis Pitymys subterraneusRee Capreolus capreolusRosse woelruis Clethrionomys glareolusSteenmarter Martes foinoTweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatusVeldmuis Microtus arvalisVos Vulpes vulpesWezel Mustela nivaliswild zwijn Sus scrofaWoolrat Arvicolo terrestris

.
x x

TIT
.

Amfibieën en reptielenBruine kikker Rana temporariaGewone pad Bufo bufoHazelworm Anguis fragilisKleine watersalamander Triturus vulgarislevendbarende hagedis Zootoca viviparaMeerkikker Pelophylax ridibundus (Ranaridibunda )Middelste groene kikker ! Pelophylax klepton esculentus ( RanaBastaardkikker esculenta )
*****
***** ***
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voor deze snarten daarna algemene vrijstelling in / ap gebouwen en bijbehorende prven W. 10. 11d21 vielellim geld in de periode naarlo aprilen juli lul en el nucembe2- vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari23 - vrijstelling veldt in de veloce juli , dwustus en seplember24 = vrijstelling geldt in de seriade 15 augustus tot en met 15 oktoberOpmerking bij Friesland in de stukken wordt ook vrijstelline gegeven voor de mol , maar deze is niet beschermd onder de Wib .
wettelijke belangen3 10 2 / Rnb 3.31.d iky RC en gebruik van gebieden3.10 2.0 voorkomen onnodig lijden8.10.2./Rnb 3.31b Ikv beheer of onderhoud landbouw of xxxbosbouw3 10 2.1 / Rnb Bala Ik berteer of onderhoud overig3 10 20 ik beheer of onderhoud landsch kwalitelten bepaald gebied3.10.2.1/Rrib 5.31. bestridig bruikIheld alleen vul amfibicen ) ik bescherming wilde flora , fauna & habiletLijst met soorten waarvoor een vrijstelling von de verbodsbepalingen geldt als gevolg von handelingen die in het kader vancon ruimtelijke ontwikkeling worder uitgevoerd. basis van door vastgestelde verordeninger d.d. 4 moart 2019.
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Bijlage 3. Fotobijlage . Impressie van het plangebied en de directe omgeving .
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen :
Internet :
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-scorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol ( vleermuisprotocol )
https:// calculator aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://pdokviewer.pdok.nl/
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Bijlage V Bodemonderzoek
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1 INLEIDING
In opdracht van J.T.W. Projecten B.V. is door Ortageo Zuidoost B.V. een verkennend bodemonderzoek conformNEN 5740 uitgevoerd op de locatie De Heygraeff ( ang . ) in Woudenberg . Naar aanleiding van het aantonen van eensterke verontreiniging met PAK en matige verontreiniging met minerale olie is aansluitend een naderbodemonderzoek ingesteld confom NTA 5755 .
De voorgenomen graafwerkzaamheden en de bouw van recreatiewoningen met kelder en de daarvoor benodigdebestemmingsplanwijziging vormen de aanleiding voor het verkennend onderzoek.
Het doel van het verkennend onderzoek is om coor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of delocatie geschikt is voor het beoogde gebruik .
Het doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang en daarmee de ernst van de bij hetverkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen met PAK en minerale olie in de grond .
Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van het verkennend oncerzoek ( deel A ) en nader onderzoek ( deel B ) .Deel A bevat de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2 ) , de hypothese en onderzoeksstrategie ( hoofdstuk3 ) , de veldwerkzaamheden (hoofdstuk 4 ) en het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5 ) van het verkennendonderzoek . Deel B presenteert de onderzoeksaanpak (hoofdstuk 6 ) , de ve dwerkzaamheden (hoofdstuk 7 ) en hetlaboratoriumonderzoek (hoofdstuk 8 ) van het nade onderzoek . In hoofdstuk 9 wordt de verontreinigingssituatiegcovalucerd . Het rapport wordt besloten met de aan het onderzoek te verbinden conclusics en aanbevelingen(hoofdstuk 101 .
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DEEL A : VERKENNEND ONDERZOEK
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2 VOORONDERZOEK
Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in hetverleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie .
2.1 Bronnen
In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven

Verwijzing toolichtingKadas: cr opgenomen in bijlage 1
Tabel 1 : Geraadpleegde bronnenNr . Bron1 Topografische kaart, kadastrale gogovonoMondelinge / schriftelijke informatie van opdrachtgever /2 Eigenaar / gebruiker onderzoekslocatie

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht ( RUDI
Verwerkt in dit hoofdstuk
Aanvraag bodeminformatie : er bleek geenboderrinformatie beschikbaaInternetbronnen :4. Actuele luchtfoto's en straaloverzichtenB. Historische topografische kaartenC. TNO - NITG (gegevens todemopbouw / grondwater)D. Bademloket (dossiervermelding onderzoek / sanering )E. Provinciale bodematlas (Utrecht)F. Digitale milieuatlas van de Omgevingsdienst RegioUtrecht (ODRU )G. Allurapark Laag KanjeH. Ligging kabels en leidingen1. Informatie hoogteliggingJ. Basisregistraties Adressen en Gebouwen ( BAG )

www.google.nl/maps en pdokviewer.pdok.nlwww.topotijdreis.nlwww.dinoloker.nlwww.bodemleket.nlhttps : geo-point.provincie-utrecht.nl4 https://www.odru.nl geoloket/
https ://www.langkanje.nlin/www.klic-online.nlwww.ahn.nlbagviewer kadaster.nlGecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt incithoofdstuk , foto's opgenomen in bijlage 75 Locatiebezoek , foto's onderzoeksiccatie

2.2 Algemene gegevens
De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel .
Tabel 2 : Algemene locatiegegevensAdres De Heygraeff ( ong ) in WoudenbergKadastrale aanduiding Gemoonto Woudenberg, sectie H , nummer 65Eigenaar Holdingmaatschappij Laag Kanje B.V.Gebruiker Allurepark laag KanjeOppervlakte 17.970 mAlgemene omschrijving KampeerterreinBebouwing Centraal sanitairgebouwTerreinverharding Grindpad van ingang tot sanitairgebouw ; overige terreindelen onverhard .
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De situering van de onderzoekslocatie is in onderstaande figuur globaal aangegeven met een rood kader.

Figuur 1 : Situering onderzoekslocatie ( bron 4A )2.3 Bodemgebruik
De onderzoekslocatie is gelegen in het van oudsher agrarische cultuurlandschap de Woudenbergse Meent ( bron1E ) . Dit is een gebied van oude landbouwgronden ten westen van Woudenberg .
Uit historisch topografisch kaartmateriaal ( bron 4B ) blijkt dat vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw een gebouw( nog steeds aanwezig ) en wegen / paden op de locatie zichtbaar zijn , waarschijnlijk is de locatie sindsdien in gebruikals camping
Tegenwoordig is er op de ocatie een kampeerveld met sanitaire voorzieningen en speelolaatsen dat oncerdeeluitmaakt van een vakantiepark ( Allurepark Laag Kanje ) .
2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken
Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie of in ce directe omgeving niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd( bron 3 en 4F ) .
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in de figuren 3 en 4. Figuur 2 geeft de ligging vande dwarsdoorsnedes weer.
De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 4 m NAP ofwel 1,5 m-mv . Regionaal gezien is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket oostelijk totnoordoostelijk .
De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning-/beschermingsgebied ( bron 4E ) .
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Zeisterweg

A

Figuur 2 : Ligging van de dwarsdoorsnedes in figuur 3 en 4. De stippellijn geeft de globale ligging van de onderzoekslocatie aan ( bron 4C ) .
A

BX22 HydrogeologieBX22 DR22BXk1 CRGIIBX28 DR23BX24 OTCWBv1 ST1EEzl ST22EEKI PZWA 2PZWALEEDR :
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-100 L2 232 244 1564.22 0.24 0.36 0.48 2.6 0.72 0.84 0.96 LosAfstand in kmFiguur 3 : Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II v2.2 ( bron 4C ) .
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
3.1 Hypothese
De locatie is 'verdacht voor een grond- en /of grondwaterverontreiniging omdat op basis van het jarenlange gebruikals camping verontreinigingen met zware metalen , met name in de bovengrond, niet kunnen worden uitgesloten .Deze diffuse verontreinigingen zijn waarschijnlijk heterogeen verspreid aanwezig .3.2 Onderzoeksstrategie
Op basis van de hypothese is de locatie onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet-lijnvormigelocatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaalvan monsterneming' (VED -HE -NL ).
Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond deze strategiegecombineerd met de strategie voor een onverdachte niet -lijnvormige locatie ' ( ONV - NL ) . Dat betekent dat één ofmeerdere boringen dieper zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht.
Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS , is hetlaboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.
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4 VELDWERKZAAMHEDEN
4.1 Uitvoering
AlgemeenIn onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdatums en de verantwoordelijke monsternemers van het veldonderzoekweergegeven . De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2 .
Tabel 3 : UitvoeringsgegevensDatum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijnprotocol Erkendeorganisatie Verantwoordelijkmedewerker

2000/2001 A. VrugtemarUitvoeren handooringen plaatsen02-04-2020 peilbuizen , maken boorbeschrijvingen ,nemen grordmonsters en inmeten14-04-2020 Nemen van grondwatermonsters
Ortageo Metingenen Controle BV2000 : 2002 R. van Eijken

De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerk - protocol"bemonstering PFAS - verbindingen in grond- en grondwater" vastgesteld door expertisecentrum PFAS ( juli 2019 ) .
In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven ( textuur , kleur , humusgehalte ) .Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin , slakken , kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen diekunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging . Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd opindicaties die kunnen duiden op een bodem verontreiniging . Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aanhet voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem .
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen cie tot eenaanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid .
In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven .
Tabel 4 : Overzicht veldwerkprogrammaOnderdeel Aantal Diepte ( m - mv)

25 0,5Boringen
Nummers01 t / m 04 , 06 , 08. 10 , 11 , 13 t/ m 16 , 18 , 20 , 21 , 23 t / m 29, 31 ,32 en 3405 , 09 , 12 , 17 , 22 en 3307, 19 en 3007-1, 19-1 en 30-1

63Boringen met peilbuisWatermonstername uit peilbuis
2,0 à 2,12,5 à 3,12.0 - 3,03

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en2002
4.2 Resultaten
In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven en in bijlage 7 zijn enkele foto's van de opgeboordegrond opgenomen .
BodemopbouwIn de volgende tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal onderzochte diepteover het algemeen is opgebouwd.
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Tabel Gemiddelde bodemopbouwDiepte ( m - mv) Hoofdbestanddeel0,0 -0,3 à 0,9 Zard0.3 à 0.9 1.7 à 2.8 Zard1,7 à 2.8 - 3,1 Veen
Nadere omschrijvingMatig fijn , ( zwak ) siltig , zwak humeusMatig fijn tot matig grof, zwak siltigMineraalarm

Lokaal bevindt zich in de zandige oncergrond een laag veen ( 0.9 tot 1,1 m - mv )
Visueel waargenomen bijzonderhedenOp het maaiveld van de locatie zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheidvan asbest en /of overige verontreinigende stoffen op en in de bodem .
In de volgende tabel zijn de visueel waargenomen bijzonderheden aan de uitkomende grond weergegeven .
Tabel Visueel waargenomen bijzonderheden in grondEinddiepteOnderzoekspunt Diepte Waargenomen bljzonderheden( m -mv ) ( m - mv )12 2.0 0.0 -0,8 Sporen houtskool

Grondsoort
Zand

Grondwater
Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht . De resultatendaarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel . De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als normaal tebeschouwen voor de onderzochte locatie .

Zuurgraad( pH )
Tabel 7 : Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwaterMonster- Filterstelling Waargenomen GrondwaterPeilbuis code stand( m -mv) bijzonderheden ( m - mv )07-1 07-1-1 2.0 - 3.0 Geen bijzonderheden 1,319-1 19-1-1 2,0 - 3,0 Geen bijzonderheden 1,330-1 30-1-1 2.0 - 3,0 Geen bijzonderheden 1.4

Geleidingsvermogen(us /cm )108
Troebelheid( NTU )

6,86,9 103 8,74,85.96.8 174

212527 / R01 8/19



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

5 LABORATORIUMONDERZOEK
5.1 Analyseprogramma
Op basis van de visuele waarnemingen ( grondsport, kleur aard en hoeveelheid bodemvreeride bijmengingen e.d. )en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond (meng )monsters samengesteld. In de volgendetabel is een overzicht van de samenstelling van de (merg )monsters en het uitgevoerde analyseprogrammaweergegeven .
Opgemerkt wordt dat de halfverharding van het pad geen bodem betreft en derhalve niet is onderzocht.

Monster
Tabel Samenstelling ( meng ) monsters en analyseprogramma

Traject WaargenomenOnderdeel Deelmonsters bijzonderhedon / Analysepakketcode ( m -mv ) omschrijvingGrond 11 0.0 -0.3 01-1 , 03-1.05-1 . 07-1 Standaardpakket grondM2 0,0 -0,3 08-1 , 09-1 . 11-1 . 13-1 Standaardpakket grond + PFASM3 0,0 -0,8 121 , 122 Sporen houtskool Standaardpakket grondVerdachte laag 114 0,0 -0,5 16-1 , 17-1 , 18-1 , 22-1 Standaardpakket grond + PFASMS 0.0-0.5 21-1 , 27-1. 28-1.30-1 Standaardpakket grond + PFAS16 0,0 -0,5 24-1 , 25-1 . 32-1 . 34-1 Standaardpakket grond + PFAS05-3 , 07-3 , 07-5 , 09-3 ,7 0,5 - 2.0 Standaardpakket grond12-4 , 17-319-3 , 19-6 , 22-4 . 30-3 ,Ondergrond 18 0,5-2,8 Standaardpakket grond30-5 , 33-305-6 , 07-8 , 17-5 . 19-7 ,M9 1,7- 3.1 Veenlaag Standaardpakket grond22-6 , 33-5Grondwater 07 11 2.0 3.0 07 11 Standaardpakkct grondwaterGrondwater 19-1-1 2,0 - 3.0 19-1-1 Standaardpakket grondwater30-1-1 2,0 - 3,0 30-1-1 Standaardpakket grondwaterMetalen ( Ba , Cs , Co. Cu . Hg , Pb , Mo , Ni , Zn ) , PCB . PAK , minerale olie , lutum . organische stof en drcge stofgehalte* PFAS - verbindingen conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019 : PFBA , PFPA , PFHXA , PFHPA , PFCA , FFOA - vertakt , PFNA , PFDA ,PFUNDA . PFDOA , PFTRDA , PFTCA , FFHXDA , PFODA , PFBS , PFPES , PFHYS , FFHpS , PFOS. PFOSvertakt , PFDS , 4 : 2 FTS . 6 : 2 FTS . 8 : 2FTS , 10 : 2 FTS . N - MeFOSAA , V - EFOSAA , PFOSA , N -MeFOSA en 8 : 2 diPAFMetalen ( Ba . Cs , Co. Cu . Hg . Pb , Mo , Ni , Zn ) , vluchtige aromatische koolwaterstoffen ( BTEXN en styreen ) , Vluchtige gehalogeneerdekoolwaterstofen ( VOCI en VC ) en minerale olie
5.2 Analyseresultaten
De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De tcetsingstabellen zijnopgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytischvastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de ' standaard bodem ' 25% lutum en 10 %organische stof) . Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten ( GSSD ) .
In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen( zie kader " ) . De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrondwaarde/ streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrondwaarde / streefwaarde : een Index van 0,5 < omt overeen met de tussenwaarde en een Index van 1 komt overeen metde interventiewaarde . Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden .
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5.2.1 Grond
De toetsingsresultaten van de grondanayses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven waarbij ook deeventuele bodemvreemde bi mengingen in het (meng monster zijn weergegeven . Om op basis van demilieuhygiënische bodemkwaliteit indicatief de hergebruiksmogelijkheden van de grond te bepalen , zijn deanalyseresultaten tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit .
Tabel 9 : Overschrijdingstabel analyseresultaten grond Overschrijding van deMonster- Traject waargenomencode ( m - mv ) bijzonderheden achtergrondwaarde tussenwaarde interventiewaarde( index ' < 0,5 ) ( index ' > 0,5 ) ( index' > 1 )

Indicatievetoetsing Bbk
M1 0.3 -0.3 Altijd toepasbaarAltijd toepasbaarM2 0.0 0,3
M3 0.0 -0,8 Sporen houtskool Pce ( 0,04 ) Minerale olie( 0,58 ) PAK ( 16,04 ) Niet toepasbaarM4M5 0,5-0,60,3 - 0,50.5 -0,50.5 - 2.0

PCE ( 0,01 )PCL ( OCadmium ( 0,091MB
Altijd tocpasbaarAltijd toepasbaarKlasse industrieAltijd toepasbaarAltijd toepasbaarAltijd toepasbaar

M7M8 0.5 -2,8M9 1.7 - 3,1= geen parameters n gehalton concentratios boven de betreffende tootsingswaarden aangetoondIndex - (gestandaardiseerde meerwaarde - achtergrondwaardet / finterventiewaarde - achtergrondwaarde )Bbk - Besluit bodem kwaliteit2
Het sterk verhoogde gehalte aan PAK en matig verhoogde gehalte aan minerale olie is waarschijnlijk te relaterenaan de bijmenging met sporen houtskool. De licht verhoogde gehalten aan PCB en cadmium zijn mogelijk terelateren aan antropogene invloeden als gevolg van het jarenlange gebruik van de locatie als camping .
PFAS
Voor PFAS -verbindingen is sprake van tijdelijke landelijke achtergrondwaarden en zin (nog) geen interventiewaarden ( en derhalve ook geen tussenwaarden) vastgesteld . Wel zijn in het tijdelijke handelingskader ( en deaanpassing daarop ) voor hergebruik van PFAS- houdence grond voorlopige toepassingsnormen vastgesteld . Detoetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven . In de tabel is hetgemoton gehalte tussen haakjes wccrgegeven ( in ug / kg droge stof) .
Tabel 10: Overschrijdingstabel analyseresultaten PFAS in grond Overschrijding van deMonstercode Traject( m - mv ) Omschrijving bepalingsgrens achtergrondwaarde maximaletoepassingswaarde

M2 0,0 -0,3 Westelijk terreindeel
PFPCA (0.11)PFHXA ( 0.12 )PFHOA ( 0,11 )PENA (0,10PFDA ( 0.27 )PFUNDA ( 0.15 )PFDODA ( 0.11 )

Som PFOA ( 0,83 )Som PFOS ( 1,05 )
M4 0,0 0,5 Terreindeel ter plaatsevan sanitairgebouw Som PFOS ( 0,8 ) Som PFOA ( 0,85 )
M5 0,0 -0,5 Zuidoostelijk terreinceel Som PFOA ( 0.58 )Som PFOS ( 0,74 )PEDA ( 3,37 )
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Overschrijding van deMonstercode Traject( m -mv ) Omschrijving bepalingsgrens achtergrondwaarde maximaletoepassingswaarde
M6

PFHXA ( 0,11 )PFHpA (0.24 )PENA ( 0,59 )0,0 -0,5 Noordoostelijk terreindeel PFDA ( 0,36 )PFIINDA ( 0,19 )PFDODA ( 0,10 )
Som PFOA ( 1.17 )Som PrOS ( 2,39 )

- geen parameters in gehalten.concentraties boven de herrefiende netsingswaarden aangetoondVoor PFAS is het oordeel gebaseerd op de aanpassing van het tijdelijke handelingscader voor P - AS - houdende grond waarin detoepassingsnormen zijn vastgelegd . De tidelijke landelijke achtergrondwaarde is voor PFOS 0,9 g kg d . s . en voor alle overige PFASveroindingen 08 wg.kg 1.5 . Voor de < asse wonen en industrie gelden voor het toepassen van grond boven grondwaterniveau voorlopigde volgende toepassingsnormen : 7,0 pgkg ds . vor PFOA cn 3,0 ug kg d . s . vcor PFOS en overige PFAS .
5.2.2 Grondwater
De toetsingsresultaten van de grondwateranalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven .
Tabel 11 : Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater Overschrijding van deMonster Traject Waargenomen bijzonderheden streelwaardecode ( m -mv ) tussenwaarde Interventiewaarde( index ' < 0,5 ) ( index ' > 0,5 ) ( index ' > 1 )07-1-1 2.0 - 3.0 Geen bijzonderheden Barium ( 0,12 )19 11 2,0 3,0 Goon bijzonderheden Zink ( 0,07 )Cadmium ( 0,18 )30-1-1 2.0 - 3.0 Geen bijzonderheden Zink ( 0,22 )-gcon parameters in gohal on concentratice boven de betreffende foolsingewaarden aangetoondIndex - gestandaardiseerde mectwaarde stroolwaarde ) ( interventiewaarde stroofwaarde )
De licht verhoogde concentraties aan zware metalen kunnen te relateren zijn aan antropogene invloeden als gevolgvan het jarenlange gebruik van de locatie als camping danwel aan een natuurlijke oorsprong .
5.3 Toetsing aan de hypothese
De hypothese 'verdachte locatie wordt aangenomen omdat er verontreinigende parameters zijn aangetoond ingehalten boven de betreffende achtergrondwaarde en in concentraties boven de betreffence streefwaarde.
5.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek
Ter plaatse van het grindpad ( boring 12 ) wordt in de sporen houtskoolhoudende grond voor minerale olie detussenwaarde en voor PAK de nterventiewaarde overschreden . Hierdoor kan niet met voldoende zekerheid gesteldkan worden dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit is aanleidingvoor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de omvang en daarmee de ernst van de verontreinigingen .
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DEEL B : NADER ONDERZOEK
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6 ONDERZOEKSSTRATEGIE
6.1 Conceptueel model
Het conceptueel model is een schematische beschrijving en /of visualisatie van de ( veronderstelde)verontreinigingssituatie ( bron , aard , mate en verdeling van de verontreiniging) , het systeem waarin deverontreiniging zich bevindt (bodemopbouw ), welke processen van invloed zijn op de verspreiding ( geochemie ,geohydrologie ) en de receptoren van die verontreiniging ( bodemgebruik , bedreigde objecten ) .
Het conceptueel model wordt in eerste instantie gebruikt als basis voor het bepalen van de onderzoeksstrategie .Op basis van de beschikbare gegevens wordt een verwachting geformuleerd met betrekking tot de verontreinigingssituatie ( hypothese ) . De ontbrekende informatie over de verontreinigingssituatie vormt de basis voor onderzoeksvragen : dit bepaald de onderzoeksstrategie.
Na uitvoering van het nader bodemonderzoek op basis van de gekozen strategie wordt het conceptueel modelbijgesteld . Zo ontwikkelt het conceptueel model zich van een hypothetisch model naar een meer op de feitelijkesituatie aansluitend model .
Tabel 12 : Conceptueel model
Vermoedelijke bron van verontreinigingAard van de verontreiniging

Langdurig gebruik van locatie als kampeerterrein met vegpad en aanwezigebodemvreemde bijmenging met sporen van houtskool .PAK en Irineralc oliePAK : interventiewaardeMinerale olie : > tussenwaardeGeroerde bodemlaag / bovengrond
Mate van verontreiniging

< 25 m
N.v.t.

Vermoedelijke compartimenteringVerwachte schaalgrootte van deverontreiniging in de grondVerwachte schaalgrootte van deverontreiniging in het grondwaterVerdeling van de verontreinigingMogelijke verspreidingsroutesMogelijke natuurlijke afbraak /omzettingMogelijke risico's
Homogeen op schaalniveau van het gevalGeen verspreiding verwacht , immobiele verontreinigingssituatieNeeBlootstelling mens dcor directe ingestie

6.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksstrategie
Als oncerzoeksstrategieen worden onderscheiden :1. bepalen van de ernst van de bodemverontreiniging2 bepalen van de spoed van de sanering van het geval van ernstige bodemverontreiniging ;3 . bepalen van de omvang van de bodemverontreiniging:a ) omvang van de lokale verontreiniging met duidelijke verontreinigingskern in een immobiele verontreinigingssituatieb ) omvang van de lokale verontreiniging met een duidelijke verontreinigingskern in een mobieleverontreinigingssituatie ;c ) omvang diffuse verontreiniging .4 . aanwijzingen voor nader onderzoek in het kader van de zorgplicht Wet bodembescherming Wet milieubeheer .
Gekozen kan worden voor één van deze strategieen of een combinatie van meerdere . Voor dit onderzoek wordende strategieën 1 , 2 en 3a gecombineerd .
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Op basis van het conceptueel model en de doelstelling van het nader bodemonderzoek is meer informatie nodigmet betrekking tot de omvang van de verontreinigingen in de grond . Deze informatiebehoefte bestaat concreet uitde volgende onderzoeksvragen :1 . In hoeverre hebben de in het verkennend bodemonderzoek aangetroffen verontre nigingen met PAK enminerale olie zich horizontaal verspreid ?2 . Wat is de diepte van de verontreinigingen ten opzichte van het maaiveld ?
Onderzoeksstrategie en onderzoeksprogrammaOm inzicht te krijgen in de mate van de verontreinigingen is ter plaatse van boring 12 een boring tot 1,0 m .mvuitgevoerd voor het bepalen van de mate van verontreiniging en de verticale afperking . Ten behoeve van dehorizontale afperking zijn in twee ' ringen' boringen (tot minimaal 1,0 m -mv ) rondom boring 12 uitgevoerd opafstanden van circa 3 m resp . 6 m ten opzichte van boring 12. In onderstaande figuur ( 5 ) is het globale boorplanweergegeven .
In eerste instantie is de verdachte laag van de groene boring ( 0,0 - 1,0 m -mv ) geanalyseerd op PAK en mineraleolie voor het bepalen van de mate van verontreiniging en de verticale afperking. De bovengrondmonsters van deblauwe boringen ( binnenste ring ) zijn geanalyseerd op PAK en minerale olie voor horizontale afperking ( fase 1 ) .Vervolgens kon op basis van de resultaten van fase 1 bepaald worden of één of meer monsters van de buitenste(rode ) ring moeten worden geanalyseerd op PAK en /of minerale olie ( fase 2 ) . Op basis van de resultaten konworden geconcludeerd of wel of geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

dor 01713

08

11
lo09
Figuur 5 : Globaal boorplan
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7 VELDWERKZAAMHEDEN
7.1 Uitvoering
AlgemeenIn onderstaande tabel is de uitvoeringsdatum en de verantwoordelijke monsternemer van het veldonderzoekweergegeven . De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2 .
Tabel 13 : UitvoeringsgegevensDatum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijn/ Erkendeprotocol organisatie VerantwoordelijkmedewerkerUitvoeren handboringen , maken boor18-05-2020 beschrijvingen , nemen grondmonsters eninmeten 2000/2001 Orlageo Metingenen Controle B.V R. van Eijken

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven ( textuur, kleur , humusgehalte ) .Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin , slakken , kolengruis en cergelijke en op kleurafwijkingen die kunnenduiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het maaiveld is visueel geïnspecteerd op indicaties diekunnen duiden op een bodemverontreiniging,
In de uitkomende grond van boring 101 , die ter plaatse van boring 12 van het verkennend onderzoek isgepositioneerd, zijn geen bijmengingen met ( sporen ) houtskool waargenomen . Wat erop duidt dat de bijmengingzeer lokaal aanwezig is . In dat kader is de poring voor verticale afperking tot 1,0 m -mv in plaats van 2,0 m .mvuitgevoerd . Verder is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanvullende informatie naar vorengekomen die tot een aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid .
In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven .
Tabel 14 : Overzicht veldwerkprogrammaOnderdeel AantalBoringen 9 Diepte ( m -mv)1.0 Nummers101 t / m 109
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en protocol 2001 .
7.2 Resultaten
In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodenprofielen weergegeven .
BodemopbouwDe bodemopbouw is vergelijkbaar met de opbouw beschreven in het verkennend onderzoek ( deel A van ditrapport). De bodem ( 0,0 - 1,0 m -mv ) ter plaatse van de locatie van het nader onderzoek is over het algemeenopgebouwd uit niet tot zwak humeus , zwak siltig , matig fijn zand .
Visueel waargenomen bijzonderhedenOp het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond zijn geen bijzonderheden waargenomen die duidenop de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging met PAK , minerale clie en /of overige verontreinigende stoffenin de grond .
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8 LABORATORIUMONDERZOEK
8.1 Analyseprogramma
Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie en de veldwaarnemingen , zijn ( meng ) monsters geselecteerd vooranalyse. In de volgende tabel is het analyseprogramma weergegeven .

AnalysepakketMineralo olio en PAK
Tabel 15 : Samenstelling (meng)monsters en analyseprogrammaDoel Traject WaargenomenMonstercode Deelmonsters ( m - mv ) bijzonderhedenVaststeller mate van 101-1 101-1 0,0 0,5 Geenverontreiniging in de kern / 101-2 1012 0,5 - 1,0 Geenverticale afperking M10 102-1 , 103-1 0,0 -0,5 GeenHorizontale afperking M11 104-1 , 105-2 0.0 -0,5 GeenMinerale olie CI 0-640

Minerale olie en PAK
Minerale olio on PAKMinerale olie en PAK

8.2 Analyseresultaten
De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen zijnopgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zin de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytischvastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem ' 25 % lutum en 10%organische stof ). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten ( GSSD ) .
In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen( zie 'kader' ). De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrondwaarde / streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrondwaarde streefwaarde; een index van 0,5 < omt overeen met de tussenwaarde en een index van 1 komt overeen metde interventiewaarde . Een index boven 1 geeft aan met welke facto de interventiewaarde wordt overschreden .
De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven waarbij ook dewaargenomen bijzonderheden in het (meng monster zijn weergegeven . Om op basis van de milieuhygiënischebodemkwaliteit indicatief de hergebruiksmogelijkheden van de grond te bepalen , zijn de analyseresultaten tevensgetoetst aan het Besluit bodemkwaliteit .

Indicatievetoetsing Bbk
Tabel 16 : Overschrijdingstabel analyseresultaten grondOverschrijding van de ( gemeten gehalte in mg / kg d.s. )Monster- Traject Waargenomen interventiecode ( m -mv ) achtergrondbijzonderheden tussenwaardewaarde waardeKern / verticale afperking101-1 0,0 -0,5 Geen bijzonderheden101-2 0,5 - 1,0 Geen bijzonderhedenHorizontale afperkingM10 0.0-0.5 Geen bijzonderhedenM11 0,0 -0,5 Geen bijzonderheden- geen parameters in gehalten boven de betreffende toetsingswaarden aangetoondBbk = Besluit bodemkwalitet

Altijd toepasbaarAltijd toepasbaar
Altijd toepasbaarAltijd toepasbaar
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9 INTERPRETATIE VERONTREINIGINGSSITUATIE
9.1 Aard en oorzaak van de verontreiniging
De bij het verkernend bodemonderzoek vastgestelde sterke verontreiniging met PAK en matige verontreinigingmet minerale olie is aangetoond in sporen houtskoolhoudende grond ( 0-0,8 m -mv) ter plaats van boring 12 , watnaar alle waarschijnlijkheid een relatie heeft met elkaar. Bij het nader onderzoek is de bijmenging met sporenhoutskool zowel in de kern verticale afperking als in de horizontale afperking niet meer waargenomen . Dit duidterop dat de bijmenging zeer lokaal aanwezig is .
9.2 Omvang verontreiniging
Ter plaatse van boring 12 is de grond sterk verontreinigd met PAK en matig verontreinigd met minerale olie . Desterke verontreiniging wordt afgeperkt door de boringen 101 tím 105 waaruit blijkt dat de verontreiniging zeerbeperkt qua o nvang is .
9.3 Ernst van de verontreiniging
Omdat het volumecriterium van 25 m boven interventiewaarde verontreinigde grond niet wordt overschreden , isconform de Wet bodembescherming geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
9.4 Spoedeisendheid
Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging , geldt geen saneringsnoodzaak .
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10 SAMENVATTING , CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In oodracht van J.T.W. Projecten B.V. is door Ortageo Zuidoost B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerdop de locatie De Heygraeff iong . ) in Woudenberg . Naar aanleiding van het aantonen van een sterke verontreinigingmot PAK en matigo verontrciniging met mincralcolic is aansluitend con nader bodemonderzoek ingesteld conformNTA 5755 .
Aanleiding en doel
De voorgenomen graafwerkzaamheden en de bouw van recreatiewoningen met kelder en de daarvoor benodigdebestemmingsplanwijziging vormen de aanleiding voor het verkennend onderzoek.
Het doel van het verkennend onderzoek is om coor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of delocatie geschikt is voor het beoogde gebruik .
Het doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang en daarmee de ernst van de bij hetverkennend bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen met PAK en minerale olie in de grond,
Wettelijk kader
Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN - normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgevingbelrelleride de kwalileil van de uitvoering van milieuhygiënisch budemonderzoek
Strategie
De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een ' diffuus belaste niet- lijnvormige locatie met een heterogeenverdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming ' ( VED -HE -NL ).
Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond deze strategiegecombineerd met de strategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie ' ( ONV - NL ) . Dat betekent dat één ofmeerdere boringen dieper zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht .
Sin 8 juli 2019 heeft het Ministeri rplicht dat grond van een afgevoe derzocht is opPFAS. Omdat dat hier (mogelijk) van toepassing is , is het laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS .
De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is bepaald aan de hand van NTA 5755 .
Resultaten
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken blijkt het volgende :
. In de grond met sporen houtskool ( 0,0 -0,8 m - mv ) is lokaal een sterke verontreiniging met PAK , een matigeverontreiniging met minerale olie en een lichte verontreiniging met PCB aangetoond :In enkele mengmonsters van de bovengrond van het overige terrein (zonder bodemvreemde bijmengingen )zijn lichte verontreinigingen met PCB of cadmium aangetoond ;In de ondergrond zijn geen verontreinigende stoffen in verhoogde gehalten aangetoond ;In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met enkele zware metalen ( barium , cadmium en z nk )aangetoond ;In de bovengrond zijn ( in drie van de vier mengmonsters ) PFAS aangetoond boven de landelijke achtergrondwaarden naar onder de maximale toepassingswaarden .Naar aanleicing van de slerke verontreiniging mel PAK en malige verontreiniging mel minerale olie is eennader bodemonderzoek uitgevoerd . Daarbij zijn visueel geen sporen houtskool waargenomen en in zowel dekern als de verticaal /horizontaal afperkende monsters is geen PAK en minerale olie aangetoond .
Conclusies
De bij het verkennend bodemonderzoek vastgestelde sterke verontreiniging met PAK en matige verontreinigingmet minerale olie is aangetoond in sporen houtskoolhoudence grond ( 0 - 0,8 mmv) ter plaats van boring 12 , watnaar alle waarschijnlijkheid een relatie heeft met elkaar . Bij het nader onderzoek is de bijmenging met sporenhoutskool zowel in de kern verticale afperking als in de horizontale afperking niet meer waargenomen . Dit duidterop dat de bijmenging zeer lokaal aanwezig is . Bovendien is analytisch geen PAK en / of minerale olie aangetoond
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in ce kern en verticale/ horizontale afperking. Aan de hand van het nader onderzoek is in voldoende matevastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit houdt in dat er op basis vande Wel budembescherming geen sprake is van een saneringsnoodzaak .
De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor de voorbestemmingsplanwijziging.
AanbevelingenOpgemerkt wordt dat als grond van de locatie vrijkomt, er rekening mee gehouden moet worden dat deze nietzonder meer elders toepasbaar is . Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing . Detoepassing van grond elders moet worden gemeld via het 'meldpunt bodemkwaliteit' . In het kader vankostenefficiëntie adviseren wij om vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken .
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BIJLAGE 1
Regionale ligging onderzoekslocatieen uittreksel kadastrale kaart
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BIJLAGE 2
Situatietekening met onderzoekspunten
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BIJLAGE 3
Bodemprofielbeschrijvingen
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Meetpunt: 05Dalum reling 2-1-2020" 6 1 : 44.44 % ) . Arala VALAMANPeilaninom Luv Heren
Meetpunt: 06Damling 2-4-2020VANNA Armad V GALPhiar inmalayaCRUTHE STI, सर घ gwhAMALS , danhar qatn.in 2011Tant met ZWRThindidare -mehmetncuras orangcal chbancunmerito50 Ichtocol3

100
120150 Ichtacolןד

200
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Meetpunt: 07Datum matie : 242129VaR ArminPolerincmo.. lerentick
Meetpunt: 08Datum mating : 24 2000VAHARATH VNETTPalenir om Low.role erivax cHurZand matatizwak Sitig zwakhumeus , donker gestiunParvel maghiwatightaran un

Zard , masglir zwakste zwakteus , Donker n struirand manylir who IArbruinSO Zand matalin , zwak silaIchcel100
150

Zand mat a grof zwak stig . IchGACAR

235 Veen , naabrun

Meetpunt: 09Dalum matigi 24-2929Volterer Arcid VrugoPelerincmtov vlere tebak
Meetpunt : 10Dalum maling : 2.4-2020Voiderer Arold VUCTORPelleair ar to rulertgazorZand maglinawakili waklumeus , donker gibt pawanZard ,malir zwaksbg wakham , NCZand ,maalum , wakala waht00 טשןטכער mesalir zwaksiaAl CRAIZand matalin , zwakiaTore !100

150
200

Projectlocatie : De Heygraeftiong . ) , WoudenbergOpdrachtgever: JTW Projects B.V. Projectcode: 212527Pagina : 2/7 HORTAGEOZENIEURS RUIMTELBELEEFOMGEVIN



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

Meetpunt : 11Dalum meting 2-4-2020VACA AnalFeilen inom 1.o. referentievak
Meetpunt: 12Dailm mei 2-1-2020VAIRMANAT Arosin VIGATANPcilor in cm 1.0.7 . rorontava >parZarc , atlin , zwax bili znakmare , donker Zard , maglir zwasho wakhim , sporen Houtskool ,donkerbrun

Zard ,megfur waistichi
151
200

Meetpunt: 13Datum relin 2-11-2020Ve worker Pruls VremenPhilemin am luv murah
Meetpunt: 14Demeling 2-4-2020Veluwer Arnau VilgeranPeiler incur relativINDI7and , mati lin .744 Filigwakhumous , danier gristruin 2011Zard mailingNAURUS , donkerbruinBranje

Meetpunt: 15Dalum melina 2 + 2020Me cwerker Nrals VruppemarPili III . IN
Meetpunt: 16De in 24 2020Vc anather Arnald vilgte marPHIMIC ... w 22Rarhumans , derhertuin fumet, conkerbruin

93

Meetpunt : 17Datum meling 2-4-2020Vecvarer ArH படரPeilanin sm 1. refererbesar
Meetpunt: 18Da li mong 2-4-2020Velow ASIG VILGIATANPeiler in cm ... referentie 2CproorstroosZarc ,mattir zwa sita wakun , ut i ..zonZard , maar wanita mat .. : B , Sri

Zare . Tudi zwalis zwakhumans , donkorb
TarE atiplin MAHA Slinهماداht3

114 Zarc, mentir , zwakshaTchINC con darkern.in
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Meetpunt: 19Datum matig : 242123Valtaan ArrinerPolerincmtv. referebak
Meetpunt: 20Datum mating : 2 4 2020israwre Arnn vnpt TP .Palenir a tow.role erivlax cHurZand matatizwak siti awakhumeus , conker gestiunFardman skaly icharen

Zard , masglir zwakstig zwakties , DOWerbunTarolir Akshare:1 baigori50 Zand mat gihak shigIchgel100

and matarol zwak siti ,GIANCAR

Noen run

Meetpunt: 21Unum matrc : ---Vaktarar Acid.camanPolerinemtor eleresik
Meetpunt: 22summating : -VAVATAR Aroid hugePeile ir ar los reler listesgazaradminnkaltig gazon2ndham , ogli ih wsk

22nd, mag in zwak Silazakhumit , conkarruin
10 : 1992 sterk 20. notrasbruarZanmai 11. znakiligDaulaal beleg15_
210 Val donkerun

Meetpunt : 23Datum molire : 2-4202Volctarer: Arnold VuglomerPelerinama , retro
Meetpunt: 24Datu mating : 2.4-2020Voiderer Mirold VurenPellenir a LON . Clovisky .Land mat of zwakshia wakhummus , cunkortrun Zard , mag lirwakilig zwakTUTUS , O Herbruin

Projectlocatie : De Heygraell iong.),WoudenbergOpdrachtgever: JTW Projects B.V. Projectcode : 212527Pagina: 4/7 HORTAGEOΑΞΙΕΙΙΠΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ
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Meetpunt: 25DiumetingVecer Aral VATAMAPeiten in om t.o. referenbovak
Meetpunt: 26Daim meling : 2-4-2020VREME Armin VIAPciler in cm 1.0 .. roterontava >parZarc , atlin , zwa bili znakmets , donker gibi Zard , mag lir , wasikia wak

50

Meetpunt: 27Datum reling 2-1-2020Vecwarvar Arols VrugemanPrilinmiw mimink
Meetpunt: 28Darilning 2-4-2020Ve Cerker : Arngid Vrugte nanPrimr in cm 1.1.6 . rentaArZarc , matig fin wax sihawakhumeus , derkerbruin Zard , maria trwa sito, zahumeus , netraal begegeelCore , 1 , 2XHU , TObigcerin

Meetpunt: 30Meetpunt: 29Datum ctia 24 2120Arols VrgomanPeilen inom to referentieviakYc DSL mone 2 42320Vcionaler Arnald vilgte manHeller in cm1... roterontavabagrendZare , mehet , 2 swakhumors , scoren weriat Ichbicon.in
7:20card , mengir ewewathumcu , donerar sorun
eral beigerulZacd masinad . was inichal111 Land . matia crc . was 1

200
260

Meetpunt: 31Datum meting 24 2120Vecantar Arras Vn.gromanPollen in om t.av rctcrcrcvak
Meetpunt: 32DARLIT mine 24 2020VeiemakerPellerincm t.ex. retarentakArndic MugaDRZA Onardur. Wao walumes , donkerhumois , derkurbruinZare , fr.wasily ble
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Meetpunt: 33Datum reling 2-4-2020Ver Aral VATAMAPeiten in om t.o. referenbeviak
Meetpunt: 34Dailm mei 2-1-2020VAIONAREPeiler in cm 1.0.x. roterontovaAwie w >Zarc , air wa4 tilig zwakMaus , rinin Zard , maglir zwa sita znakhine , RIA

50
Zare , et linnaksbo, letLiggeul100_1 110 Zure , stigli walis, licebeigegaal150
Toon dnrkarhrin200 232

Meetpunt : 101Datum nating 18.5-2020We worker Roelan GikenPeilen in om uw relererek
Meetpunt: 102Datum meine IR - 5920Veliker Roel van DijhePrilor incorelareaZare ,Win 794 silfg wakIII , katun 7andmir war sigTHINUS , KUI150 56

100

Meetpunt: 103Datum china 18 52020Yecher Foal van kanPeilanin am 10. Arrietak
Murtpunt: 104Dem me :VAIC ker Rod van FilePALAT in cm 1. raturenprasZarc . nellstr . 2matic tin zwa silig zwakhumas , drain yasZard ,mengirwashowh.MALA , danker bruin

50 ang , menghir , wat stichtprio card .matr.wek itt , totPilona2109 110 113

Meetpunt : 105Datum meting 18 5 1030" Yo criar RankenPeilen in om 1.0.xrefererdesak
Meetpunt: 106Darum moins 18 2020Vinna er Rod van File 1Feilor in cm 1.0.x. referenties arprindCiut wheninduced, derd 32.5Zadig lies awwlis anakUn uonkerbruinتاعيبملاقحلانیفhumans , donker50 resting

103 ICE
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Meetpunt: 107Datum reling 18-6-2020Ver AnalkanPeilor in om 1.0 . referenbeslak
Meetpunt : 108Datum in : 10-5-2020VALOARE Run FlikePcilerin cm 1.0.x. roterentivaprasZarc , ahir , at tilig zwakbum , Erkebrun Zard , maig dir zwasho znakbis, dankerhuin

50 5 !Zarc , au lir swakslig lichtplage Zard ,mala raw stigniran
100 100

Meetpunt : 109Datum meg : 189 2020wwPeilen in omlo.v.relererliga Tare . Tim iskhumous , dokobar
50 FO arc , entratoALERI
103 ire

Projectlocatie : De Heygraeff ong. ) , WoudenbergOpdrachtgever : JTW Projects B.V. Projectcode : 212527Pagina : 7 : 7 ORTAGEO
48



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

Legenda ( conform NEN 5104 )grind090OOON Grind , sitig klei gourCANON Klei , renk sikig
2008 Grund , wakmidig Klaratg sub - Maki gaurwwligWorkuterste gourVOUS Grind , mabig zandig Kiei , sterk stig

ததா ப . alarkany9900 khi , பாக்யாம் alily
Grind, uiterstandig

olle1 geen ole water rootiewakke plie - water reactiewatige olle water actieparka chin water reactieutar de nlimKlei teak randig
Kolmatig zondig

zand Klol , stark zandig p.Ld.-waardeZand , kleing
Zard zwaksiliig leem 10-100000. XICOZand , mitig siktig Levi, wakandig
Zand , sterk sillig Len sterk zandia monsters
Znad ulterst siltig gevoerd monster

overige oevoegingenzwak humous angeroerd monstervolumeringveen Vasic minaraalam matigVestl zwak Mwig
overigA bizonder bestanddeelCemiddeldegale grondwaterstandqonderstand. Gemiddeld laagste grondwaterslandVeen sterk Malia zwak grindi sibVeen zwak zandig matig grindia waterVoorlek za dig Rankging

peilbuisblinde buis
casing
grondwatersland
zand etdichingbontonio Moladiohing
grind oldiotsinglillar

212527
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BIJLAGE 4
Analysecertificaten
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SYNLAB V
SYNLAB Analytics & Services B.V.CorrespondentieadresSteenhouwerstraat 15.3194 AG RotterdamTel.: +31 ( 0 ) 10 231 47 00 • Fax : +31 ( 0 ) 10 416 30 34www.synlab.nlAnalyserapport

Ortageo ZuidoostChiel van der LaanMetaalweg 186551 AD WEURT Blad 1 van 21

Uw projectnaamUw projectnummerSYNLAB rapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg212527: 13227993. versienummer: 1 .

Rotterdam , 11-04-2020
Geachte heer /mevrouw ,
Hierbij ontvangt u dc analyse resultaten van het laboratoriumonderzock ten behocvc van uw project 212527 .Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht . De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitendbetrekking op de geteste monsters . De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters , het project ende monstemamedatum ( indien aangeleverd ) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is nietverantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever .
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. , gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15in Rotterdam ( NL ) . Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk( 99-101 Avenue Louis Roche , Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven .
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van ' 2 ' of hogervervallen de voorgaande versies . Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleenvermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan .
Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport , bijvoorbeeld als u nadereinformatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport , dan verzoeken wij uvriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn .
Hoogachtend ,

Jaap -Willem HutterTechnical Director

SYN.BA & BOCS BY GEADCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTLABORATORIA CONFORWENIS01E7065 2017 ONDERFL6 180RONTENHYALIN đi : x ALIYA MI EDMN LA DEN L : MA E LILEIL EL : EMLINE : AAaID : IL : . LITE 1 HL và II 1,814 : MXL Lip GlLEEN TE I : TIET 4.7 H 114 ::NESREVETI
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SYNLABV
Blad 2 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurr mer
De Heygraet ( ong . ) , Woudenderg21252713227993

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum * 1.04.20201
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001002003004005

Grond (AS3000 )Grond (ASS000 )Grond (AS3000)Grond (AS3000)Grond ( AS3000 )
M1 01( ) 03 ( 1 ) 05 ( 1 ) 07 ( 1 )M2 084 ) 09 ( 1 ) 11 ( 1 ) 13 ( 1 )M3 12 ( ) 12 2 )M4 161 ) 17 ( 1 ) 18 ( 1 ) 22 ( 1 )M5 21 ( ) 27 ( 1 ) 28 ( 1 ) 33 ( 1 )

Analyse Eenheid a 001 002 003 004 005
Ja88.9gew .- % 88.3 88,7monster voorbehandelingdroge stofgewicht artefactenaard van de artefacten

SSSS
JS90.2c1geen9 c1 89.7c1geenc1geeni geen geen

organische stof ( gloeiverlies ) % vd DS S 4.5 4.3 3.2 3.0
KORRELSROOTTEVERDELINGlutum ( bodem ) Sevd DS S 1.5 3.5 2.2 2.6 1.6

c02< 15
METALENbariumcadmiumkobaltkoperkwikloodmolyodeonnikkizink

mg kgdemg kgdsmg kgdsmg kgdsmg kgdemakadsmg kodsmakgdsmokgds

SSSSSSSs

200.21.5cs0.0617< 0.5

210.241.5c520.0520< 0.5

20c0.241.59.50.0720< 0.5

2200.2-1.57.20.3822< 0.5
0.0515< 0.5
< 20 < 20 < 20 30 20

0.030.120.040.170.110.080.05

1919065140
POLYCYCLISCHE APOMATISCHE KOOLWATERSTOFFENnaftaleen mg kgds S < 0.01tenantreen mg kgds S 0.12antraccen mg kgds S 0.01Auoranteen mgkgds S 0.06benzola ) antraceen makads S 0.04chryseen mg kgds S 0.04benzo ( k ) fluoranteen mg kgds S 0.04benzoia pyreen makads S 0.06benz0ighljpuryleen mg kgds S 0.03indeno ( 1.2.3 - cd ) pyreen mg kgds S 0.03pak totaal ( 10 van VROM mokads 6 0.304 "( 0.7 factor)

61
0.010.010.010.040.020.030.030.030.040.03

45

0.010.31< 0.310.330.020.320.520.020.320.320.171
20400.000.060.050.79
1920C19 '

< 1POLYCHLOORBIFENYLEN ( ACB )PCD 20 ugkgdsPCB 52 HokgdsPCB 101 ug kgdsPCB 118 ugkodsPCB 138 HOkgdsPCB 153 μακράς

SSsSSS
1.2

3.9<443.6< 4.2
**
**
**

11.51.3
De rret S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 -erkenring Paraaf :SYN.B Anaps &Boxs BV IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RLAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN 1804576052017 ONCERNA . CUA ASRNSNTESTENHVALINE LCNE NIEZASIDANNEL GEVOEDDOEN CA.CEMENE VOORWAARDENCELICALI SULEVAY KONTANEKENTECNICHELANGNESWARKVET .
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SYNLABV
Blad 3 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
DeHeygraeftong.), Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-01-2020Rapportagedatum 1-04-2020
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001002003104005

Grond ( AS3000 )Grond (AS3000)Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )Grond (AS3000)
M1 01 ( 1 ) 03 ( 1 ) 05 ( 1 ) 07 ( 1 )M2 08 ( 1 ) 09/1 ) 11 ( 1 ) 13 ( 1 )M3 12 ( 1 ) 12/2 )M4 16 ( 1 ) 17 ( 1 ) 18 ( 1 ) 22 ( 1 )M5 21 ( 1 ) 27 ( 1 ) 2B ( 1 ) 30 ( 1 )

Analyse Eenheid o 001 002 003 004 005
PCB 180som PCB ( 71 0.7 factor ) ugkodsugkods SS < 3.9918.69 1.383 "4.9 " 49 " 6.2 "

5 -5G
MINERALE OLIEfractie C10 - C12fractie C12 -C22fractie C22 - C30fractie C30 -C40total olie C10 - CAO

mg/kgdsmc kodsmo kodsmakads
535219

052517 740160927 "950
c545c5< 20mgkids S. 30 30 < 23

ANALYSES UITGEVOERD OCOR DERDENsom PFOA ( 0.7 factor ) Hokgassom PFOS (0.7 lactor ) ugkgdsAdviespa <ket PFAS 30componenten 3
0.831.05zie bijlage

0.250.8 " 0.580.74zie bijlagezie bijlago

De rret S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 -erkenning Paraaf :SW . Aps & BS BV IS GEACCREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RLAN VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTLABORATORIA CONFORM EN ISOSES 700E 2017 ONCERNR . L 186 HORNSNHVALINE ALCNE ALIKASI DANNIDEL VEDDRACENEREVO WANDENCICLO DEYAKALENTINEKEN I LICININGNISAMARRETE
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SYNLABS
Blad 4 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnuir mer
De Heygraeft ong . ) , Woudenberg21252713227993 - 1

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-01-2020Rapportagedatum * 1-04-2020
Monster beschrijvingen
01 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conformti Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
02 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
03 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS2000 . dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
04 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
05 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
Voetnoten
12 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor < -waarden volgens BoTova .De sommatie na verreken ng van de 0.7 factor vcor <-waarden volgens BoTova . Deze berekening is uitgevoerd doorSYNLAB A & S B.V. (Rotterdam ). De analyse s uitbesteed .De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt ve moedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclischearcmatische koolwaterstoffen (PAK ) en of humeuze verbindingen .
34

Paraaf :SYNLABAS & BOCS BY & GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN 18016-76052017 ONCERNALE ! ASRONTEIENHVALIN LCNE NIKAH DENN DEN LIVED ROHOA.CENENEVENAIDENCICLO DEVOCAL LEKINTENTIONSCHARCNEVER
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SYNLABV
Blad 5 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurr mer
De Heygraett ( ong . ) , Woudenberg21252713227993

Orderdatum 03 04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum 11-04-20201
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006307008009

Grond (AS3000 )Grond (AS3000)Grond (AS3000)Grond (AS3000)
M6 24 ( 1 ) 25 ( 1 ) 32 ( 1 ) 34 ( 1 )M705 ( 3 ) 07 ( 3 ) 07 ( 5 ) 09 ( 3 ) 12/4 ) 17 ( 3 )MB 19/3 ) 1916 ) 22 ( 4 ) 39 ( 3 ) 30 ( 5 ) 33 ( 3 )M9 05 ( 6 ) 07 ( 8 ) 17 ( 5 ) 19 ( 7 ) 2216 ) 3315 )

Analyse Eenheid 006 007 008 009
gew . %monster voorcehandelingdroge stolgewicht arielactenaard van de artefacten

sSS
Ja87.1Ja85.5< 1

Ja83.61çeen
Ja56.1< 1geenS geen geen

organische stof ( gloerverlies ) Wed OS S 2.3 0.5 < 0.5 10.3
KORAELGROOTTEVERDELINGlutum ( bodem ) % vd DS S 14 15 1.4 3.2
METALENbariumcadmiumkobaltkoper

SSS
mgkgdsmakadsmg kodsmg kgdsmokyusmgikgdsmgkidsmg kgdsmg kyds

1.0<159.70.0929c0.5

2040.2< 1.5< 5< 0.051040.5< 3< 20

20< 0.2< 1.545< 0.05SSSSSS

25< 0.2< 1.5< 5< 0.05< 10c05loodmolybdeennikkelzink
0.5
< 20 20

POLYCYCLISCHE APOMATISCHE KOOLWATERSTOFFENnaftaleen mgkgds S < 0.01fenantreen mg kgds S 0.01antraceen makgds S 20.01fuerantoon mg kgds S 0.14benzo ( a ) antraccon mokgds & 0.02chryscen makads S 0.03benzo killuoranteon mo kods S 0.02benzo ( a ) pyren maids $ 0.00benzo ( ghi)peryleen mgkgds S 0.03indeno 1,2,3 - cd pyreen makgds S 0.03pak - totaal ( 10 van VROM ) mg kgds S 0.224 "( 0.7 lactor )

< 0.0120.01< 0.0120.01< 0.01-0.01< 0.01< 0.01< 0.01< 0.010.07

< 0.0130.01c0.0120.01< 0.01< 0.01< 0.0130.01< 0.01< 0.010.07 "

< 0.01c0.01c0.0120.01< 0.01< 0.01< 0.01-0.01< 0.01< 0.010.07
POLYCHLOORBIFENYLEN ( PCB )PCB 28 ug kodsPCD 52 HukusPCA 101 pgikodsPCB 118 Hg kgdsPCB 138 ug kidsPCB 153 Ho gdePCB 180 Hg.kgds

SSSSSSS *

444444

**
**
**
*

**
**
**
*

< 1
De rret S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 -erkenring Paraaf :SYN.AB Als & Bars BV 8 GEADCREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORWENIS01EC 17025 2017 CERNICE ASTORNSNENHVALUE ALCENIKADA NORDEN GEVOLD DROHICA.CENENEVE WIDENCELICIDADE PASEN VAN XOAXEL LATEKENTE DE RECHAR
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SYNLABS
Blad 6 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnummer
DeHeygraeftong.), Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-01-2020Rapportagedatum * 1-04-2020
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
DOG007008009

Grond (AS3000)Grond (AS3000)Grond (AS3000)Grond ( AS3000 )
M6 24 ( 1 ) 25 ( 1 ) 32 ( 1 ) 34 ( 1 )M7 05 ( 3 ) 07 ( 3 ) 07 ( 5 ) 09/3 ) 12/4 ) 17 ( 3 )M8 19 ( 3 ) 19 ( 6 ) 22 ( 4 ) 3013 ) 30 ( 5 ) 33 ( 3 )M9 05 ( 6 ) 07 ( 8 ) 17 ( 5 ) 1917 ) 226) 33 ( 5 )

Analyse Eenheid 006 007 008 009
19som PCB ( 71 0.7 lactar ) Hg.kgds S 4.9 4.9 4.9

5 25 -55 55
MINERALE OLIEfractie C10 -C12fractie C12 - C22fractie C22 - C30fractie C1 - C40totaal olie C1 - C40

mg kodsmg kodsmg kgdsmg / kgdsmg kods
c5c5 25 415-5 132520 5220S 220 53

ANALYSES UITGEVOERD DCOR DERDENsom PFOA ( 0.7 factor ugkgdseom PFOS ( 0.7 factor ) ug kgdeAdviespasket PFAS 30componenten
1.1742.39 "zie bijlage

De rret S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 -erkenning Paraaf :SYMBA & Bars BV GEAREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO 1667685.2017 ONCERNALER AyoRONSNENHVALINE ALCNE ALIKALI DENEDEL VEDERHACENERE VECTONCLIOLO ALFASTWOOLLEEKINTENET CHANCE
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SYNLABV
Blad 7 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurmer
De Heygraoff fong . ) , Woudenberg21252713227993 - 1

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-01-2020Rapportagedatum * 1-04-2020
Monster beschrijvingen
06 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conformti Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk
07 De monstervoarbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
00 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoe'd conform Accreditatieschema AS3000. dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
09 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditaticschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
Voetnoten
일 De sommatie na verreken ng van de 0.7 factor vcor < -waarden volgens BoTova .De sonmatie na verreken ng van de 0.7 factor voor < -waarden volgens BoTova . Deze berekening is uitgevoerd doorSYNLAB A & S B.V. ( Rotterdam ). De analyse is uitbesteed ,

Paraaf :SW.AB And & Bars BV GEAREDIT EERO VOLGENS DE DOOR DE RLAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO1E - 76852017 ONCERNAAL ( 88 AeRON IRHVALIN ALCKE NEIKDASI DSWORDENLIGVED RIDEA.CENENEVE MADENCICLO DE FAVET VAN COOXELLA SEKINTE DE MECHERCHARRURIE
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SYNLABV
Blad 8 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurr mer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg21252713227993 : 1

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-01-2020Rapportagedatum * 1-04-2020
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
monster corbehandeling Grond (AS3000 )
droge sto Grond ( AS3000 )
yewicht alefacteriaard van de artefactenorganische stof igoeiverlies

Grund ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )
Itum (bodom ) Grond (AS3000 )Grond ( AS3000 )barium
cadmiumkoba :kopekwiklood

Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond (AS3000 )Grond AS3000 )GASSOGrond ( AS3000 )Groor ASROGrond (AS3000 )Grond ( AS80001Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )Grond ( AS3000 )

Grond : conform NEN - EN 16179. Grond AS3000 ) : conform AS3000en conform NEN - EN 16179Grond : Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN - EN15934. Gronc ( AS3000 ) : conform AS3010-2 en gelijkwaardig aanNEN - EN 15934Conform AS3000IdemGrond : gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond ( AS3000 ) : conformAS3010-3Grond : eigen methode . Grond ( AS3000 ) : conform AS3010-4Contcrm AS2010-5 en contorm NEN 6950 ( ontsluiting contorm NEN6961 , meting conform NEN - EN - ISO 17294-2 )IdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemтепIdemтепIdemumConform AS3010-6IdemтепIdemIdemIdemIdeIdemIdenIdemIdemIdemIdemIdem

olyan

Grond ( AS 3000 )Grond ( AS3000 )Gror ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )WARNIGrond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )dacaGrond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond (AS3000 )

zinknallaloontenantreenantraceenfluoranteenbenzo ( a ) antracenchryEeenbenzo ( k ) fuoranteenbenzo( a )pyreenbenza gh ) peryleenindena 1.2.3 -cd pyreenpak - totaa ( 10 van VROM ) : 0.7facto )PCB 28PCB 52PCB 101PCB 118DCOPCB 130G15PCB 153DCAPCB 100som PCB ( 7 ) 0.7 factortotaal olie C10 . C40som PFOA ( 0.7 factor )sorn PFOS ( 0.7 factor )Au viespakkel PFAS 30componenten

Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )Grond ( AS3000 )Grand TAGAGrond (AS3000 )GradacGrond (AS3000 )(AS3000 )Grond (AS2000 )Grond ( AS 3000 )Grond (AS3000)Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )

Conform AS3010-8IdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemConform AS3010-7 en conform NEN - EN - ISO 16703Analyse uitbesteedIdemIdem

Grond(AS

Paraaf :SYN.BA & BOCS BY GEADCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORWENIS01EC 17025 : 2017 ONDER NR . LES yoRONCMTIINHVALINE ALCEWEKZAAMHEDENWORDEN GEVOED DECA.CENENEVENAIDNCULITO DE FAVET ENOCARXLLATEVEKINTETTIIN RECHERCHENESREVETI
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SYNLABV
Blad 9 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnummer
De Heygraeft ( ang . ) , Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum 11-04 2020
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
00100100100100200200200200300300400400400404004005UUSnos000non005006wo006006006

Y8054751Y826 / 203Y8261055beY9267225Y8260839Y8267206VATY8437031von 40Y8267213veY8436659Y8436660MACROY8056018VOCEAOZAY8054974Y8260853VancoraV8127005Y8437025Y8054982V8054982Y8054991Y8054754Y8054754Y8056043YoU566143Y843678370436/83Y84367747843071Y8054998WwwY843677707Y8267211VsY8437035Y8437027VersaceY8054993Y8267215V8267215V8267214Y8267214Y8436654

02 -C4-202002.04.202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-2020200802 -C4-202002.04-202002-04-20200002-04-202002-01-2020200002.04.202002-04-202002-04-202002.04.202002.04.202002-04-202002.04 .- 202002-64-202002.04.202012-04-202002-64-202002-27-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-2020

02-04-202002-04 202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04 202002-04-202002-04-202002-01-202002.04 202002-04-2020000 200002-04-202002.04.202002-04-2020112-04-204U02-04-202002-04-202002.04.202002-04 + 202002-04-202002-04-202002-04-202002.04.202020202-04-202002-04-2002-04-202002.04.200502-04 202002-04-202002 200002-04-202002.04.202002-04-202002.04.202002-04-2020( 12.114.202002-04-202002-04-202002-04-202002.04.2020Ve64202002-04-202002-14-202002 04 202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04 2020

ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201MALC201ALC201ALC201MALC201ALALC201ALC201AL304ALALC201ALALC201AL 2017ALC201AlC201ALC201ALC204ALC201ALC201ALLZUTALC201ALUZIALC201ALC201ALC207Αρη ,ALC201M.ALC201ALC201ALC201ALALC201ALC201ALC201ALCALC201AIC201ALU201ALC201ALCZUTALC201ALUZOALC201UTALC201'ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201

02 -C4-2020

ҮВСЬБ046

007007007007noz007007007007007ngOVOПри008way008008wo008www00900009009009009009

Y8056030FosbusoY84370287043Y8436780точоогооY8056035www .Y8056039wwwY82608340."Y8267205Y8056038Y8137012Y8437037

02-C4-202002 -C4-202002 -C4-202002-c4-202002-04-202002-04-202012.11.202226 + 202002-04-202002-04-2020 、02.04.2020V24202002-04-202002.04.20200202-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002-04-202002.04-2020

Paraat :SYMBA pies & Bars BY GEACADITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORWENIS1E76052017 ONCERNACI AyoRONПИТІВHALIN ALONZE WEIR.LAZDENNORDEN GEVOED DRACENENEVOIMAINCHLICHOLASHIWANAOTAXELENINOVE ENTENDIDO RECHERCHE
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SYNLABV
Blad -O van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnummer
De Heygraeft tong . ) , Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum 11-04 2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 001M101 ( 1 ) 03 ( 1 ) 05 ( 1 ) 07 ( 1 )
Karakterisering naar alkaantraject
benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliamotoroliestookolie

C9 -C14C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36
De C10 cn C40 picken zijn toegevoegd door het laboratorium on worden gebruikt als interne standaard

012

0.09

0.06

0.03

n 1.80.4C10 = 0.4 minC12 = 0.5 min .
0.9 13C22 = 0.9 min . C40 = 1.4 minC30 = 1.2 min

ParaarSW . Aps & Bears BV GEAREDIT EERO VOLGENS DE DOOR DE RLAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO1E - 725 2017 ONCERNALER AyoRONTERHVALIN ALCNE ALIZALDEINDEN LIVEDRA.CENEN VDO WATONCLICCOLADENOCHELLEKINTENET CHICNEVER
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SYNLABV
Blad 1 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum 11.04.2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 002M208 ( 1 ) 09 ( 1 ) 11 ( 1 ) 1311 )
Karakterisering naar alkaantraject
benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliamotoroliestookolie

C9 - C14C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36
De C10 cn C40 picken zijn toogevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard .

0.12

0.09

0.06

0.03

n 1.80.4C10 = 0.4 minC12 = 0.5 min
0.9 13622 = 0.9 min C40 = 1.4 minC30 = 1.2 min .

ParaatSYABAS & Bears BV GEAREDIT EERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO1E -725 2017 ONCERNALER moRONTHENHVALIN ALCALIZADENWORDENLIVEDRA.CENEN VDO WAAND :NCOLO DI AVEVANOCHLOEKINTENET CHANCE
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SYNLABS
Blad 2 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
DeHeygraeftong.), Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagedatum 11-04 2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 003M312 ( 1 ) 12 ( 2 )
Karakterisering naar alkaantraject

C9 - C14benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliemotoroliestookolie
C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36

De C10 en C40 picken zijn toegevoegd door hot laboratorium cn worden gebruikt als interno standaard .
0.893

0.67

0.447

0.223

n 0 1.80.4C10 = 0.4 minC12 = 0.5 min
1.3622 = 0.9 min . C40 = 1.4 minC30 = 1.2 min

Paraaf :SYNLABAS & BOS BY GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORWENIS01E1725.2017 ONCERNALER ASRONПИТІВHALIN ALCALIZADENOIDEN LIVEDRA.CENEN VDO WAAND :NCOLICO DIAMETROCHULLEKINTENET CHICNEVER
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SYNLAB V
Blad - 3 van 21Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
De Heygraell ( ang . ) , Woudenberg212527132279931

Orderdatum 03-04-2020Startdatum 03-04-2020Rapportagodatum 11-04 2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 009M905 ( E ) 07 ( 8 ) 17 ( 5 ) 19 ( 7 ) 22 ( 6 ) 33 ( 5 )
Karakterisering naar alkaantraject
benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliemotoroliestookolie

C9 - C14C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36
De C10 cn C40 picken zijn tocgevoegd door het laboratorium cn worden gebruikt als interno standaard ,

012

0.09

0.06

0.03

0 1.80.4C10 = 0.4 min .C12 = 0.5 min .
0.9 1.3C22 = 0.9 min C40 = 1.4 min .C30 = 1.2 min .

Paraaf :SYNLABAS & BOCS BY GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORWEIS01E1725.2017 ONCERNA heRONTIENHVALINE ALCKE ALIKZAADENOIDEN LIVEDRACENEREVOTAANDEN COLOMADE FAVETI VOICI LEKINTENTAX CHANCENERVER
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 13227993 - 1 Blad 14 van 21

SYNLABV WA REPORT Page 1 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383 , 601 10 Linkoping , SwedenTeli 40 10 254 900 Fax . 40 19 121 728Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
EDITOA 1000ProusingISO / IEC 17025 Report No. 20155236
ilac MBA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam

Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL
Applies to Soil
Level 1 • Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arriva : 2020-04-07: 1100

: ( 13227993-002 ) M2 08 (1 )09(1 ) 11 ( 1 ) 13 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel- id @mis : P102219: 91230552
Results Uncertainty UnitTest methodSS - ISO 11465 Analysis / Investigation ofDry substance Result89.2 1 8.92 %DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod .DIN 38414-14 mod .CalculatedDIN 38414.14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414.14 mod .DIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .

Perfluorbutanolc acid , PFBAPerfluorpentanoic acid , PFPCAPerfluorhexanoic acid , PFHXAPerfluorheptanoic acid , PFHPAPFOA , linearPFOA , branchedPFOA , totalPerfluornonanoic acid , PENAPerfluordecanoic acid , PFDAPerfluorundec . acid , PFUNDAPerfluordodec . acid PFDODAPerfluortridec acid , PFTDAPerfluortetradecacid , PFTEDAPerfluorhexadec acid , PFHxDAPerfluoroctadec.acid , PFODAPerfluorbutanolcsulphon.PFBSPerfluorpentanolcsulph.PFPesPerfluorhexanoicsulpho . PFHxSPerfluorheptanolcsulph.PFHpSPFOS , linearPFOS , branched

< 0.10.110.120.110.76< 0.10.760.180.270.150.11< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.10.800.25

10.1010.1010.10+ 0.10* 0.2310.10+ 0.2310.1010.10+ 0.10+0.10

ug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug'kg TS
10.1010.10+ 0.1010.10+ 0.24+0.10( ) :Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonateThe diventary went is cong crage - Monsieuncertawy for accredited microbiong www se alate Aluatory poput

( continued )
Paul radar only to the sunimple . Unless the laboratory has wintherwise , the report my only be reproduced in its lily
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 13227993 Blad 15 van 21

WEDASYNLAB REPORT Page 2 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383 ,3,58111 10 Linkoping , SwedenTeli 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728Angistered 556152-6916 Registered office : Linköping , Sweden
PERAchred . 1006Provning18 IEC 17025 Report No. 20155236AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdamslac -MRA

Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL
Applies to SoilLevel 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arrival

: 2020-04-07: 1100:
: ( 13227993-002 ) M2 08 ( 1 ) 09 ( 1 ) 11 ( 1 ) 13 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel - id mis : P102219: 91230552

Result UnitResultsTest methodCalculatedDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . )

Analysis / Investigation ofPFOS , totalPerfluordecanolcsulpho , PFDSFluortelomersulfo . ( 4 : 2 FTS )Fluortelomersulfo . ( 6 : 2 FTS )Fluortelomersulfo ( 8 : 2 FTSFluortelomersulf . ( 10 : 2 FTS )N -MeFOSAAN - ELFOSAAPerfluorocta sulp . amid , PFOSAN -MeFOSA8 : 2 diPAP

Uncertainty+ 0.3310.101 0.1010.1010.10
1.1s 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1s 0.1< 0.1< 0.1

ug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TS
10.100.10

( * ) Method not accredited by SwedacThe Wald uncertainty of Armente calitated cum swag - 2. Messent uncertainly for accredited microbiologitzawy w but from the batxiratory upon nique ,
Comment
All results for PFAS , except for PFOS and PFOA , refer to linear isomers .

Linköping 2020-04-09The report has been reviewed and approved byPatric EklundhResponsible reviewerControl unter 637 16:347 4374Pasaulio refer only to the united sample . Unless the laboratory he will otherwise , the report muy only be reproduced in its entirety
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 13227993 - 1 Blad 15 van 21

SYNLAB V WEDA REPORT Page 1 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383 , 601 10 Linkoping , SwedenTeli 46 18 254 900 Fari . 4018 121 720Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
EDITOA 1000Prousing150 / IEC 17025 Report No. 20155237
ilac MRA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam

Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL
Applies to Soil
Level 1 • Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling : 2020-04-07: 1100Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arriva: (13227993-004 ) M4 16 ( 1 ) 17 ( 1 ) 18 ( 1 ) 22 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel - id @mis : P102219: 91230183
Results Uncertainty UnitTest methodSS - ISO 11465 Analysis / Investigation ofDry substance Result89.7 18.97 %DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod .DIN 38414-14 mod .CalculatedDIN 38414.14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414.14 mod .DIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .

Perfluorbutanoic acid , PFBAPerfluorpentanoic acid , PFPAPerfluorhexanoic acid , PFHXAPerfluorheptanoic acid , PFHPAPFOA , linearPFOA , branchedPFOA , totalPerfluornonanoic acid , PENAPerfluordecanoic acid, PFDAPerfluorundec . acid , PFUNDAPerfluorodec , acid , PFDODAPerfluortridec acid , PFTDAPerfluortetradecacid , PFTEDAPerfluorhexadec acid , PFHxDAPerfluoroctadec.acid , PFODAPerfluorbutanolcsulphon.PFBSPerfluorpentanolcsulph.PFPesPerfluorhexanoicsulpho . PFHxSPerfluorheptanolcsulph.PFHpSPFOS , linearPFOS , branched

< 0.1< 0.1< 0.1< 0.10.78< 0.10.78< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.10.610.19

10.1010.1010.10+ 0.10* 0.23+ 0.10+ 0.2310.1010.10+ 0.10+0.10

ug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug'kg TS
10.1010.10+ 0.1010.10+ 0.18

( ) :Method not accredited by Swedac
PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonateThe detality is calcung cer- 3 Mensweetencerty for accredited microwy we arein te tratwy poput

( continued )
Rollerader only to the subunitedwple Linhas the laboratory has written therwise , the report may only be reproduced in its entirely
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 13227993 - 1 Blad 17 van 21

SWEDAGSYNLABV REPORT Page 2 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 13833,58111 10 Linkoping , SwedenTeli 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728Angistered 556152-6916 Registered office : Linköping , Sweden
PERAchred . 1006ProvningISO / IEC 17025 Report No. 20155237AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdamslac -MRA

Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL
Applies to SoilLevel 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arrival

: 2020-04-07: 1100:
: ( 13227993-004 ) M4 16 ( 1 ) 17 ( 1 ) 18 ( 1 ) 22 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling deteSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel - id mis : P102219: 91230183

Result UnitResultsTest methodCalculatedDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . )

Analysis / Investigation ofPFOS , totalPerfluordecanolcsulpho , PFDSFluortelomersulfo . ( 4 : 2 FTS )Fluortelomersulfo . ( 6 : 2 FTS )Fluortelomersulfo ( 8 : 2 FTSFluortelomersulf . ( 10 : 2 FTS )N -MeFOSAAN - ELFOSAAPerfluorocta sulp . amid , PFOSAN -MeFOSA8 : 2 diPAP

Uncertainty+0.2410.101 0.1010.1010.10
0.80s 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1s 0.1< 0.1< 0.1

ug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TS
+ 0.190.10

( * ) Method not accredited by SwedacThe Wald uncertainty of Armente calitated cum swag - 2. Messent uncertainly for accredited microbiologitzawy w but from the batxiratory upon nique ,
Comment
All results for PFAS , except for PFOS and PFOA , refer to linear isomers .

Linköping 2020-04-09The report has been reviewed and approved byPatric EklundhResponsible reviewerControl unter 6272 81 6840 4575Platelia refer only to the submited sample . Unlike the laboratory has written otherwise , the report muy only be reproduced in its entirety
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SYNLAB V WA REPORT Page 1 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383 , 601 10 Linkoping , SwedenTeli 40 10 254 900 Fax . 40 19 121 728Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
EDITA 1000ProusingISO / IEC 17025 Report No. 20155238

ilac MBA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam
Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL

Applies to Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling : 2020-04-07: 1100Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arriva: (13227993-005 ) MS 21 ( 1 ) 27 ( 1 ) 28 ( 1 ) 30 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel- id @mis : P102219: 91230194
ResultsTest methodSS - ISO 11465 Result UnitAnalysis / Investigation ofDry substance Uncertainty1 9.1191.1 %DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod .DIN 38414-14 mod .CalculatedDIN 38414.14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414.14 mod .DIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod ,

Perfluorbutanoic acid , PFBAPerfluorpentanoic acid , PFPAPerfluorhexanoic acid , PFHXAPerfluorheptanoic acid , PFHPAPFOA , linearPFOA , branchedPFOA , totalPerfluornonanoic acid , PENAPerfluordecanoic acid , PFDAPerfluorundec . acid , PFUNDAPerfluododec , acid . PFDODAPerfluortridec acid , PFTDAPerfluortetradecacid , PFTEDAPerfluorhexadec acid , PFHxDAPerfluoroctadec.acid , PFODAPerfluorbutanolcsulphon.PFBSPerfluorpentanolcsulph.PFPesPerfluorhexanoicsulpho . PFHxSPerfluorheptanolcsulph.PFHpSPFOS , linearPFOS , branched

< 0.1< 0.1< 0.1< 0.10.51< 0.10.51< 0.10.37< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.10.640.10

10.1010.1010.1010.10* 0.15+ 0.10+ 0.1510.1010.11+ 0.10+ 0.10

ug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug'kg TS
10.1010.10+ 0.1010.10+ 0.19

( ) :Method not accredited by Swedac
PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonateThe diventary went is cong crage - Monsieuncertawy for accredited microbiowy se alate Aluatory poput

( continued )
Paul radar only to the sunimple . Unless the laboratory has wintherwise , the report my only be reproduced in its lily
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SWEDAGSYNLAB REPORT Page 2 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383,581 10 Linköping, SwedenTeli 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728Angistered 556152-6916 Registered office : Linköping , Sweden
PERAchred . 1006ProvingISO / IEC 17025 Report No. 20155238

slac -MRA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam
Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL

Applies to SoilLevel 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arrival

: 2020-04-07: 1100:
: ( 13227993-005 ) M5 21 ( 1 ) 27 ( 1 ) 28 ( 1 ) 30 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel - id mis : P102219: 91230194

Result Uncertainty UnitResultsTest methodCalculatedDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . )

Analysis / Investigation ofPFOS , totalPerfluordecanolcsulpho , PFDSFluortelomersulfo . ( 4 : 2 FTS )Fluortelomersulfo . ( 6 : 2 FTS )Fluortelomersulfo ( 8 : 2 FTSFluortelomersulf . ( 10 : 2 FTS )N -MeFOSAAN - ELFOSAAPerfluorocta sulp . amid , PFOSAN -MeFOSA8 : 2 diPAP

+ 0.2210.101 0.1010.1010.10
0.74< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1s 0.1< 0.1< 0.1

ug /kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TS
10.100.10

( * ) Method not accredited by SwedacThe Wald uncertainty of Armente calitated cum swag - 2. Messent uncertainly for accredited microbiologitzawy w but from the batxiratory upon nique ,
Comment
All results for PFAS , except for PFOS and PFOA , refer to linear isomers .

Linköping 2020-04-09The report has been reviewed and approved byPatric EklundhResponsible reviewerControl unter 17H 781 645 4771Pasaulio reker only to the united sample . Unless the laboratory he will otherwise , the report muy only be reproduced in its entirety
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SYNLAB V WA REPORT Page 1 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383 , 601 10 Linkoping , SwedenTeli 40 10 254 900 Fax . 40 19 121 728Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
EDITA 1000ProusingISO / IEC 17025 Report No. 20155239

ilac MBA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam
Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL

Applies to Soil
Level 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arriva : 2020-04-07: 1100

: ( 13227993-006 ) M6 24 ( 1 ) 25 ( 1 ) 32 ( 1 ) 34 ( 1 ): 2020-04-02Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel- id @mis : P102219: 91230375
Results UnitTest methodSS - ISO 11465 Analysis / Investigation ofDry substance Result85.1 Uncertainty1 8.61 %< 0.1< 0.10.110.241.1< 0.11.10.590.360.19

DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod .DIN 38414-14 mod .CalculatedDIN 38414.14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414.14 mod .DIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 modDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod ,

Perfluorbutanoic acid , PFBAPerfluorpentanoic acid , PFPCAPerfluorhexanoic acid , PFHXAPerfluorheptanoic acid , PFHPAPFOA , linearPFOA , branchedPFOA , totalPerfluornonanoic acid , PENAPerfluordecanoic acid, PFDAPerfluorundec . acid , PFUNDAPerfluododec , acid . PFDODAPerfluortridec acid , PFTDAPerfluortetradecacid , PFTEDAPerfluorhexadec acid , PFHxDAPerfluoroctadec.acid , PFODAPerfluorbutanolcsulphon.PFBSPerfluorpentanolcsulph.PFPesPerfluorhexanoicsulpho . PFHxSPerfluorheptanolcsulph.PFHpSPFOS , linearPFOS , branched

10.1010.1010.1010.10* 0.33+ 0.10+ 0.33+ 0.1810.11+ 0.10+0.100.10

ug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug'kg TS

< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.11.80.59
10.1010.10+ 0.1010.10+0.54

( ) :Method not accredited by Swedac
PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonateThe detality is calcung cer- 3 Mensweetencerty for accredited microwy we arein te tratwy poput

( continued )
Paul radar only to the sunimple . Unless the laboratory has wintherwise , the report my only be reproduced in its lily
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SWEDAGSYNLAB REPORT Page 2 ( 2 )issued by an Accredited LaboratorySYNLAB Analytics & Services Sweden ABBox 1383,581 10 Linköping, SwedenTeli 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728Angistered 556152-6916 Registered office : Linköping , Sweden
PERAchred . 1006ProvingISO / IEC 17025 Report No. 20155239

slac -MRA AssignerSYNLAB Analytics & Services BVRotterdam
Steenhouwerstraat 153194AG ROTTERDAM , NL

Applies to SoilLevel 1 : Rotterdam Nautilus Order
Information about sample and sampling Date of ArrivalTime of ArrivalTemperature at arrival : 2020-04-07: 1100:

: ( 13227993-006 ) M6 24 ( 1 ) 25 ( 1 ) 32 ( 1 ) 34 ( 1 ): 2020-04-02:Sample nameSampling dateSamplerDepth of samplingInvoice referenceLabel - id mis : P102219: 91230375
UnitResultsTest methodCalculatedDIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 modDIN 38414.14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . ( * )DIN 38414-14 mod .DIN 38414-14 mod . )DIN 38414-14 mod . )

Analysis / Investigation ofPFOS , totalPerfluordecanoicsulpho , PFDSFluortelomersulfo . ( 4 : 2 FTS )Fluortelomersulfo . ( 6 : 2 FTS )Fluortelomersulfo ( 8 : 2 FTSFluortelomersulf . ( 10 : 2 FTS )N -MeFOSAAN - ELFOSAAPerfluorocta sulp . amid , PFOSAN -MeFOSA8 : 2 diPAP

Result2.4s 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1s 0.1< 0.1< 0.1

Uncertainty+0.7210.1010.1010.1010.10
ug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug /kg TSug /kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TSug / kg TS

+ 0.190.13
( * ) Method not accredited by SwedacThe Wald uncertainty of Armente calitated cum swag - 2. Messent uncertainly for accredited microbiologitzawy w but from the batxiratory upon nique ,
Comment
All results for PFAS , except for PFOS and PFOA , refer to linear isomers .

Linköping 2020-04-09The report has been reviewed and approved byPatric EklundhResponsible reviewerControl unas UH 16:943 4371Pasaulio refer only to the united sample . Unless the laboratory he will otherwise , the report muy only be reproduced in its entirety
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Ortageo ZuidoostChiel van der LaanMetaalweg 186551 AD WEURT Blad 1 van 6

Uw projectnaamUw projectnummerSYNLAB rapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg212527: 13233204. versienummer: 1 .

Rotterdam , 21-04-2020
Geachte heer /mevrouw ,
Hierbij ontvangt u dc analyse resultaten van het laboratoriumonderzock ten behocvc van uw projcct 212527 .Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht . De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitendbetrekking op de geteste monsters . De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project ende monstemamedatum ( indien aangeleverd ) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is nietverantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever .
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. , gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15in Rotterdam ( NL ) . Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk( 99-101 Avenue Louis Roche , Gennevilliers ) is dit in het rapport aangegeven .
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's . In geval van een versienummer van ' 2 ' of hogervervallen de voorgaande versies . Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleenvermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan .
Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport , bijvoorbeeld als u nadereinformatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport , dan verzoeken wij uvriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support .
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn .
Hoogachtend ,

Jaap - Willem HutterTechnical Director

SYN.BA & BOS BY GEMOCREDITEERD VOLGBAS DE DOOR DE RUD VOOR ACREDITATIE BESTELDE CRITER A VOOR ESTLABORATORIA CONFORNENISOIEC 17025 2017 ONDERIR LR6 180RONTENHVALINE LCNE MIKZASIDANNEDENLIGEVOEDDRACENENEVENAIDENCICLO DESENVOLUNTAREKENLEHTINGNESREVETI
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SYNLABS
Blad 2 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnuir mer
De Heygrael ( ong . ) , Woudenberg212527132332041

Orderdatum 6-04-2020Startdatum -6-01-2020Rapportagedatum 21-04-2020
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 07-1-1 07 (07-1-1)
002

Grondwator(AS3000 )Grondwater( AS3000 )Grondwater( AS3000 )
19-1-1 19 ( 19-1-1 )

003 30-1-1 30 / 30-1-1 )
Analyse Eenheid Q 001 002 003

S 30gin] 1200.13 1.4
METALENbariumcadmiumkobatkopekwikloudmolybdeennikkelzink

91Mg !ugluglHg1Hg

SSSSSSS

52< 0.05< 2.02

390.31< 212< 0.05< 2.0< 23.1120

26.0< 0.05c2.0c25.223056
VLUCHTIGE AROMATENbonzoentolueenethylbenzeen0 - XyleenP- en m - xyleenxylenen ( 0.7 factor )Styreen

uglugl191ugHOuglugl

SsSSSSS

30202c02-0.1020.21 "< 02

0.2020.2< 0.1< 0.2021-0.2

< 0.20.20.2c0.1020.21< 0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFENnattaleen HOA S ch.12 < 0.02 < 1.02

0.20.20.2< 0.1< 0.1< 0.10.14

c02< 0.240.130.120.10.14
0.10.1< 0.10.14 'ugilugal

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN1,1 -dichlorethaan wal S1,2 - dichlcorethaan ad1.1 - dichloretheen al Scis 1,2 dichloorotheon μα Strans - 1.2 - dichlouretheen Ssom ( uis trans ) 1.2 Sdichloorethenen ( 0.7 factordichloormethaan al S1.1 -dichlorpropaan μα S1,2 - dichlorpropaan gil S1.3 -dichlorpropaan wal Ssom dichloorpropanon ( 0.7 μα Sfactor )tetrachloorotheon 9 : 1 Stetrachloormethaan ual S1.1.1 - trichlorethaan wal1.1.2 -trichlorethaan wal Strichlorotheen wo : 1 S

02< 0.20.20.20.42 '
< 0.2< 0.2c02020.42

0.2< 0.20.2< 0.20.42 '
-0.1< 0.1< 0.10.10.2

-0.140.130.1< 0.10.2
0.10.1< 0.10.1-0.2

De met gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 - erkenring Paraaf :SY.AB And its & Bears BV8 GADISEDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTE ABORATORIA CONFORM EN 1801637665 2017 ONCERR16 AeRNSNHVALIN ALCE NIKASI DANNOTDENLIGVOLD ROLNICA.CENENEVE WIDENCICLO DE FASEN VAN KOCAEL LATEKEN TE HOU NECHARC
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SYNLABV
Blad 3 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnummer
De Heygraet ( ong . ) , Woudenberg212527132332041

Orderdatum * 6-04-2020Startdatum * 6-01-2020Rapportagedatum 21-04-2020
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 07-1-1 07 (07-1-1 )
002

Grondwator(AS3000 )Grondwater(AS3000 )Grondwater( AS3000 )
19-1-1 19 (19-1-1 )003 30-1-1 30 / 30-1-1 )

Analyse Eenheid 001 002 003
chloroformvinylchlor detribrommethaan

gilugilpo
SSS

0.20.20.2
40.20.2c0.2

0.2< 0.2c0.2
MINERALE OUEfractie C10 - C12fractie C12 -C22Tractiu G22 - C30fractie C30 - C40totaal olie C1 - C40

walwalugiMHugil
< 2525< 2522550

< 25< 2525-50
< 25< 25< 25-25< 50S

De met gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000-erkenring Paraaf :SWW.BA pes & Bars BV GEAREDIT EERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTEBORATORIA CONFORM ENISSE : 7665 2017 ONCERTL86 ASTORONSNHVALINE ALCKENLIKASI DANNI DEL VEDERHACENEREVONATONCELLO DEVOCXLE SEXENTE DE CHANCENESPARRURE
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SYNLABV
Blad 4 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurmer
De Heygraeftong .), Woudenberg21252713233204 - 1

Orderdatum -6-04-2020Startdatum -6-01-2020Rapportagedatum 21-04-2020
Monster beschrijvingen
01 De monstervoarbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conforrti Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk
02 De monstervoarbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
03 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Acceditatieschema AS2000. dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
Voetnoten

De sommatie na verreken ng van de 0.7 factor voor < -waarden volgens Bolova .

Paraaf :SYNLAB A & Bars BV GEHOREDITEERD VOLGBAS DE DOCA DE RAAD VOOR ACREDITATIE BESTELDE CRITER A VOOR TESTLABORATORIA CONFORN EN ISO1EC 17025: 2017 ONDERVR16RIN AyoALCHE ALIKASI DAINORDEN VEDDRACENENEVE WANDENCOLICODEVOCXLEN TANKEN IHRE HANGNESMARRETHVALIN
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SYNLABV
Blad 5 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnuir mer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg21252713233204 - 1

Orderdatum 6-04-2020Startdatum -6-01-2020Rapportagedatum 21-04-2020
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
bariumCumumkobatkone "kwikloodmolybdeenwikkelzikbucanhanathylbenzen

Grondwater (AS3000 )Grondwater (AS3000 )Grondwater (AS3000 )Grondwater (AS )Grondwater (AS3000 )... canonGrondwater ( AS3000 )Grondwater (AS3000 )Counter ASGrondwater (AS3000 )CelASAGrondwuler (AS3000 )Creator incanGrondwater (ASGrondwater ASGrondwater (ASIGrondwater (ASSOUGrondwater ASbrorkowo nowoGrondwater (ASSOMCronder eenGrondwater ( AS3000 )Cronawaler IASSWOTGrondwater (AS3000)Grondwalor (AS3000 )cmGrondwater (AS3000 )Grondwater ( AS3000 )Grondwater (AS 3000 )Grondwater (AS3000 )Grondwater (AS3000)Grondwater ( AS3000 )

Conform AS3110-3 en conform NEN - EN - ISO 17294-2IdemIdemIdemConform AS3110 3 on conform NEN EN ISO 17852CostaConform AS3110-3 en conform NEN - EN - ISO 17294-2IdemIdemIdemIdemIdemIdemConform AS3130-1IdemIdememIdemIdemWeIdemomIdemomConform AS3110-4Conform AS3130-1IdemIdemIdemIdemIdern

XyleenFenm -xyleen( 0.7 factorwylervanstyreennallalconcon1.1 - dichlcorethaan1.2 - dichlorethaan1.1 dchicoretnoencis - 1 2 - dichlooretreentrans - 1.2 -dichlooratheensom (cls ,tans) 1,2dichloorethenen ( 0.7 factor )dichlormethaan1.1 - dichlorpropaan1,2 - dichlorpropaan1,3 -dchicorpmpaansom dichlorpropanen ( 0.7 factor )Botthon
tetrachlormethaan111-trichloprethaan1.1 . trichlourethaantrichlorerheenchloroformvinylchloridetribroommothaantotaal olie C10 C40

Grondwater (AS3000)Grondwalor (AS3000 )Grondwater (AS3000 )redutor incanGrondwater ( AS3000 )ContaineGrondwater ( AS3000 )er innanGrondwator (AS3000 )DoctrinaGrondwater ( AS3000 )GrootusteriasananGrondwater (ASU)Grondwater iasanGrondwater ( AS3000 )

IdemIdemIdemlederIdemIdeIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdemConform AS3110-5

Grondwater (AS30001Grondwater ( AS3000 )Grondwater (AS 3000 )Grondwater ( AS3000 )Grondwater ( AS3000 )
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001001001002002

B1915548G6738324G6738325G6738321B1915551

14-04-202014-04-202014-04-202014-04-202014-04-2020

14-04-202014-04-202014-04-202014-04 202014-04-2020

ALC204ALC236ALC236ALC236ALC204

Paraaf :SYN.BA & BABY GEMOCREDITEER VOLGENS DE DOCA DE RUAN VOOR ACREDITATE BESTELDE CRITER A VOOR TESTLABORATORIA CONFORN EN ISO1EC 17025 2017 ONDERR LR8RON 160LCHE MIKZATED WORDEN LIEVED DENGACENENEVENAIDENCICLO FASTWO MILENAREKENIX THINGNESREVETIHVALINE
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SYNLABV
Blad 6 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnummer
De Heygraeff ( ang . ), Woudenberg212527132332041

Orderdatum 16-04-2020Startdatum 16-04-2020Rapportagedatum 21.04.2020
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
002003003003

G6738316G6 / 38319B1915556G6738315
14-04-202014.04.202014-04-202014-04-2020

14-04-202014-04 202014-04-202014-04-2020
ALC236ALC236ALC204ALC236

Paraaf :SYN.AB ASBS BY GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOCA DE RAAD VOOR ACCREDITATIE BESTELDE CRITER A VOOR TESTLABORATORIA CONFORN EN ISO1EC 17025 2017 ONDERVR16 SHORNПИТІВHALIN ALCALIZASIDANWORDEN LIVEDRA.CENENEVENTONCELONADEVANO LENTEKEN I HAVINGNESREVETI
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SYNLAB V
SYNLAB Analytics & Services B.V.CorrespondentieadresSteenhouwerstraat 15.3194 AG RotterdamTel.: +31 ( 0 ) 10 231 47 00 - Fax : +31 ( 0 ) 10 416 30 34www.synlab.nlAnalyserapport

Ortageo ZuidoostChiel van der LaanMetaalweg 186551 AD WEURT Blad 1 van 6

Uw projectnaamUw projectnummerSYNLAB rapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg21252713250322 , versienummer: 1 .

Rotterdam , 27-05-2020
Geachte heer /mevrouw ,
Hierbij ontvangt u dc analyse resultaten van het laboratoriumonderzock ten behocvc van uw projcct 212527 .Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht . De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitendbetrekking op de geteste monsters . De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project ende monstemamedatum ( indien aangeleverd ) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is nietverantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever .
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. , gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15in Rotterdam ( NL ) . Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk( 99-101 Avenue Louis Roche , Gennevilliers ) is dit in het rapport aangegeven .
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's . In geval van een versienummer van ' 2 ' of hogervervallen de voorgaande versies . Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleenvermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan .
Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport , bijvoorbeeld als u nadereinformatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport , dan verzoeken wij uvriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn .
Hoogachtend ,

Jaap -Willem HutterTechnical Director

SYN.BA & BOS BY GEMOCREDITEERD VOLGBAS DE DOOR DE RUD VOOR ACREDITATIE BESTELDE CRITER A VOOR ESTLABORATORIA CONFORNENISOIEC 17025 2017 ONDERIR LR6 180RONTENHVALINE LCNE MIKZASIDANNEDENLIGEVOEDDRACENENEVENAIDENCICLO DESENVOLUNTAREKENLEHTINGNESREVETI
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SYNLABV
Blad 2 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurr mer
De Heygraett ( ong . ) , Woudengerg21252713250322

Orderdatum 19-05-2020Startcatum 19-05-2020Rapportagedatum 27-05-20201
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001302003004

Grond (AS3000 )Grond (AS3000)Grond (AS3000)Grond (AS3000 )
101-11011 )101-2 101 ( 2 )M10 102 ( 1 ) 103 ( 1 )M11 104 ( 1 ) 105 ( 2 )

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
Ja90.1sSS

Ja94.0 Ja93.3gow .monster voorcehandelingdroge stolgewicht arielactenaard van de artefacten
Ja92.8< 1geen < 1S geen geen geen

organische stof ( gloerverlies ) me vd DS S 4.0 2.3 3.4 2.3
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFENnaftaleen mg kgds S < 0.01fenantreen makgds S 0.013antraceer mg kgds S 0.01fluoranteen mg kgds S 0.10benzo ( a ) antraceen mg kgds S 0.05chrysoon mg kods S 0.05benzo ( kiluoranteen mgkgds S 0.05benzo ( a ) pyroon mg kgda 8 0.05benzoighi peryleen makads S 0.06indeno 1.2.3 -cd pyreen mg kgds S 0.08pak - totaal ( 10 van VROMI mg kgds S 0.487 "( 0.7 lactor )

< 0.010.0120.0120.01< 0.013001< 0.01< 0.01< 0.01< 0.010.07

< 0.010.040.010.120.050.070.060.060.060.070.557

< 0.010.01c0.010.050.030.040.040.030.030.010.294 "
45 25 5MINERALE CLIEfractie C10 - C12fractio C12 C22fractie C22 -C30fractio C30 C40totaal olie C10-040

makadsingkyusmakads c5
88
00
0 355535< 5< 520mg kods 6< 20mg kgds S 20

De rret S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder ce AS3000 -erkenning Paraaf :SY . Aps & Bars BV GEAREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTE ABORATORIA CONFORM EN 180167662017 ONCERNE .LERONSN ASTOLCHE ALIEJAUH DANNIDEL VENDRELLA.CENENEVEC NAD NCLEREERDEDE FAMVAY KORKEL EN FASTEKEN ISOLERINGHVALINE
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SYNLABV
Blad 3 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnurmer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg21252713250322.1

Orderdatum 9-05-2020Startdatum -9-05-2020Rapportagedatum 27-05-2020
Monster beschrijvingen
01 De monstervoarbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conformti Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
02 De monstervoarbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
03 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoe'd conform Accreditatieschema AS3000. dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het ' S " kenmerk .

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditaticschema AS3000 , dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het " S " kenmerk .
Voetnoten

De sommatie na verreken ng van de 0.7 factor vcor < -waarden volgens BoTova .

Paraaf :SYNLABAS & BOS BY GEAREDITEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTEBORATORIA CONFORM BNISSE : -76052017 ONCERNR . L 88 10RON IRHVALIN LCNE NIKADI DEWORDENLEVELDRACENEN VOOWDENCELERCEDES PRIVADEL ENTANTEKENILWORLICHTINGHARRURIE
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SYNLABV
Blad 4 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaamProjectnummerRapportnuir mer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg21252713250322.1

Orderdatum 9-05-2020Startdatum -9-05-2020Rapportagedatum 27-05-2020
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
monster corbehandeling Grond (AS3000 )
droge sto Grond ( AS3000 )
yewicht alfaceriaard van de artefactenorganische stof igoelverlies

Grund ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond AS3000 )
naftaleentenantreeneenantracenideofluorantoonbenzo ( a ) antraceenchryseenbenza kifuoranteenbenzo ( a ) pyreenhenzo gh ) peryleeni duno 1.2.3 - cd pyruenpak tolaa (10 van VROM ) : 0.7facto )totaal olie C10 - 040

Grond (AS3000 )Grond ( AS3000 )ConcevGrond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond (AS3000 )..Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )Grond ( AS3000 )Grond (AS3000 )Grond (AS3000 )

Grond : conform NEN - EN 16179. Grond AS3000 ) : conform AS3000en conform NEN - EN 16179Grond : Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN EN15934. Grond ( AS3000 ) : conform AS3010-2 en gelijkwaardig aanNEN - EN 15934Conform AS3000IdemConform AS30103 ( org . stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum ) engelijkwaardig aan NEN 5754Conform AS3010-6IdemIdemIdomIdemIdemIdemIdemIdemIdemIdem
Grond ( AS3000 ) Conform AS3010-7 en conform NEN - EN - ISO 16703

Monsler Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001002003003004004

Y8436904Y8436900Y8436911Y8436906Y8436907Y8436908

18-05-202018-05-202018-05-202018-05-202018-05-202018-05-2020

18-05-202018-05-202018-05-202018-05-202018-05-202018-05-2020

ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201ALC201

Paraaf :SYN.BA & Bars BV 8 GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTEBORATORIA CONFORM EN 18016-76082017 ONDERNE .LE AyoRONTHEHALIN LCNE NIKAH DENWORDEN GEVOLD DRACENENEVENAIDENCELIERENDE MER VAN KOKOEL EN ARTEKENIE OLTCINGNEVER



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

SYNLABV
Blad 5 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg212527132503221

Orderdatum 19-05-2020Startdatum 19-05-2020Rapportagedatum 27.05.2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 003M10102 ( 1 ) 103 ( 1 )
Karakterisering naar alkaantraject
benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliemotoroliestookolie

C9 -C14C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36
De C10 on C40 picken zijn toogevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard .

012

0.09

0.06

0.03

n 1.804C10 = 0.4 minC12 - 0.5 min
0.9 1.3C22 - 0.9 min C40 = 1.4 min .C30 = 1.2 min

ParaarSYN.BA & Bros BV 8 GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTEBORATORIA CONFORM ENSE: -76052017 ONCERVIRLER ASRONTERHVALIN ALCKE ALIKZAALIDENDIDELIVEDRA.CENEN VEDOMANDENCOLHEREERDE VANKOKOEL EN TANTEKEN I LICINGANESTRUIR
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SYNLABV
Blad 6 van 6Ortageo ZuidoostChiel van der Laan Analyserapport

ProjectnaarProjectnummerRapportnummer
De Heygraeff ( ong . ) , Woudenberg212527132503221

Orderdatum 19-05-2020Startdatum 19-05-2020Rapportagedatum 27.05.2020
Monsternummer :Monster beschrijvingen 004M11104 ( 1 ) 105 ( 2 )
Karakterisering naar alkaantraject
benzinekorosine en petroleumdiesel en gasoliamotoroliestookolie

C9 - C14C10 C16C10 - C28C20 -C36C10 - C36
DcC10 cn C40 picken zijn toegevoegd door het laboratorium on worden gebruikt als interne standaard .

012

0.09

0.06

0.03

n 0 1.80.4C10 = 0.4 min .C12 - 0.5 min
0.9 1.3C22 = 0.9 min C40 = 1.4 min .C30 = 1.2 min

Paraaf :SYNLABAS & BOS BY GEAREDITEER VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATE GESTELDE CRITERIA VOOR ESTEBORATORIA CONFORWENSE -76052017 ONCERRLER SHORONTHERHVALIN ALCNE ALIZALDEINDE DEN LIVEDRA.CENEN VEDOMANDENCOLHER ERVAN KOORDELEN TANTEKENINGERANGNEVER
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BIJLAGE 5
Overschrijdingstabellen

212527
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ORTAGEOINGENIEURS RUERTELLE L.FEFCMGEVING
Tabel 1 : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet BodembeschermingMonstercode M2 M3Certificactoode 3227995 113227993 13227993Boring (en ) 01.03 OS . 07 08 , 09 , 11 , 13 12 , 12Traject ( mv) 10.00 -0.30 0,00 0,00 0,00 -080Tlumus sds 4.50 4.30 3,20Lutum % ds 4.50 3.50 2.20Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020 21-4-2020Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voltoe aan Anttergrondwaarde Overschrijding Intervert ewaardeMonstermeld ng 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Index Meety GSSD Index Meetw GSSD Index

< 54 15< 0.27
METALENhariumcadmiumkobaltkoperkwiksmolybdeennikkelloodzink

mg kg ds 20mg/kg ds 30.2mg.kg de <1,5mg kg dsiny.ky ds 0.05mg/kg ds < 0,5mg kg dsmg.kg ds 15mg kg ds

20< 0.2< 1,5250.06< 0,5

4460< 0.223.2360,08< 0.2
-0.030.06-0,22-0-0.01-0.45-0,06-0.19

c20< 0.2< 1.5< 5< 0,05-0.5

< 53< 0.2< 3,6* 7< 0.05
-0.030,07-0.230-0.01-0.46-0,05-0.19

0.07-0.4
-0.030.07-0.22-0-0.01-0.45-0.04-0.1923-81 17220 25299 2020 < 631< 3

PAKnaftaleenbenzo ( a )pyreenbonzo killuorantheonIndono ( 1,2,3 cd pyreerLetizolg , 11.i) peryleanfluorantheenchryseenbenzo ( a )anthraceenarthrgenfenarthreenPAK

mg kg dsmg kg dsmg /kg dsmg kg dsiny.ky dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg kg de

COCI0,030.040.030.030.060.040.040.010.02

< 0,010,030.040,030.030,060,040,04< 0,010,020,30

0030,080.050.050.060.170.080.110.040.12

0,030,000,050,050,060.170,080,110,040,120,79

19402020191404561GE190

1940202019140456165190619-0.03 -0.02 16.04
-0.01 -0,01 0.04c141 58085141 )9.614141

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPCR 28PCB 52PCB 101PCB 118PCD 138PCB 153PCB180

oglyreuc / leg dac / kg dsLigosuc'kg deLC / K oscikg de

11,0022222242

11,00c222222< 222< 2

3,914,4113,6 #4,2 #3,9 #2,83.9
< !51< 1< 1s1< 131

9 2 141855416-1418.51415
30 -0.0367B18 -0.02 0.58OVERIGE ( ORGANISCHEVERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olie C12 - C22minerale ale C22 - C30minerale ale C30 C40

mg kg dsmg kg dsmg/kgdsmg.kg dsmy.ky ds
B16< 521S

304566178
70B 16114106195

9502174016027
2969GG :25135008417 844

89.0 89.0 89,0% ww%OVERIGDroge storlutumorganische stctArtefacienAaru arlelalui
88,31,54,510

88,73.54.3 88,92,23,2< 109 0

Projectoode : 212527
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ORTAGEOINGENIEUBE RUIMTELLE LEGGEN

146Tabel 2 : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet BodembeschermingMonstercode 14 M5Certificastcode 3227993 13227993Boring ( en ) 6 , 17 , 18 , 22 21, 27 , 28,30Traject (mm ) 10.00 -0.59 0,00 0,50Ilumus % ds 2.50 3,00Lutum % ds 2.60 1,60Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020Monstercanclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

1322799324 , 25 , 32 , 340.00 0,502.301,4021-4-2020OverschrijdingAchtergrondwaardeMonstermelding 1Mursturmelding 2Monstermelding 3 Meclw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD IndexMETALENbariumcadmiumkobalt| kaperkwikmolybdeonnikkelloodZink

mg kg dsmg kg demg.kg dsmg.kg dsmg kg demg.kg dsmg.kg dsmg kg dsmg.kgds

< 200,21,59,60,0720,529

-50 %0,23,519,1C , 100,4263168

-0,03-0,07-0,14-C-0,01-0,450.040,12

4200.2<7,20.0820.5< 3

45480,23,714,40.1120,4< A32<32

-0,03-0.06-0,17-0-0,01-0.45-0,030.19

201.01,59.70.0920,5< 329

-54RZ3.79.90.13-0,4c64568

0.09-0.06-0.13-0-0.01-0450.010.1230PAKnaftaleenbenzo( a )pyreenbenzo kitluorantheenindeno- ( 1,2.3 - c , dipyreerbenzoig , h , i)peryleenfluorantheenchryseenbenzo ( a )anthraceenarthracconfenarthreenPAK

mg/kg dsmg kg dsmg kg dsmg kgdsmg kgdsmg/kg dsmg kgdsmg kg dsmg kg dsmg/kg dsmg kg ds

-0.010.030.030.030,040.040030.02< 0.010.01

C.01< C , 03C , 03C.030,04C , 04C.03C , 02< 0,010,01C.24

< 0,010,020.020.020,020,030,020.02< 0,01< 0,01

-0.010.020.020,020.020.030020,020,01< 0.010.17

c0.010.030.020,030.030.040030.02< 0.01< 0.01

0,010,030,020.030,030.040.030.02< 0,010,010.22-0,03 -0.03 -0.03
SO 210८یما

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFEN(TCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 11€PCB 138PCB 153PCB 180

2WC< 2< 2< 2<< < 1
Hola deLokg deHC kg osH /c'lgaHogec / kg sisHai'lg de

< 1< 1.2< 11,81.91,3

< 3< 33< 34,837,27.65.2
< 11,31,4 4,34,7s2 < 3< 3s1

220 0.03 0.031 0.03OVERIGE (ORGANISCHE )VERBINDINGENmineralo alminerale ale C10 - C12minerale cle C12 - C 22minerale alie C22-30minerale olio C3 - C40
mg kg dsmg.kg dsmg kg dsmg/kg dsmg kg de

AAAA <5611614 चा14 61146
4444 < 4712 in12 1611216112 161

361515515151!< 55< 5 < 5-55 515
90,0 90,0 86.0OVERIGDroge stoflutumorganische stofArtefac enAard artotason

95 ww%%9
39.72,62,5s11

90,21,63,0 85,51,42,3< 100

Projectcode : 212527
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ORTAGEOINGENIEURE RUIMTELLIRELEEFOMGEVING
Tabel 3 : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet BodembeschermingMonstercode 17 M8 M9Certificastcode -3227993 13227993 13227993Boring ( en ) 05, 07. 07 , 09 , 12 , 17 18, 19 , 22 , 30 , 30 , 33 C5 , 57 , 17 , 19 , 22. 33Traject (on mv) 050-200 0,50 - 2,50 1.70.3,10Tlumus ? ds 0.50 0,50 10.30Lutum % ds -7.50 1,40 3,20Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020 2-4-2020Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarda Voldoet aan AchtergrondwaardeMonstermeld ng 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

25< 0.2< 1,5
METALENhariumcadmiumkobaltkeperkwiksmolybdeennikkelloodzink

mg kg ds320mg/kg ds 0.2mg /kg ds < 1,6mg kg dsnu.kg dsmg kg ds < 0,5mg.kg ds < 3mgkg ds c10mg kg ds PO

< 0.23.7< 7< 0,05-0.4
-0,333.36-3,22-0-0.01-3.45-0.08-0,18

c20< 0.2< 1,525< 0,0530.5< 3< 1020

<540-0.223,737< 0.0530.436< 11
< 0.05

84. 131< 0.2< 3335< 0,05< 0.4
-0.00ОСЫ-0,2200-0.01-0,45-0.08-0,18

< 0.05-0.54.91020

-0,030.07-0.230-0.01-0.34-0.09-0,2211 2926
PAKnaftaleenbenzo ( a )pyreenbonzo killuorantheonIndono ( 1,2,3 cd pyreerLetizolg , In.i)peryleanfluorantheenchryseenbenzo ( a ) anthraceenarthracenfenarthreenPAK

mg kg dsmg kg dsmg /kg damg/kg dsmny ky dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg kg dsmg.kg ds

OCI< 0.01< 0.0120.0130.010.01< 0.010,01

< 0,01< 0,01< C.01< 0,01< 0,01C.01< 0,01CC , 01< 0,01< 0,0120.070

< 0,01< 0,01< 0.01< 0,01< 0.01< 0.01< 0.01< 0,01< 0,01< 0.01

-0,01< 0.01< 0,0120.01< 0,01< 0,01<< 0,0120.01< 0,01-0.0120.070

0,01< 0.01< 0.0120.01< 0.01<< 0.01< 0.010,010.0130.01

< 0,01< 0,01< 0,01-0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01-0,0680.01-0.01 3,04 -0,04 -0.04
9.01 0,01 44,8025.0c4 -0.02c1 c1c1c1

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPCR 28PCB 52PCB 101PCB 118PCD 138PCB 153PCB 180

250c4444
Holgdlorsucila dac /kg dsH / kg osuc/ kg dsLLC / K osuc/ kg as

4 < ! < 1 1< 1s141< 114131
2424< 4< 444< 44 < 1< 1 < 1 < 1

20 -3,32 -0.02 -003OVERIGE ( ORGANISCHEVERBINDINGENminerale olieminerale ale C10 - C12minerale ale C12 - CH22minerale ale C22 - C30minerale ale C30 C40
27018mg kg dsmg kg dsmg kg dsmg/kg dsmy kg ds

c7012:5419 .1818ch2636
22045c54545 1846 505354113

49363010 IN315118180
87,0 24.0 560% ww%OVERIGDroge storlutumorganische stelArtefactenAaru arlelalu

87,11,540,5c10
83,61,4< 0,5c10

56,13.210,3c10g

Projectoode : 212527
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ORTAGEOINGENIEURS HITELLI E LEEFOMGEVING
Tabel 4 : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet BodembeschermingMonstercode M10 M11 101-1Certificaatcode 13250322 13250322 13250322Boring ( en ) 102, 103 104, 105 101Traject ( m -mv) 0,00 -0,50 0,00 - 0,50 0.00 - 0,50Humus % ds 3,40 2.30 4,00Lutum % ds 25,0 25.0 25,0Datum van toets ng 28-5-2020 28-5-2020 28-5-2020Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Volcoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan AchtergrondwaardeMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD IndexMETALENbariumcadmiumkobaltkoperkwikmolybdeennikkelloodzink

mg / kg dsmg /kg dsmg / kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kgdsmg/kg dsmg / kg dsmg/kgdsPAKnaftaleerbenzo ( a )pyreenbenzo ( k )fluorantheenindono ( 1,2,3.c , d ) pyreenbenzo (gh peryleenfluorantheenchryseenbenzoialanthraceenanthraceanfenanthroonPAK

mg/kg dsmg /kg demg / kg dsmg/kg demg/ kg dsmg / kg dsmg /kg dsmg/kgdsmg/ kg dsmg / kg dsmg / kg ds

< 0,010,060,060,070,060.120,070,060,010,04

-0.010.060.060.070.060.120.070.060.010.040.56

< 0,010,030,040.040,030.050.040,030,010,01

< 0.010,020.040.040.030.060.040.03<0,010.010.29

< 0,010,050,050,060,060.100.060.060,010,03

30.010.050.050.060.060.100.060.060,010.030.490.02 0.03 0,03
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180

ug kg dsHg kg dsugkg dsHakg dsug'kg dsHo'kg dsug kg dsg'kg ds
0.03 -0.03 0.03OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olie C12C22minerale olie C22 - 030minerale olie C30 - C40

20< 5 205mg / kg dsmg /kgdsmg/kg dsmg / kg dsmg /kg ds
21< 5< 5< 5

411016 )1016 )10 )18 IC
பக்கம் 5:3115151522

35999978< 5 c525
940 94,0 93,3 33,0 92,8 93,0OVERIGDrage stofTutumorganische stofArtefactenAard artefacten

% W / W%%g-
3.4< 1 2.3< 1a

4.0< 1

Frojectcode: 212527
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ORTAGEOINGENIEURSHITELLI E LEONGEVING

Tabel 5 : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet BodembeschermingMonstercode 101-2Certificaatcode 13250322Boring (en ) 101Traject (mm ) 0,50 - 1,00Humus % ds 2.30Lutum % ds 25.0Datum van toets ng 28-5-2020Monsterconclusie Voldoet aan AchtergrondwaardeMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Index
METALENbariumcadmiumkobatkoperkwikmolybdeennikkelToodzink

mg/kgdsmg/kg demg / kg dsmg/kg dsmg /kg usmg/ kg dsmg / kg dsmg /kg dsmg/kgds
PAKnaftaleerbenzo ( a )pyreenbenzo ( k )fluorantheonindeno-( 1,2,3 - c.d pyreenbenzo (gh , peryleenfluorantheenchryseenbenzo (ajanthraceenanthraceanfenanthreenPAK

mg/ kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg / kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg / kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg / kg dsmg / kg ds

< 0,01< 0,01< 0.01< 0,01< 0,01< 0.01< 0.01< 0,01< 0.01< 0,01

<0,0120.0< 0.01< 0.01-0,01< 0,01< 0.01< 0,01< 0.01< 0.01< 0.070 -0,04
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPCB 28PCB52PCB 101PCB 116PCB 138PCB 153PCB 180

py'kg dsgigsg'kg dsug'kg dsg'kg dsO'kg dsug'kg dsHy'ky ds
OVERIGE (ORGANISCHE)VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 C12minerale olie C12 - C22minerale oliu C22 - C30minerale olie C30 - C40

-20< 5 -0,03mg/kg dsmg/kg dsmg / kg dsmg/kg dsmg/kg ds
611515.615150< 525

% w / w 90,1 90.0OVERIGDrage stoflutumorganische stofArtefactenAard artefacten
2.3%g 0

Frojectcode: 212527
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ORTAGEOINGENIEURS INTELLE LESIONGEVING

< d8,88< = 78,888.88416#GSSDIndex

geen meetwaarde aanwezig: geen toetsnorrr aanwezig: Kleiner dan de detectielimiet: c- Achtergrondwaarde: Achtergrondwaarde: > Tussenwaarde: > InterventiewaardeVerhoogde rapportagegrens geconstateerd dcor BoToVa service: Heeft geen normwaardeverhoogde rapportagecrensGestandaardiseerde meetwaarde: ( GSSD AW ) / ( I - AW )Getoetst via de BoToVa service , versie 3.0.0

WO INDTabel 6 : Normwaarden conform de Wet BodembeschermingAWMETALENcadmium mg.kg ds 0.6kobat mg/ kg ds 15koper mg/kg ds 40kwik mg /kg ds 0,15molybdeen mg/kg ds 1.5nikkel mg/kg ds 35load mg/kg de 50zink mg/ kg ds 140

1.235540,838839210200

4.31901904,8190100530720

1319019036190100530720
PAKPAK mg/kg ds 1,5 6.8 40 40
GECHLOREERDEKOOL WATERSTOFFENPCB mg/kg ds 0,02 0,04 0.5
OVERIGE (ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olie mg/kg ds 190 190 500 5000

Frojectcode: 212527
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ORTAGEOINGENIEUE RUTELLI LEEFCMGEVING
Tabel 7 : Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet BodembeschermingWatermonster 07-1-1 19-1-1 30-1-1Datum waterfronstername 14-4-2020 14 4 2020 14 4 2020Filterdiepte (mm ) 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 200 - 3,00Dalum van toetsing 21-4-2020 21 4-2020 21-4-2020Monsterconclusie Overschrijd ng Streelwaarde Overschrijd ng Stree waarde Cverschrijding StreelwaardeMeetw GSSD Index Mcctw GSSD Index Mectw GSSD IndexMETALENbarium ugil 120 120 0.12 39 39 -0.02 30 30 -0.03cadmium Hall 0.33 0.33 0.31 0.31 0,31 0.02 1.4 1.4 0.18kobalt | ug | < 1 -0.22 2 < 1 -0.24 < 1 -0.24kcper al 5.2 5,2 -0.16 12 12 -0,05 6.0 6.0 -0.15kwik | Hall < 0,05 30.04 -0.34 < 0.05 30.04 -0.04 < 0.05 < 0.04 -0.04molybdeen wal 41 -0.01 2 1 -0,01 c1 -0,01nikkel Oil 23 -0.22 3,1 3,1 -0,2 5,2 5.2 -0.16lood wil 2.0 < 14 -0.28 22,0 < 1,4 -0.29 1.4 -0,28Link ug'l 56 56 -0,01 120 120 0,07 230 230 0.22AROMATISCHE VERBINDINGENLenzer < 0.2 < 0.1 -0 < 0.2 < 0.1 -0tolleen < 0.2 < 0,1 00ugl 0.2 0.1 0.01 < 0.1 0.01 0,1 0.01ethylbenzee all -0.33 0,2 30,1 -0.03xylener ( som ) 30,1xylener ( som ) pl C.21 0 0.21 C 0.21 Cmeta-/para -Xyleer isom ) ual -0,2 0,1 -0,2 0.1 -0,2 -0.1ortho -Xyleen μα 20,1 0.1 0,1 0,1 -0,1styreen 0,1| pol 12 < 0.1 -0.92 20,2 0,1 -0.02 0.2 0.1 -0.00Som 16 AromatischeoplosmiddelenSom 16 Aromatische Hai C.77 12.41 0,77 10 0.77 3.1oplosmiddelen

0.03

PAKnaftaleen| РАК pg'l < 0.02 0 0.02 C< 0,01< C.00020 0,02 030.010.00020 " 0.01-0.00020
HUpg 1 40.2-0.2 0,1-0,1-هیالےن < 0,2 -0,10,1 20,2< 0,2 40.10.1

< 0.42< 0,120.2 0000-0.01
C0-0,01< 0,1ualHgpalwalHallHal 0,01-0.01-0.02 0.01-0,01

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFEN1,3 - Dichloorpropaan1,1 - DichlorpropaanDicticorpropaar somDichloorpropaarsomdichloormehaanchinrolarbramaformTETRA1,1 - d chloore haan1.2 - chlon erhaan1.2 - d chloorpropaan1.1,1 trchioo chaan1.1,2 trichloore haanTRIPERDCE (somyDCE (STI)1,1 - d chloore heenDCE ( BIS )DCE (trans )viny chloridedichloorpropaan ( som )

< 0,2<0,240,2< 0,1-0,21,2< 0,2< 0,10.1< 0.2
-0.01

0.4220,1રણી , 17<0,11< 0,1-0,1c1,1< 0,10,1-0.130.1< 0

0.1-0,21220.20.10.10.2

C 20.220,2< 0.20,01 < 0,10,2-0,020,2< 0.20 < 0,1C < 0,10.05 0,220.1

0.11< 0,1< 0.1< 0.1< 0,1< 0,120.1< 0.1< 0.1
ugl|μανμα1uglபா|ןורעו

<0.10,1-0,1< 0,10,10.1< 0.10.1< 0 .0.120.1
U000.350

000.0500< رتوتا0.1 0.010.010.01 0.01 0.010.01wallμαual| Tigal
0.10,1-0,1< 0.20.42

< 0,1430.1< 0,10.1< 0.1
0.1< 0,1-0,130,20.42

30.10,10,11.1
0.10,10,10,20,42

0.1430.10.140,10,10.02 0.02 0.02
ردا -0.08OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale aleminerale clie C10 - C12minerale alie C12-22minerale olie C22 - C30mineralo olo C30 C40

50μα < 25ugl c25| ugil 21ugl < 25
2518 ICI18 IEI166116 16

-0.035025c25-25225
1618416 €16 €18

-0.08-0.3325025225< 25< 25
< 35181818 E !18 E
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ORTAGEOINGENIEURS HUNTELLI E LEONGEVING

##<d8,888,88>> T8.88111426#GSSDIndex

geen meetwaarde aanweziggeen luulsiorir aanwezigKleiner dan de detectielimiet: < = Streofwaarde: > Streetwaarde: > Tussenwaarde: > InterventiewaardeEnkele parame: ers ontbreken in de berekening van de somfractieStreefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassingEnkele parame : ers ontbreken in de som: Heeft geen normweardeverhoogde rapportagegrens: Gestandaardiseerde meetwaarde( GSSD - S ) / ( 1-5 )Getoetst via de BoToVa service , versie 3.0.0 -
Tabel 8 : Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S Diep Indicatief 1
METALENbariumcadmiumkobatkoperkwikmolybdeennikkelToodzink

HEIUCHIcilc:c / l
500,420150,055151565

2000,060.71.30,013.62.11,724

6256100750,33007575800
LICIHC / OHCHI

0,2AROMATISCHE VERBINDINGENbenzeentolueenethylbenzenxylenen (som )styreenSom 16 Aromatische oplosmiddelen

HClCHIC: 1uc/lc/ucal
40.26

30100015070300150PAKnaftaleen μg / l 0,01 70
0.80.016
0,01

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENDichloorpropaan ( som )dichloormethaanchloroformbromoformTETRA1,1 - dichloorethaan1,2 - dichloorethaan1,1.1 -trichloorethaar1,1.2 lrichlorell aanTRIPERDCE ( som1.1 dichloorctheonvinylchloride

ucC /HEICIpc1CAIUCHICHIC :cilCAluç/1ÇAILCHI

0,010.01240.010.0010,010,01

801000400630109004003001305004020105
OVERIGE (ORGANISCHE)VERBINDINGENminerale olie HEAT 50 600

Frojectcode: 212527
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21-4-2020

Tabel 1 : Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit BodemkwaliteitMonstcroodo MI M2 M3Grondsoor Zand Zard ZandZintuiglijke bijmengingen sporen houtskoolHumus ( "% ds ) 4,50 4,30 3,20Lutum % ds ) 1,50 3,50 2,20Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020Monster getoetst als partij partij partijBodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar >InterventiewaardeSamenstelling monsterMunstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
< 20 < 46< 0.2 < 20< 0.2< 1,5

< 5316 )<0,2
METALENbariumcadmiumkobaltkoperkwikmalybdeennikkelloodzink

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg kg ds

-54 %< 0,23.7< 70,070,4623231

< 20< 0.2< 1.5< 50.0630.50.05-0.5
< 60.08< 0,4 < 0.0530,5< 320< 20

< 0.05< 0,4< 631< 3215< 20 17< 20 25< 29
PAKnaftaleenbenzo (a )pyreenbenzo ( k )fluorantheenindeno-( 1,2,3 - c.d )pyreenbenzorg ,h ,l)peryleenflucrantheenchryseenbenzo ( a ) anthraceenanthraceerfenanthreenPAK

mg /kg dsmg/kg dsmg/ kgdsmg/kg dsmg /kg dsmg kg dsmg.kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg ds

< 0.010,030,040,030,030.060,040,040,010,02

< 0,010.030.040,030.030.060.040.04-0,010.020,30

0.030,080.050,050,060,170.080,110,040,12

0,030,080.050.050.060,170,080.110.040,120.79

1940202019140456165190

1940202019140456165190619
< 11.00< 1 < 1

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPCB 28PC3 52PCB 101PCB 118PCB 138PCB 15 €PCB 180

ug / kg asug / kg dsug / kg dsug / kg dswg / kg dsHg / kg dsug kg dsg / kg ds

11,00< 2< 2c2< 2< 1 < 22< 2< 2< 2< 2

3,9 #4.4 #3,6 #4 263.9.2,8 #3.9 #
< 1< 1< 1< 1 1

58,08,5499,6 4417,999,28,5476,1498,57
< 1< 1< 1 < 22

67OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olio C12C22minerale olie C22 - C30minerale olie C30 - C10
30< 5 3055mg/kg dsmg/kgdsmg/kg dsmg/kg dsmg.kg ds

70BC1440.61981
895 )47206

9502174016027
2969662313500 TU84219 178

% WW 88,0 89,0 89,0OVERIGDruge storlutumorganische stofArtefactenAard artefacten
88.31.54,5

88.73,54,3< 10
88.92,23,2< 100

Projectcode : 212527
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Tabel 2 : Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit BodemkwaliteitMonstercode M4 M5 MGGrondsoor : Zand Zand ZandZintuiglijke bijmenginganHumus ( % ds) 2,50 3,00 2.30Lutum % ds ) 2,60 1,60 1,40Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020 21-4-2020Monster getoetst als parti Ipartij partijBodemklasse monster Altijc toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industreSamenstelling monsterMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Mootw GSSD Meetw GSSD Mootw GSSD
METALENbariumcacmiumkobaltKoper

mg /kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmgkg dsmg kg dsmg /kg dsmg /kg ds

0.2< 1,59,60,07< 0,5kwikmolybdeennikkelloodzink

< 50 11< 0.2< 3,519.10.10< 0,4< 631Ба

< 0.2< 1,57.20,08< 0.5< 322< 20

< 0.2< 3,714,40,110,4< 634< 32

201.0< 1,59,10,090.5< 32929

454 €1.7< 3,719,90,13< 0,42645682030
PAKnaftaleenbenzola pyreenbenzoik )fluorantheonindeno-( 1,2,3 - c ,d )pyreenbenzolg ,hi)peryleenflucrantheenchryseenbenzo ( a )anthracenanthraceerfenanthreenPAK

mg /kg dsmg/kg dsmg kg dsmg kgdsmgika dsmg kg dsmg kg dsmg /kg dsmg/kg dsmgkg dsmg/kg ds

< 0,010,030.0 %0,030,040.040,0 %0.02<0,010.01

< 0,010.030.030,030.040.040.030.02c0.010.010.24

< 0.010.020,020.020.020.020.020,02< 0,01< 0,01

< 0,010.020020.020.020.031.020,02< 0,01< 0,010.17

< 0,010.030.020.030.030.040.030.02< 0,010,01

< 0,010,030,020,030.030,040.030,02< 0,010,010.22
33.0< 1

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPC328PC3 52PCB 101PC3 1-8PCB 138PC3 153PC3 180

55131
Hg / kg dswg / kg dsug kg dsug kg dsug /kg dsug kg dsHg / kg dsHg /kg ds

1,2
< 13131< 11.31.41

< 34,6< 37.27.65,2

21,0< 2< 242< 24,34,7-2

-21,0< 3< 3< 3< 3< 31,81,91,3
< 1८121 3

OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olle C12 C22minerale olie C22 - 030minerale olie C30 - C40
205mg/ kg dsmg kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

5614140146)14 )
< 20< 552545

24712812 M12 16120
< 5< 5 >یناک611515151615:03 5

90.0 90.0 86.0OVERIGDroge stoflutumorganische stofArtefactonAard artotecten
% wiw%90

89.72,62,5
90.21.63,0< 10

85.51,42.3100

Projectcode: 212527
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Tabel 3 : Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit BodemkwaliteitMonstercode MZ | М8 M9Grondsoor : Zanc Zand VeenZintuiglijke bijmengingenHumus ( % ds ) 0.50 3.50 10,30Lutum % ds ) 1,50 1,40 3,20Datum van toetsing 21-4-2020 21-4-2020 21-4-2020Monster getoetst als partij partij partijBodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaarSamenstelling monsterMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

454 < 20 < 54 € 84<23O.< 1.5 25< 0.2< 1,5
METALENbariumcadmiumkobaltkoperkwikmolybdeennikkelloodzink

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg ds
3,05< 0.5< 3< 10

< 3,7< /< 0.05< 0,4s6< 11< 33

< b< 0,05< 0,5< 3< 10< 20

< 3 ,< /0.05-0.4c6< 11< 33
20.05< 0,549< 10

< 50,05< 0,413,059
PAKnaftaleenbenzo ( a )pyreenbenzoikilluarantheonindeno-( 1,2,3 -c ,dipyreenbenzorg.hi)peryleenfucrantheenchryseenbenzo ( a ) anthracenanthraceerfenanthreenPAK

mg/kg dsmg /kg dsmgkg dsmg kg dsmg.ka dsmgkg dsmg kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/ kg dsmg / kg ds

< 3,01< 3,01< 3,01< 3,01< 0,01< 3,01< 0,0120.01< 0,01< 3,01

< 0,01< 0,01< 0.01< 0.01< 0,01< 0.01< 0.01-0,01< 0.01< 0.01< 0.070

< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01-0,01< 0,01< 0,01

< 0.01< 0,01< 0.0130.01< 0.01< 0.01< 0.0120.01< 0.01< 0.01< 0,070

< 0,01< 0,01< 0.01< 0,01< 0.01< 0,01< 0.0120,01< 0,01< 0,01

< 0,01< 0,01< 0.01< 0.01< 0,01< 0.0130.01-0,0130.01< 0,01< 0,068
25.3< 1< 1s1

< 11
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPC3 28PCB 52PCB 101PC3 1-8PCB 138PC3 153PCB 180

< 1< 1
Hg / kg dswg / kg dsug kg dsgikg dsug / kg dsug kg dsug /kg dswg / kg ds

-25.0< 4< 44< 4< 4< 44

< 44< 4< 4< 44

-4.80< 1515 : 1< 1< 1< 11
31< 121

1< 1c1
< 1< 1c

<70OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olie C12 C22minerale olie C22 - 030minerale olie C30 - C40
18mg /kg dsmg.kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg ds

< 20< 545
493107018811818518

< 5 181818
505454113 40 ( 8113c5 55

87.0 84.0 56,0% WiW%
OVERIGDroge stoflutumorganische stofArtefactonAard artotecten

87.11.5< 0,5< 13
83.61.4< 0,5< 10

56.13.210,3210

Projectcode: 212527



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

ORTAGEOINGENIEURS RUINTELLKE LEEFOMGIVING

1101-1Tabel 4 : Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit BodemkwaliteitMonstercode M10 M11Grondsoort Zand Zand ZandZintuiglijke bijmengingenHumus ( % ds) 3,40 2.30 4.00Lutum % ds ) 25,0 25,0 25,0Datum van toetsing 28-5-2020 29-5-2020 28-5-2020Monster getoetst als parti Ipartij partijBodemklasse monster Altijc toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaarSamenstelling monsterMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALENbariumcacmiumkobaltkoperkwikmolybdeennikkelloodzink

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg.kg dsmg kg dsmg / kg dsmg/kg dsmg/kg dsPAKnaftaleenbenzo ( a )pyreenbenzoikifluarantheonindeno-( 1,2,3 -c ,dipyreenbenzorg.hi)peryleenflucrantheenchryseenbenzo ( a )anthracenanthraceerfenanthreenPAK

mg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg kg dsmo kg dsmgkg dsmg kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/ kg dsmg/kg ds

< 0,010,060.060,070,060,120,070.060,010,04

< 0,010.060,060.070.660,120.070.060.010.040.56

< 0.010,030.040.0140.030.060.040,03< 0,010,01

< 0,010.030040.040.030,060.040,03< 0,010.010.29

< 0,010,050.050,060,060.100,060.060,010,03

< 0,010,050,05C.OG0.060,100,060,060.010,030.49
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFEN| PCPC3 28PC3 52PCB 101PC3 1-8PCB 138PC3 153PCB 180

gikg dswg / kg dsNg /kg dsg / kg dsug/kg dsugkg dswg / kg dswg /kg ds
< 20OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olie C12 C22minerale olie C22 - C30minerale olie C30 - C40

< 35g 16mg /kg dsmg kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/ kg ds
< 4110810 :10518

< 20< 5< 5255
< 611515 H15 162218

< 20< 5< 525< 56 9 NO
94.0 94.0 93,3 93.0 92.8 93.0OVERIGDroge stoflutumorganische stofArtefactonAard artefacten

% wiw%90 3,4 2,3 4,0
0 0

Projectcode: 212527
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101-2Tabel 5 : Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit BodemkwaliteitMonstercodeGrondsoor : ZandZintuiglijke bijmenginganHumus ( % ds ) 2,30Lutum % ds ) 25,0Datum van toetsing 28-5-2020Monster getoetst als partijBodemklasse monster Altijd toepasbaarSamenstelling monsterMonstermelding 1Monstermelding 2Monstermelding 3 Meetw GSSD
METALENbariumcacmiumkobaltkoperkwikmolybdeennikkelloodzink

mg/kg dsmg/ kg dsmg /kg dsmgkg dsmg/kg dsmgkg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsPAKnaftaleenbenzo ( a )pyreenbenzo ( k )fluorantheenindeno-( 1,2,3 - c, d ) pyreenbenzorg.hi)peryleenflucrantheenchryseenbenzo ( a )anthracenanthraceerfenanthreenPAK

mg/kg demg:kg dsmg/kg dsmg /kgdsmg /kg dsmg /kg dsmg.kgdsmg/kg dsmg /kg dsmg / kg dsmg/kg ds

< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01< 0.01< 0,01<0.0120.01< 0.01< 0.01

< 0,01< 0,01<0,01-0.01< 0.01<0,01< 0,01-0,01<0,01< 0,01<0.070
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPCBPC3 28PC3 52PCB 101PC31'8PCB 138PCB 153PCB 180

ug kg dswg /kg dsug /kg dsg / kg dsug/kg dsug kgdswg / kg dswg / kg ds
20 < 61OVERIGE ( ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olieminerale olie C10 - C12minerale olie C12 - C22minerale olie C22 - C30minerale olie C30 - C40

150mg /kg dsmg kg dsmg /kg dsmg/kgdsmg/kg ds ខ្ញុំ
< 525< 5

151516156
90,1 90,0% WiW%

OVERIGDroge stoflutumorganische stofArtefactenAard artefacten
90 23< 10

geen meetwaarde aanwezig
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ORTAGEOINGENIEURS RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING
< d8.888.888.888.888.88416#GSSD

geen toetsnorm aanwezigkleiner dan de detectielimiet< = AchtergrondwaardeWonenIndustrieInterventiewaardeNet Toepasbaar > IWVerhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa serviceHeeft geen normwaardeverhoogde rapportagegrensGestandaardiseerde meetwaarde-Getoetst via de BotoVa service , versie 3.0.0 -

INDTabel 6 : Norwaarden (mg /kg ) conform Regeling Besluit BodemkwaliteitAW WO
METALENcadmium mg/kg ds 0,6 1.2kobalt mg/kg ds 15 35koper mg kg ds 54kwik mg/kg ds 0.15 0,83malybdeen mg /kg ds 1.5 88nikkel mgkg as 35 39lood mg /kg ds 50 210zink mg / kg ds 140 200

4.31901904.8190100530720

1319019036190100530720
PAKPAK mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFENPC3 mg/kg ds 0,02 0,04 0,5
OVERIGE (ORGANISCHE )VERBINDINGENminerale olie mg/kg ds 190 190 500 5000
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BIJLAGE 6
Gegevens vooronderzoek

212527



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door: DB

kadaster

T시

Woudenberg H65UN REFERENTIE212527GELEVERDOP PRODUCTIEORDERNUMMER07-04-2020 - 15:46 S11059814189VOLLEDIG GESIGNALEERDT VOLLEDIG DUGEWERKTTM07-04-2020 - 13:45 07-04-2020 - 13:45BLAD1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woudenberg H 65Katastrale kjeldentifs : 12690006570000Kadastrale grootte 17.970 mGrens en grootte VastgesteldCoordinaten 154683 - 454521Omschrijving Terrein ( grasland)
AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke voorziening WKPB .Landelijke voorziening

Overige aantekening Crfdienstbaarheid
RECHTEN

1 Eigendom ( recht van )Afkomstig uit stuk Hyp4 5199/61 UtrechtNaam gerechtigde Holdingmaatschappi Laag Kanje B.V.Adres Laan van Laag Kanje 13951 KD MAARNStatutaire zetel MAARVVermeld in stuk Hyp4 7522200172Naamswijziging rechtspersoon Ingeschreven op 20-03-2019 om 09:00

Voor een eenslu dend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de boenbare registers .De Dienst voor het kackasler er de openbare registers bchudt ton amizicn van de kadastrale g grownsChet recht voor als bedueld in artikel 2 id uri atlikel 6 d 3 var de Dalabankenwe .Heeft u nog vragen ? Neem contact op met de klanterservice
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Foto's onderzoekslocatie
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Foto 1

TI

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto
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Foto 9

Onderzoekspunt 05
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Onderzoekspunt 07

Onderzoekspunt 17
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Onderzoekspunt 19

Onderzoekenunt ?
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Onderzoekspunt 30

Onderzoekspunt 33
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Kader van het onderzoek
In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek .
NEN - normen
Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van devolgende NEN - normen :Bodom - Landbodem - Strategic voor het uitvocren van milicuhygiënisch vooronderzcck (Nederlandsc norm5725 : oktober 2017 ) .Boden - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar demilieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond' ( Nederlandse norm 5740 : januari 2009 en 5740 : 2009/ A1:februari 2016 ) .
UitvoeringskaderHet bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO -regeling ( Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs ) . Dit betekent dat het veldwers is uitgevoerd onder arkenning op basis van BRL SIKB 2000 en dedaarbij behorende protocollen 2001 ( plaatsen handboringen en peilbuizen ) en 2002 (nemen van grondwatermonsters ). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport.
Eventuele monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgensveldwerkprotocol " bemonstering PFAS - verbindingen in grond- en grondwater " vastgesteld door expertisecentrumPFAS (juli 2019 ) .
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria inNEN - EN -ISO / IEC 17025 : 2000 en op basis van AS3000 . Op de analysecertificaten is aangegeven welkelaboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd .
In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen , waaronder verwijzingen naarwet- en regelgeving en kwaliteitsborging,
Reikwijdte van het onderzoek
Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van gronden / of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel . De uitvoering van de werkzaamheden doorOrtageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoeknaar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van ce bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername . Vanwege het steekproefsgewijze karaktervan het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet wordenuitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbronaanwezig is , die niet wordt aangetoond in cnderzoek . Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerdeonderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuelebodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoeringvan het onderzoek langer wordt.
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elderstoepasbaar is . Op hergebruik van grond is het Besluit bodernkwaliteit van toepassing . De toepassing van grondelders moet worden gemeld via het 'meldpunt bodemkwaliteit' .
Het bodemonderzoek is , mits anders aangegeven , niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin hetgewichtspercentage aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50% . Deze lagen betreffen formee geen bodem enhierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing.
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ToetsingskaderOm de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen , worden de analyseresultaten vande grond- en / of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek ) is vastgesteld .
Generiek toetsingskaderVoor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en groncwatermonsters wordt gebruik gemaakt vande achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater eninterventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabelworden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht.

Index Terminologie bijoverschrijding
0 Licht verhoogd / verontreinigd0,5 Matig verhoogd / verontreinigo

Tabel: Toelichting op referentiewaardenReferentiewaarde Afkorting BetekenisGrond Generieke waarde voor schoreAchtergrondwaarde A grond ( AW 2000 -waarde)Tussenwaarde Trigger' voor nader onderzoek
Interventiewaarde Waarde voorsanering (sonderzook )Grondwater
Streefwaarde Gencricko waarde voor conS schoon grondwaterTussenwaarde ' Trigger ' voor nader onderzoekInterventiewaarde Waarde voor1 saneringsonderzoek )

1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd
0 Licht verhoogd / verontreinigd0,5 Matig verhoogd / verontreinigo1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie< 2 pm ) en organische stof in een monster . omgere end naar een gestandaardiseerd gehalte . Eengestandaardiseerd gehale geldt voor een standaardboder met 25% lulum en 10 % organische stof . Vóór 1november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referenticwaarden die gelden voor con standaardbodemomgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster .
Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleidingtot het instellen van een nader onderzoek .
Gebiedsspecifiek toetsingskader
Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beled voor hun grondgebied . Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verderekeuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente ( n ) . Sommige gemeenten hebben in het bodembeheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in hetkader van de beoordeling c.q. afperking van ( gevallen van ) bodemverontreiniging .
Op basis van gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW ) zijn vastgesteld die hoger liggendan de generieke achtergroncwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeldnaar ontstaansgeschiedenis en gebruik . De lokale maximale waarden kunnen , mits dit is vastcelegd in hetgemeentelijk beleid , worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake isvan bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming .
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Tijdelijk handelingskader PFASOp 3 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW /BSK - 2019 / 131399)aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS .Omdat in het Besluit bodemkwalteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopigetoepassingsnormen vastgesteld in een tijdelijk handelingskader. Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al te worden gebruikt.
Op 29 november 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat ( kenmerk lenW /BSK2019/251123 ) aangegeven dat het tijdelijk handelingskader is aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op deverruiming van de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden voor PFAS .
GevalsdefinitieEen geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied , waarbij degeconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen . Aan elkvan deze dric criteria moct worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging .
Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform deWet bodembescherming Wbb ) sprakevan een verontreiniging die valtonder de zorgplicht ( art. 13 Wbb ) . De veroorzaker is verplicht de verontreiniging ende directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogeijk ongedaan maken . Er moet dus zo spoedig mogelijkeen sanering worden uitgevoerd , ongeacht de ernst , omvang en risico's van de verontreiniging.
Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987
De saneringsparagraat uit de Wet bodembescherming van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaanvóór 1 januari 1987 , omschrijft de volgende uitgangspunten :Conform art . 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichtenwaardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij hetbevoegd gezag ( art. 28 Wbb ) . Deze melding hoeft niet, as redelijkerwis kan worden aangenomen dat desanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodenverontreiniging entevens vaststaat :dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m en /of de hoeveelheidverontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000m3:dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsingin zijn geheel wordt teruggebracht.Er is sprake van een 'geval van ernstige bodemveron reiniging ' als in een bodemvolume van 25 m2 in de gronden /of 100 het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan deinterventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodenverontreiniginggeldt een saneringsnoodzaak .In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden cok sprake zijn van een geval vanernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies :- moestuin /volkstuin ;plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hogegrondwaterstanden en / of in de onverzadigde bodem onder bebouwing;plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzoneaanwezig is .Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van derisico's . Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische enverspreidingsrisico's worden vastgesteld . Als sprake is van onaanvaardbare risico's mcet de sanering metspoed worden uitgevoerd . Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om derisico's te beheersen .
Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreinigingcn , als dit het geval is , of de verontreiniging met spoed moct worden gesancord . Als sprake is van spoed , dan stelthet bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begannen .
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NEN - normenVooronderzoek
NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek ( Nederlandse norm5725 : oktober 2017 )BodemonderzoekBodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend boderronderzoek - Onderzoek naar deNEN 5740 milieuhygiënische kwaliteit van bodem er grond Nederlandse norrr 5740 , januari 2009 en 5740 : 2009 : A1 :februari 2016 )NTA 5755 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard enomvang van bodemverontreiniging (Nederlardse Technische Afspraak 5755. juli 2010

KwaliteitsborgingAlgemeen
Kwaliteitszorgalgemeen NEN - EN - ISO9001 : 2015 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen( Nederlandse norm . oktober 2015 so90011903
Veiligheidscerlificaataannemers VCA ** VGM (Veiligheid , Gezondheid en Milieu ) Checklist Aannemers(versie 2008 / 5.1 . april 2010 )
Kwalibo algemeen BRL SIKB Kwaliba staat voor kwaliteitsborging ir het bodembeheer en isverankerd in het Besluit bodemkwaliteit

RVA
Home

Milieukundig laboratoriumonderzoekLaboratorium AS3000 SYNLAB Analytics & Services B.V.filieukundig veldwerk BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygienisch bodem-en waterbademonderzoekProtocol 2001 Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen , maken vanpoo beschr jvingen , nemen van grondmonsters en waterpassenBRL SIKB/protocol Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersProtocni 2003 Veldwerk hij milieuhygienisch waterhodemonderzoekProtocol 2018 Locatie- inspectie en monstorneming van asbest in bodem* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen .
SALS
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Opdrachtgever J.T.W.Prcjecten B.V.
Omschrijving project De Heygraeff ong . ) in Woudenberg
Projectnummer 212527

Functie Handtekening DatumVerklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamhedenProtocol Naam
Protocol 2001 Veldwerker bodemonderzoekgrond A. Vrugteman

Veldwerker bodemonderzoekProtocol 2002 R. van Eijkengrondwater
02-04-2020
14-04-2020

R. van Eijken 18-05-2020Veldwerker bodemonderzoekProtocol 2001 grondKwaliteitsborging advies en rapportageNorm Functie Naam Paraat Datum
ISO 9001 : 2015 Auteur C. van der Laan 12-06-2020
ISO 9001 : 2015 Kwaliteitscontrole N. Witjes 12-6-2020
gecertificeerd in kader van Kwalibo

Toelichting verklaring van onafhankelijkheidOrtageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en / ofhet eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek .
DisclaimerHoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijz conform de vigerende normen en protocollen is voorbereid en uitgevoerd ,kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid ce situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens .Immers , elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters , welke representatiet worden geachtvoor het onderzoch : e gebied , maar waarbij ( lokale ) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten .
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Allurepark Laag Kanje '

D.D. 21-12-2020
Versie 1.3
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PLANGEBIED
De planlocatie aan De Heygraeff maakt deel uit van Allurepark Laag Kanje en is een voormalig kampeerterrein . De huidige eigenaar is voornemensom op de locatie hoogwaardige recreatieverblijven te realiseren . Op het perceel zal de aanwezige bebouwing ( sanitairgebouw ) gesloopt worden en29 recreatieverblijven worden geplaatst . Het plangebied is aan de noord- en oostzijde omsloten door vakantiepark De Heigraaf. Aan de westzijde
gaat het gebied over in een bosrijke zone met de recreatiegelegenheid Henschotermeer . Ten zuidwesten van de planlocatie bevindt zich EuroparcsResort De Utrechtse Heuvelrug . Om te voldoen aan de planologische procedure vraagt de gemeente Woudenberg onder anderen een onderbou
wing voor de landschappelijke inrichting, ter versterking van het karakter van het landschap .
De adviseur heeft in dit plan de analyse van het landschap en de bijbehorende cultuurhistorische uitgangspunten gekoppeld aan de wensen enideeën van de eigenaar. Daarbij wordt getracht de huidige kwaliteit van het landschap te behouden en bij de realisatie van nieuwe elementen dekwaliteit te verbeteren .
OMGEVING
Het planlocatie ligt op de overgangszone tussen de hooggelegen uitgestrekte zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de laaggelegengronden van de Gelderse Vallei . Van oudsher wordt de Utrechtse Heu
velrug gekenmerkt door uitgestrekte bosrijke gebieden . De GelderseVallei wordt juist gekenmerkt door meer openheid , waarbij de land- enakkerbouwgrond omsloten worden door houtwallen en groensingels .
Het naastgelegen Henschotermeer stamt uit de periode rond 1939 ,
toen in dit gebied bomen werden gekapt en zand werd gewonnen voorde realisatie van de Grebbenlinie tussen Woudenberg en Leusden . De
ondiepe waterplas die hierdoor ontstond werd al snel gebruikt voor
recreatieve doeleinden . De bosrijke omgeving en het Henschotermeerfunctioneerde als katalysator voor de ontwikkeling van vakantieparken . Afbeelding : Plangebied
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Afbeelding : Situatietekening plangebied ( blauwe omkadering )
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PLANGEBIED IN BEELD
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LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE
HOOGTEKAART
De hoogtekaart van de
omgeving maakt duidelijk inzichtelijk dat het
gebied een snelle over
gang maakt van hoger
gelegen grond rond hetHenschotermeer, naar
lager gelegen grondenten oosten van het plangebied . De zandheuvelsrond het meer bereiken
een hoogte tot ca. 13m+ NAP. De lager gelegengebieden richting Wou
denberg liggen op ca. 3m+ NAP. Het plangebiedzelf oogt redelijk vlak enligt met een hoogte van5-8m + NAP duidelijk opde overgang tussen twee
gebieden .

Afbeelding : Hoogtekaart maaiveld
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KROONHOOGTE

B

De kaart met kroonhoogtes van bomen geeft een
duidelijk beeld van de
locatie, omvang , dichtheid en hoogte van hethuidige boombestand .
Op deze kaart is een sterkcontrast zichtbaar van
west naar oost , waarbij ereen overgang is van een
gesloten bos naar opengebied . Direct ten zuiden
van het plangebied is eenopvallend dichtbegroeidcluster bomen en ook tenwesten is dit zichtbaar.De rand tussen het bos
en het plangebied is harden wordt door een laan
structuur gescheiden .

Afbeelding : Kroonhoogte kaart
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LAANSTRUCTUUR

Afb : Bomen De Heygraeff ( 1 ) Afb : Bomen Dwarsweg ( 2 )

Het gebied wordt doorkruist door enkele wegen ,te weten De Heygraeff( 1 ) , Dwarsweg ( 2 & 3 ) ende Laan van Laag Kanje(4 ) . De Heygraeff heefteen volwassen aanplantvan Beuken aan weers
zijden van de weg . DeDwarsweg ( 2 ) heeft eenkrachtige en volwassenaanplant van Zomereiken
en Dwarsweg ( 3 ) heeft
een gemengde laanbeplanting van hoofdza
kelijk Eik , Beuk en Larix .De laanbeplanting langsde Laan van Laag Kanjeis minder eenduidig enzeker langs het wegvlakdichtbij het plangebiedminder zichtbaar.

2 .

3 .

Afbeelding : Laanstructuur Afb : Bomen Dwarsweg ( 3 ) Afb : Laan van Laag Kanje ( 4 )
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BOSZONES

Afb : Boszone 1

Rond het plangebied zijndiverse boszones met elk
een eigen type vegetatieen gebruik . Zone 1 wordt
getypeerd door de domi
nante aanwezigheid vanGrove Den . Boszone 2 is
een gemengde zone metEik , Larix en Berk . Zone 3heeft een meer open karakter met een gemengdboombestand en gevarieerd landgebruik . Derand van deze zone die
gericht is op het plangebied (donkergroene lijn )is beplant met Rhodo
dendrons en Laurier.

2 . Afb : Boszone 2

3.

Afbeelding : Boszones Afb : Rand van boszone 3
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OPEN LANDSCHAP

Afb : Vakantiepark De Heigraaf ( 1 )UTC

In contrast met de boszo
nes is aan de noordelijkeen de (zuid )oostelijkezijde van het plangebiedmeer openheid in hetlandschap . Het aangrenzende vakantiepark DeHeigraaf ( 1 ) wordt land
schappelijk gekenmerktdoor open zones metchalet bebouwing dieomzoomd worden door
afrastering en groenaanplant . Ook de weidegronden hebben een
open karakter en wordendoor een kenmerkende
houtopstand rondom elk
perceel omgeven .

2 .

Afb : Weidegronden ( 2 )

Afbeelding : Open landschapszones
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Concluderend is te stellen dat het plangebied op een bijzondere locatie ligt, waarbij de overgang tussen twee landschapstypen sterk aanwezig is .De huidige laastructuur die geaccentueerd wordt door de volwassen laanbomen , de dichte aanplant van struiken rond het plangebied en daar
door het gebrek aan zicht op het plangebied zorgen ervoor dat deze landschapsbeleving minimaal plaatsvindt . Bij de groeninrichting van het plan ishet waardevol om juist deze verwevenheid van het landschap zichtbaar te maken . Dit kan door middel van de volgende inrichtingsmaatregelen :
. CONCEPT
.

Aanplant van een gemengd bomenbestand langs zuidelijke en westelijkegrens van het plangebied .Versterken van een landschappelijkeovergang door verweven van open en
gesloten zones .Versterken van de zichtbaarheid van
het landschap door middel van zichtlijnen richting open zones .
Het plaatselijk verminderen van destruiklaag rond het plangebied om dezichtlijnen te ondersteunen .

ZICHTUNEN
BANPLANT

Afbeelding: Schematische weergave landschappelijke inpassing
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INRICHTINGSPLAN
w

Afbeelding : Inrichtingsplan ( schaalloos )
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DOORSNEDEN
In doorsnede B is zichtbaar dat het huidge maaiveld van het plangebied relatief vlak oogt. In de nieuwe situatie wordt gekozen om een licht reliefte creeren door middel van de toepassing van subtiele grondwallen en verdieping van de grond . Hierbij worden hoogteverschillen toegepast diepassen binnen de bestaande maaiveldhoogtes in het plangebied . De heuvels zullen een maximale hoogte van 1,5m boven huidig maaiveld hebben
en verdiepte delen hebben een diepte van maximaal 1,0m beneden huidig maaiveld . De lichte glooiing in het plangebied sluit goed aan bij de omgeving en vormt een passende overgang van de hoger gelegen delen bij het Henschotermeer en de vlakkere gronden bij Woudenberg .bestaande bomenmet houtwal

hoogte maaiveld tussen 5.11 m tot8.05 m boven NAP

terrein bestaand

karrenspoorhalfverharding3m breed
karrenspoor-halfverharding3m breed

+1.500+ 59emiddeldenoogle maaiveld- 1.000
+1.500+0gemiddelde hoogte maaiveld

terrein nieuw
Afbeelding: Doorsnede B uit ontwerp
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SFEERDOORSNEDE
In de doorsnede van zuid naar noord is zichtbaar dat de bosrand aan de zuidzijde wordt versterkt met extra aanplant van een divers boombestand .
Hierdoor ontstaat er een geleidelijke overgang naar een meer open terrein . De woningen aan de zuidrand van het plan krijgen een standplaats in
een bosrijke setting . De woningen aan de noordzijde van het plan staan in een meer open omgeving .

Afbeelding: Doorsnede met sfeerimpressie van het verloop van gesloten naar open
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SOORTENSPECIFICATIE
Voor de aanplant van nieuwe bomen en struiken wordt gekozen voor gebiedseigen soorten , waarbij duidelijk aansluiting wordt gezocht met hethuidige boom- en plantbestand . Zo wordt er aan de westelijke zijde gekozen voor een aanplant van een boombestand waarbij de Grove Den ( Pinussylvestris) en Berk ( Betula pendula ) een grotere rol speelt . Aan de zuidzijde ontstaat een verloop en zullen bomen zoals de Eik (Quercus Robur ) en
Beuk ( Fagus sylvatica ) meer zichtbaar worden , waarbij in de zuidoostelijke hoek van het plangebied uiteindelijk geen Grove Den meer wordt aan
geplant . Op deze manier ontstaat een passende aansluiting bij de reeds aanwezige bomen in de omgeving .
Voor de struiklaag wordt gezocht naar een combinatie van gebied seigen , ecologisch waardevolle en vruchtdragende soorten zoals Hazelaar (Co
rylus avellana ) , Meidoorn (Crataegus Laevigata ) , Krentenboompje (Amelanchier Lamarckii ) , Hondsroos ( Rosa canina ) , Wilde Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus). De struiklaag wordt onderbroken aangeplant om zo een gevarieerd beeld van open / gesloten te creeren en daarnaast dezichtlijnen te versterken die de beleving van de landschappelijke waarden versterkt.

Afbeelding : Grove Den Afbeelding : Berk Afbeelding: Eik Afbeelding : Beuk

Ontwerpstudio



Ontwerpstudio Groen
Minorcalaan 9 , 3772 WV Barneveld

info@ontwerpstudiogroen.nl
www.ontwerpstudiogroen.nl

Ontwerpstudio



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door : DB

| K3H Architecten en Adviseurs BV 247 van 248



Nieuwleusen , 5 maart 2021Betreft : BestemmingsplanBehandeld door : DB

Verbeelding

| K3H Architecten en Adviseurs BV 248 van 248



Legenda
64

Plangebied

Enkelbestemmingen
Recreatie - VerblijfsrecreatieR -VR

943 Dubbelbestemmingen
WR -A2 Waarde - Archeologie 2
WR -A3 Waarde - Archeologie 3942

+ + Functieaanduidingen
(sr-li) 3 specifieke vorm van recreatie - landschappelijke inpassing

(swr-r) specifieke vorm van waarde - reliefR - VR
WR -A2 + +

7WR -A3 WR -A2T+
+ + tt++ + ++ ++

(swt )
WR -A2

+
组

251

2 6

Bestemmingsplan :
Get .:WDK Datum :22-01-2021
Formaat:A3

Schaal:
1 : 1500Klein Landeck

Woudenberg
Gemeente Woudenberg

Tekeningnummer:NL.IMRO.0351.BPKlein Landeck - vo01

A

2 252
BraGIS GIS /CADOndersteuningen software

Opdrachtgever: RO advies
Status : voorontwerp Noordpijl

Dalenstraat 4B , 5466 PM EerdeTel : 0413-303279E -mail : info@bragis.nlWeb :


