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Uw kenmerk Ons kenmerk Bujlagen

BSNnr.001710230 EFt/0/1 3.00453 - SM2013148

Olo-nr. 1118591 (M/3.13 / 28a)

Behandetd door Doorkiesnummer Datum

Frontoffice vergunningen 0114-389270 31 december 2013

Onderwerp Verzenddatum

Accepteren Sloopmelding. E 2 JAN

Geachte heer

Op 20 december 2013 heb 1k van u een sloopmelding ontvangen voor het slopen van alle

opstalen op de percelen Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden. De melding is geregistreerd
onder nummer SM2013148.

Accepteren (verlenen) sloopmelding
De meLding is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.26 lid 6 van

het Bouwbesluit. Daarbij is geconstateerd dat de melding voldoet aan alle gestelde eisen.

(De melding is geaccepteerd d.d. 31 december 2013)

U mag starten met stopen/afvoeren 4 weken na 20 december 2013.

Voorschriften
Bij het slopen moet u votdoen aan de betreffende regels van het Bouwbesluit (paragraaf 1.7

en hoofdstuk 8) en het Asbestverwijderingsbesluit.

Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden
Degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren steit de gemeente ten minste twee•
werkdagen voor de feitetijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel

kfdeling Vergunningen 1.26, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis.

Degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd stelt de gemeente ten minste de• op
|ezoekadres:
;rote Markt 24 4561 EB Fluist dag van beëindiging van de stoopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de be-

eiefoon 14 0114 eindiging van die werkzaamheden in kennis.
fanuit buitentand +31 114 389000 Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitge-
"elefax (0114) 31 46 27

voerd het bevoegd gezag binnen twee weken na beêindiging van de werkzaamheden een
ostadres: afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en twee-
;rote Markt 21 4561 EA HuLst
'ostbus 49 4560 AA Huist de lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Vebsite: www.gemeentehulst.nl
:maik info@gemeentehulst.nl Aanvang en/of beêindigen sloop gebeurt schriftelijk via het bijgevoegde formutier of via

het emailadres frontofficevergunningen@gemeentehulst.n.



1k verzoek u nadrukkelijk ten behoeve van navraag en correspondentie ons kenmerk te vermel-

den dat hierboven is aangegeven. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen
met bovenstaand-ßteLefoonnummer.

Hoogachtend,
Namens het

c
gemeente Hutst,

Hoofd afdelin



MELDING START SLOOP

Verzenden naar: Burgemeester en Wethouders
Postbus 49
4560 AA HULST

Kennisgeving start sloopwerkzaamheden
Betreft vergunningnummer : SM2O13148

De ondergetekende : Provincie Zeeland
houder van de bovengenoemde omgevingsvergunning tot het slopen van alte opstallen
bouwadres : Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden

deelt mee dat
o de werkzaamheden starten op: :__
o de werkzaamheden starten op: met uitzondering van:

Datum •

Handtekening Vergunninghouder / Gemachtigde

Of bellen naar frontoffice Vergunningen 0114-389270 (ma. tim yr. van 9:00 t/m 12:00 en van 13:00 t/m 17:00)

Of mallen naar frontofficevergunnln-*1-,ggneentehulst.nl vermeld uw naam, adres en vergunningsnummer

MELDING BEEINDIGING SLOOP

Verzenden naar: Burgemeester en Wethouders
Postbus 49
4560 AA HULST

Kennisgeving beeindigd sloopwerkzaamheden
Betreft vergunningnummer : SM2O13148

De ondergetekende : Provincie Zeeland
houder van de bovengenoemde omgevingsvergunning tot het slopen van alte opstallen
bouwadres : Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden

deelt mee dat
o de werkzaamheden zijn/worden beêindigd op: •

0 de werkzaamheder, zijn/worden beëindigd op: met uitzondering
van:

Datum :

Handtekening Vergunninghouder / Gemachtigde

Of bellen naar frontoffice Vergunningen 0114-389270 (ma. tim vi. van 9:00 tim 12:00 en van 13:00 t/m 17:00)

Of mallen naar frontofficevergunmnen@Remeentehulst.nl vermeld uw naam, adres en vergunningsnummer



Bijtale I

Bijiae V- Precariobelastin 

Precariobelasting wordt geheven indien onder, op of boven gemeentegrond (voor open-

bare dienst bestemde grond) voorwerpen worden geplaatst of aangebracht. In Huist

wordt precario geheven ten aanzien van onder andere:

Algemeen tarief precariobelasting•
Voertuigen•

• Bouwmaterialen en dergelijke
Leidingen, kabels en buizen•

Alvorens u op welke manier dan ook, "gebruik" gaat maken van gemeentegrond, dient u

hiertoe toestemming te vragen bij de gemeente. Na eventuele vergunningverlening zal u

afhankelijk van het gebruik mogetijk precariobelasting in rekening worden gebracht.

Tarief
. Het algemene tarief precariobelasting voor het gebruik van voor de

openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of

water is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals

gemetd in één van de volgende hoofdstukken van de tarieventabel, van

toepassing zijn.
1.1. Het algemene tarief bedraagt per m 2 iri beslag genomen gemeente- € 1,00 per dag

grond of gemeentewater: per activiteit per dag of korter.

1.2. Het algemene tarief bedraagt per ingenomen parkeervak waarvoor be- € 8,80 per dag

taald parkeren geLdt.
2.1.1. Voor een caravan, kampeerwagen, boottrailer of ander voertuig ten € 25,00 per week

behoeve van de recreatie, per voertuig per week.

2.1.2. Voor een aanhangwagen of ander dergelijk voertuig niet zijnde een € 20,00 per week

voertuig als bedoetd onder 2.1.1. per voertuig per week.

3.1. Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, een keet,
een container, een steiger of een stelling, een heikar of een heistel-

ling, een kraan, een betonmolen, asfaltketel, trechter, of enig ander

werktuig ten dienste van bouwwerken, bij een totaal ingenomen op-

pervlakte van:
3.1 .1. 0 tot 10 m2. dagtarief € 0,40 /m2/dag

weektarief € 0,35 /m2/dag
maandtarief € 0,30 /m2/dag
jaartarief € 0,25 /m2/dag

3.1.2. 10 tot 25 m2. dagtarief € 0,35 /m2/dag
weektarief € 0,30 /m2/dag
maandtarief € 0,25/m2/dag
jaartarief € 0,20 /m2/dag

3.1.3. 25 tot 50 m2. dagtarief € 0,30/m2/dag
weektarief € 0,25/m2/dag
maandtarief € 0,20/m2/dag
jaartarief € 0,15 /m2/dag

3.1.4. 50m 2 of meer, 50m 2 of gedeelte daarvan. dagtarief € 0,25/m2/dag
weektarief € 0,20/m2/dag
maandtarief € 0,15/m2/dag
jaartarief € 0,10/m2/dag



/l,ulst
Bijiae II

Aanvraagformulier: Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Dit formulier sturen naar: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 49 te 4560 AA HULST

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen op het nummer 0114-389270.

Gegevens van de aanvrager
a. Naam en voortetters: Provincie Zeeland

b. Adres + huisnummer: p/a Postbus 6001

c. Postcode + woonptaats: 4330 LA Middelburg

d. Telefoonnummer: werk: prive:

e. Faxnummer: werk: privé:

f. Emaitadres:

verzoekt om vergunning voor het op, aan of boven de openbare weg plaatsen van
een voorwerp, plaatselijk bekend: (situatieschets bijvoegen)

a. Straatnaam en kern:

b. soort voorwerp: l container
El steiger
[3 anders, nI.:

C. Lengte Breedte: Hoogte:

d. Datum ptaatsing: 20

e. Datum verwijdering: 20

Ondertekening
Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:



,i

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Gemeent' HULST
INGEKOMEN

2 0 DEC 2013

Formulierversie Aanvraaggegevens2013.01
Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1118591

Aanvraagnaam Sloop Perkstraat 1 en 3 Walsoorden

Uw referentiecode 22l.t3236

Ingediend op 20-12-2013

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Sloop woning, schuur, en overige gebouwen op de percelen
Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden.

Opmerking

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar Ja
maken

Bijlagen die later komen

Bijiagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hulst

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst

Telefoonnummer: 14 0114

Faxnummer: 0114-314627

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl

Website: www.gemeentehulst.nl

Contactpersoon:
6.. . ccn.en3 i,21 cc.'.3 )

"

Cr; r g,:jc:.,_,_ tr

Datum aanvraag: 20 december 201 3 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 1 van 2



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

Slopen·

Bijiagen

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 2 van 2
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Formutierversie Aanvrager bedrijf2013.01
1 Bedrijf

KvK-nummer 20168636

Vestigingsnummer 000003508641

Statutaire naam Provincie Zeeland

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht [2] Man

0 Vrouw

Voorletters G

Voorvoegsels van

Achternaam Geffen

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4331BK

Huisnummer 6

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Abdij

Woonplaats Middelburg

4 Correspondentieadres

Postbus 6001

Postcode 4330LA

Plaats Middelburg

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0118-631011

Faxn ummer 0118-626949

E-mailadres g .v.geffen@zeeland.nl

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1
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Formulierversie Gemachtigd bedrijf2013.01
Bedrijf

KvK-nummer 21003727

Vestigingsnummer 000017273536

Statutaire naam Sagro Zeeuws-Viaanderen BV

Handeisnaam

Contactpersoon

Gesiacht G Man

0 Vrouw

Voorletters A

Voorvoegsels de

Achternaam Putter

Functie Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4541HT

Huisnummer 17

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Koegorsstraat

Woonplaats Sluiskil

4 Correspondentieadres

Postbus 138

Postcode 4530AC

Piaats Terneuzen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0115-478240

Faxnummer

E-mailadres adeputter@sagro.nl

Datum aarivraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1 118591 Pagina 1 van 1



Formulierversie Locatie2013.01
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlilke gemeente Huist

Kadastrale gemeente [] Hontenisse

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 964

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze Ja
aanvraag/melding voor meerdere [l Nee
adressen of percelen?

Specificatie locatie Perceel Hontenisse, L 964 en 1235

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel Ri U bent eigenaar van het perceel
n U bent erfpachter van het perceel
n U bent huurder van het perceel
fl Anders

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 1 van 1



Formulierversie Slopen2013.01
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt Hoofdgebouw

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? Het gehele bouwwerk slopen
0 Een deel van bet bouwwerk slopen

1k ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of f] Ja
mutatieonderhoudswerkzaamheden [2] Nee
waarbij asbest wordt verwijderd? Elli Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden n Ja
door een particulier uitgevoerd? [21 Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van bet) wonen
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Afval en gevaarlijke stoffen

0m hoeveel m3 sloopafval gaat 500
het?

Zit er asbest in het te slopen [2} Ja
(gedeelte van bet) bouwwerk? Nee

E] Onbekend

Geef een exacte beschrijving van zie asbestinventarisatierapport
de plaatsen waar asbest zit.

Is het (te slopen gedeelte van Ja
het) bouwwerk verontreinigd met [2] Nee
gevaarlijke stoffen?

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het [I] Handmatig zonder elektnsche apparaten (bijvoorbeeld
slopen? met een voorhamer)

Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhameo

[2} Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)

f"] Anders

Geef eventueel een toelichting op hydraulische graafmachine met hulpstukken
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'.

Datum aanvraag: 20 decemer 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Bevoegd gezag: Gemeente Hulst Pagina 1 van 2



Voert u zelf de f] Ja
sloopwerkzaamheden uit? Q Nee

Vermeld de naam en het Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
adres van degene die de Koegorsstraat 17
stoopwerkzaamheden uitvoert. 4541 HT Sluiskil

Op welke data en tijdstippen zsm na ontvangst vergunning tussen 07:00 en 19:O0uur,
worden de werkzaamheden maximaal 20 werkdagen
uitgevoerd?

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Bevoegd gezag: Gemeente Huist Pagina 2 van 2



Formulierversie Bijiagen2013.01
Formele bijiagen

Naam bijiage Bestandsnaam Type Datum Status
ingediend document

RapportagePDFPerkst- RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
raatlWalsoorden erkstraatlWalso- behandeling

orden-.pdf

Rapportage PDF RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
Perkstraat 3 Walsoorden erkstraat3Walso- behandeling

orden-.pdf

SVGplanomgevingPerk- SVGptanomgevin- Rapportages slopen 20-12-2013 In
straatlen3Walsoorden gPerkstraatlen3- behandeling

Walsoorden-.pdf

Slooptek Perkstr 1 SlooptekPerkstrlWal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden.pdf behandeling

Slooptek Perkstr 3 SlooptekPerkstr3Wal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden pdf behandeling

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1



Gegevens bevoegd geza,

Referentienummer Datum ontvangst

Formuljerversie Aanvraaggegevens2013.01
Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1118591

Aanvraagnaam Sloop Perkstraat 1 en 3 Walsoorden

Uw referentiecode 22133236

Ingediend op 20-12-2013

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrilving Sloop woning, schuur, en overige gebouwen op de percelen
Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden.

Opmerking

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijiagen die later komen

Bijiagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Huist

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Huist

Telefoonnummer: 14 0114

Faxnummer: 0114-314627

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl

Website: www.gemeentehulst.nl

Contactpersoon: C.R.M. Pieters

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 1 van 2



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

Slopen•

Bijiagen

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagna 2 van 2
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Formulierversie Aanvrager bedrijf2013.01
Bedrijf

KvK-nummer 20168636

Vestigingsnummer 000003508641

Statutaire naam Provincie Zeeland

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht Ri Man

0 Vrouw

Voorletters G

Voorvoegsels van

Achternaam Geffen

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4331 BK

Huisnummer 6

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Abd

Woonplaats Middelburg

4 Correspondentieadres

Postbus 6001

Postcode 4330LA

Plaats MIddelburg

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1



Formulierversie Gemachtigde bedrijf2O13.01
Bedrijf

KvK-nummer 21003727

Vestigingsnummer 000017273536

Statutaire naam Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht [ Man

E Vrouw

Voorletters A

Voorvoegsels de

Achternaam Putter

Functie Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4541HT

Huisnummer 17

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Koegorsstraat

Woonplaats Sluiskil

4 Correspondentieadres

Postbus 138

Postcode 4530AC

Plaats Terneuzen

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1



Formulierversie Locatie2013.01
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Huist

Kadastrale gemeente [2] Hontenisse

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 964

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze Ja
aanvraag/melding voor meerdere f3 Nee
adressen ot percelen?

Specificatie locatie Perceel Hontenisse, L 964 en 1235

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
fl U bent eripachter van het perceel
n U bent huurder van het perceel
n Anders

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1
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Formulierversie Slopen2013.01
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelyk) gesloopt? Hoofdgebouw

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? R Het gehele bouwwerk slopen
ri Een deel van het bouwwerk slopen
[J 1k ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of Ja
mutatieonderhoudswerkzaamheden [2] Nee
waarbij asbest wordt verwijderd? [il Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden n Ja
door een particulier uitgevoerd? Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van het) wonen
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Afval en gevaarlijke stoffen

0m hoeveel m3 sloopafval gaat 500
het?

Zit er asbest in het te slopen P} Ja
(gedeelte van het) bouwwerk? LII Nee

LI Onbekend

Geef een exacte beschrijving van zie asbestinventarisatierapport
de plaatsen waar asbest zit.

Is het (te slopen gedeelte van L3 Ja
heo bouwwerk verontreinigd met P3 Nee
gevaarlijke stoffen

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het E Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
slopen? met een voorhamer)

Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhameo

Q Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
Anders

Geef eventueel een toelichting op hydraulische graafmachine met hulpstukken
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materleel'
of 'Anders'.

Datum aarivraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Bevoegd gezag: Gemeente Huist Pagma 1 van 2



Voert u zelf de Ja
sloopwerkzaamheden uit? Nee

Vermeld de naam en het Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
adres van degene die de Koegorsstraat 17
sloopwerkzaamheden uitvoert. 4541 HT Sluiskil

Op welke data en tijdstippen zsm na ontvangst vergunning tussen 07:00 en 19:O0uur,
worden de werkzaamheden maximaal20 werkdagen
uitgevoerd?

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Bevoegd gezag: Gemeente Huist Pagina 2 van 2



I) #

Formulierversie
2013.01 Bijiagen

Formele bijiagen

Naam bijiage Bestandsnaam Type Datum Status
ingediend document

RapportagePDFPerkst- RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
raatlWalsoorden erkstraatlWalso- behandeling

orden-.pdf

Rapportage PDF RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
Perkstraat 3 Walsoorden erkstraat3Walso- behandeling

orden-,pdf

SVGplanomgevingPerk- SVGplanomgevin- Rapportages slopen 20-12-2013 In
straatlen3Walsoorden gPerkstraat ien3- behandeling

Walsoorden- pdf

Slooptek Perkstr 1 SlooptekPerkstr1Wal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden.pdf behandeling

Slooptek Perkstr 3 SlooptekPerkstr3Wai- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden pdf behandeling

Datum aanvraag: 20 decemer 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1
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Asbestonderzoek & Expertiseca
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Geneeitu -uLST
N G E K O iv ElVAsbestinventarisatie SC 540

Voorafgaand aan sloop en verbouwing
Inventarisatierapport type A

Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.

Woning met opstallen aan de Perkstraat 3 te Walsoorden

t T4 fi" -- C',.\[q/q,
+" ÷. J '--"-.St' '-

A.11.072.2 8 oktober 2011



Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestinventarisatie conform SC 540
voorafgaand aan sloop en verbouwing
Inventarisatierapport type A

Project Woning met opstallen
aan de Perkstraat 3 te Waisoorden

Opdrachtgever Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer 8.V.
Postbus 14
4587 ZG Kioosterzande
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Voorwoord
Wat is asbest? Asbest is een anorganisch silicaat met een vezelachtige structuur.
Deze rotssoort is ontstaan door complexe geologische processen, welke
miljoenen jaren geduurd hebben. Asbest bevindt zich in aders in de aardkorst en
is als erts door middel van mijnbouw eenvoudig te delven en goedkoop te
produceren. De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord Asbestos hetgeen
onverwoestbaar betekent. Dit geeft aan dat aan het materiaal bijzonder goede
eigenschappen zijn toegekend. Het materiaal is sterk, buigzaam, slijtvast,
hittebestendig, elektrisch isolerend en zuur- en loogbestendig.
De belangrijke fysische eigenschappen maken het erts door composietstructuren
ultermate geschikt voor verwerking in een diversiteit van producten.
Asbest heeft naast deze zeer goede eigenschappen de siechte eigenschap dat
het materiaal gemakkelijk te spijten is in zeer kleine vezels.
Medisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan asbestvezels, met
name door inademing, risico voor de gezondheid oplevert.
0m mens en milieu te beschermen tegen deze risico's is er een wettelijke basis
gelegd voor het verwijderen van asbest. Deze is vastgelegd in het
Asbestverwijderingsbesluit. Dit besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur,
gebaseerd op de Wet Milieugevaarlijke stoffen en op de Woningwet.
Wanneer een bedrijf, instelling of particulier het voornemen heeft om een gebouw
of object te slopen c.q. te renoveren is het verplicht een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
0m reden van veiligheid voor mens en milieu is het te allen tijde raadzaam een
gebouw of object te inventariseren op de aanwezigheid van asbesthoudend
materiaal. 0m deze reden kan de eigenaar te weten komen om welke risico's het
gaat en welke maatregelen genomen dienen te worden.
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Asbestonderzoek & Expertise

Inleiding
In dit rapport worden de resultaten behandeld van het door ons uitgevoerde
asbestonderzoek
In het rapport worden de hoeveelheden en locaties alsmede de wijze van
bevestiging van de asbestbronnen vermeld. In de bijlagen treft u ondermeer
kleurenfoto's van de asbestbronnen en tekeningen met de locaties van het
asbesthoudende materiaal aan.

Op basis van dit rapport bent u in staat om op managementniveau beslissingen te
nemen met betrekking tot arbeidsrisico's en beheersmatige zaken inzake de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Het asbestonderzoek en deze rapportage voldoen aan de richtlijnen welke
gesteld zijn in de nationale beoordelingsrichtlijnen SC 540, d.d. 01-06-2008,
voor het onderdeel: 'Inventarisatie voorafgaande aan sloop'.

Serooskerke, 8 oktober 2011

NMCS

K.F. Nederlof

(adviseur)
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1 Samenvatting

1.1 Inleiding
Tijdens onze inspectie op 23 september 2011 hebben wij de woning met opstallen
aan de Perkstraat 3 te Walsoorden, onderzocht op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal.
De resultaten van het onderzoek hebben wij samengevat in de onderstaande
tabel.
In de kolom 'bronnummer' en 'trefwoord' van tabel 1.2 vindt u de nummering en
de omschrijving van de asbestbron. De nummering geschiedt op volgorde van
prioriteit.
In de kolom risicoklasse is de risicoklasse voor de verwijdering van het
aangetroffen asbesthoudend materiaal met een nummering weergegeven. Voor
de nummering wordt verwezen naar het beoordelingsformulier in de bijlage A.
In de kolom locatie wordt aangegeven waar het asbesthoudende materiaal is
aangetroffen.
In de kolom 'referentie' is het monsternummer c.q het volgnummer van visuele
waarneming weergegeven.

1.2 Resultaten onderzoek

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

Tabel Resultaten onderzoek
Bronnr Trefwoord Risicoklasse Locatie Referentie

1 Schoorsteenplaat 1 Woonkamer MO2
2 Golfplaten 2 Dak opstal 1 MO1
3 Goot 2 Goot opstal i VOl

Vloerzeil type Novilon Woonkamer M03
Vloerzeil met bruine onderlaag Wand uitbouw M04
Koord stoppenkast Gang M05

Referentie/ monstercoderingen
Materiaalmonster Visuele waarneming, geen monsteranaiyse

Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet
ieder materiaal wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken
(kleur, structuur e.d.) of informatie zoals opdrukken van de leverancier niet
asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid bestaat bij de adviseur/
onderzoeker wordt bemonsterd.
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1.3 Aanbevelingen
Indien men een aanvang neemt met de sloop van de woning is mogelijk een
aanvullend (destructief) onderzoek gewenst om verborgen asbesthoudende
materialen te kunnen detecteren. Voordat een aanvang genomen wordt met de
sloopwerkzaamheden adviseren wij u deze werkzaamheden in samenspraak met
het saneringsbedrijf uit te laten voeren.

De bevindingen worden vastgelegd in het asbestinventarisatie rapport type B.

Wij attenderen u er op in de sloopfase attent te zijn op de mogelijke toepassing
van ingestorte eternietstroken in de betonconstructies, metselwerk of op de
mogelijke toepassing van eterniet steistroken onder balkopleggingen. Tevens
attenderen wij er opdat het grondrioleringsstelsel en de schoorsteenkanalen
asbesthoudende buizen kunnen bevatten.
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2 Resultaten onderzoek

2.1 Samenvatting onderzoek
Tijdens ons onderzoek hebben wij de volgende asbestbronnen waargenomen:
1. Asbesthoudende schoorsteenplaat in de woonkamer;
2. Asbesthoudende golfplaten op het dak van opstal 1;

3. Asbesthoudende goot langs de dakrand van opstal 1.

2.2 Korte omschrijving woning en opstallen
Woning
De woning dateert uit de tijdsfase van begin/medio van de vorige eeuw. De woning
is in originele staat. De begane grond is ingedeeld met een gang, een trapopgang,
een woonkamer, een woongedeelte met veen keuken, 2 slaapkamers en een
bijkeuken/berging met een toilet. De verdieping bestaat uit een zolderruimte met
een slaapkamer.. De woning heeft geen begaanbare kruipruimte. Onder de
opkamer is een kelder gebouwd.
De woning is op staal gefundeerd. De fundatie en kelder is gemetseld. De
keldervloer en bovenliggende vloer is van beton. De begane grondvloer bestaat
gedeeltelijk uit een zandbed met gebakken vloertegels. De overige begane
grondvloeren en de verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit een houten baiklaag
met houten vloerdelen. In vrijwel alle ruimtes is vloerbedekking en/of vloerzeil
aanwezig. De buitengevels, de constructieve binnenwanden en de schoorsteen- en
ventilatiekanalen zijn gemetseld. Deze zijn voorzien van stucwerk of zijn betengeld
en voorzien van jute, vloerzeil, zachtboard en/of hardboardplaten. De separate
binnenwanden zijn vervaardigd uit een houten regelwerk met hardboardplaten. De
woning heeft een schuindakconstructie. Deze is samengesteld uit houten spanten,
een houten balklaag en houtachtig dakbeschot. De dakvlakken zijn afgedekt met
keramische pannen. De plafonds zijn vervaardigd uit een houten regelwerk met
zachtboardplaten of hardboardplaten. De aftimmeringen zijn van hout of
houtvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van hout.

Opstallen
De opstallen dateren uit de zestiger jaren of eerder van de vorige eeuw. De bouw
is eenvoudig. Het opgaande werk bestaat uit metselwerk of een regelwerk met
metalen of houten platen. De begane grondvloeren zijn vervaardigd van beton of
zijn onverhard. De daken hebben een lichthellende dakconstructie. Deze is
samengesteld uit een houten balklaag met stalen en kunststof platen. Op de
grootste opstal zijn op het halve dak asbesthoudende golfplaten aangebracht. De
aftimmeringen zijn vervaardigd van hout.

2.3Omschrijving asbestbronnen
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1. Asbesthoudende schoorsteenplaat
In de woonkamer hebben wij ander de gemetselde schoorsteenmantel
asbesthoudende platen aangetroffen. De platen zijn van een hechtgebonden
samenstelling. De platen zijn geschroefd tegen een hauten regelwerk en zijn
eenvoudig te verwijderen. Wij gaan er in de rapportage vanuit dat de platen zander
breuk verwijderd kunnen worden.

Wij adviseren u de platen met het nemen van bronbeperkende maatregelen te
verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse I

2 Asbesthoudende golfplaten
Op het dak van opstal 1 hebben wij asbesthoudende golfplaten waargenomen. De
golfplaten zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een hechtgebonden
samenstelling. De golfplaten zijn door de weersinvloeden verweerd en zijn
onbeschadigd. De dakplaten zijn met bauten bevestigd op een hauten balklaag.

Wij adviseren u de golfplaten middels de methodiek behorende bij een
buitensanering ander asbestcondities te verwijderen.
N.B. Het verwjderen van de dakplaten dient met het nemen van de benodigde
veiligheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de platen is gezien de
ouderdom van de dakplaten niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verw(jdering is klasse 2

3. Asbesthoudende goot
Langs het dak van opstal I hebben wij een asbesthoudende goot waargenomen.
De goot is vervaardigd van asbestcement en is van een hechtgebonden
samenstelling. De goot is gebeugeld en kan eenvoudig en zander breuk van het
materiaal verwijderd warden.

Wij adviseren u de goten gelijktijdig met de golfplaten te verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse 2.
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3 Onderzoekmethode

3.1 Inleiding
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een inventarisatie. Tijdens het
vooronderzoek worden de aanwezige bouwkundige en installatietechnische
bestekken en de bestek- en constructietekeningen van het bouwwerk c.q object
bestudeerd. Doel van het vooronderzoek is te komen tot een overzicht van de
toepassing van asbest in het te onderzoeken bouwwerk c.q object. Tijdens de
inventarisatie worden de asbestbronnen visueel geïnspecteerd, gekwantificeerd
en vindt de risicoklassebeoordeling voor de verwijdering van het asbesthoudend
materiaal plaats.

3.2Onderzoek
Indien er een verdacht element wordt waargenomen wordt bepaald of
monstername noodzakelijk is. Veelal zal door het wegnemen van een stukje van
het materiaal bepaald kunnen worden of het element daadwerkelijk
asbesthoudend is.

Verdachte elementen worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium
onderzocht.
Op basis van ons vooronderzoek, de eventuele monstername en analyse zijn wij
gekomen tot een overzicht van de asbesthoudende elementen. Materialen welke
zijn bemonsterd maar na laboratorium-analyse niet asbesthoudend blijken te zijn,
zijn eveneens gerapporteerd. Zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.

3.3Onderzoekmethode

Ten behoeve van de rapportage hebben wij geen inzicht gehad in het bestek
en/of de bestektekeningen. Ten behoeve van de rapportage zijn ons geen
tekeningen verstrekt.

Voorafgaande aan de inventarisatie hebben wij de woning met opstallen bekeken,
waarna wij gestart zijn met de inventarisatie. Hierbij zijn de mogelijke
asbestbronnen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Asbestverdachte materialen
worden bemonsterd en voor analyse verstuurd naar een daartoe geaccrediteerd
laboratorium. Alle ruimtes waren toegankelijk tijdens het onderzoek.
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3.4 Beperkingen onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de
organisatie van NMCS. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij
verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde
gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke
niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal
ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens
en/of niet visueel te detecteren elementen.
NMCS heeft zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige
zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend
afhankelijk van de inspanning van NMCS, maar ook van factoren die buiten de
invloedssfeer van NMCS liggen. Ofschoon de werkzaamheden door NMCS naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
worden uitgevoerd, kan NMCS derhalve geen garanties geven met betrekking tot
de resultaten. NMCS neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst
een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
Concreet betekent dit dat wij geen verregaand destructief onderzoek hebben
verricht, er geen insnijdingen zijn gemaakt in dakbedekkingen, of metselwerk en
plafonds zijn gesloopt.
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4 Inventarisatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van de inventarisatie, de constructie, het
analyseresultaat en de monsterreferentie.

Vervolgens is de asbestbron gekwantificeerd en gesorteerd.
Aangezien het een slooponderzoek betreft, heeft er een beoordeling
plaatsgevonden van de risico's welke verbonden zijn aan de asbestbron.
Voor detailinformatie over een risicoklassebeoordeling verwijzen wij naar het
formulier in bijiage A.

4.2 Risicoklassebeoordeling, informatief
Het vaststellen van de potentiéle kans op emissie van asbestvezels wordt door
middel van inspectie en beoordeling van de asbestbron bepaald op basis van een
veronderstelde emissie uit asbesthoudend materiaal. De normeringen en het
beoordelingsmodel SMA-rt is door de overheid vastgesteld en is verplicht als
bijlage A toegevoegd aan dit rapport.
Bij deze risicoklasse-analyse kan geen uitspraak gedaan worden of er ook
daadwerkelijk emissie van asbestvezels plaatsvindt.
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (lit. 2) zijn er 3 risicoklassen
gedefinieerd. Standaard zijn deze.

Risicoklasse: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2

I Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".
Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot I vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 vezels/m3)
Standaardregime conform de SC-530
Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > I vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering
van "risicovolle" niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest,
leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.
Art. 4.53a

Voor meer informatie wordt verwezen naar SC-540 Bijlage B par. 6.5
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4.3 Resultaten inventarisatie
Op deze en/of volgende pagina's zijn de resultaten van de inventarisatie
gerapporteerd.

Bronnr. 1: Asbesthoudende schoorsteenplaat
Constructie Geschroefd Risicoklasse 1

Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie MO2
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Begane grond Woonkamer 1 St. 1,5 m2

Totaal 1 st.

Bronnr. 2: Asbesthoudende golfplaten
Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel / 2-5 % Crocidoliet Monsterreferentie MO1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Opstal 70 m 2 Aim 12 m' x6 m 1

Totaal 70 m 2

Bronnr. 3: Asbesthoudende goot
Constructie Gebeugeld Risicoklasse 1/2
Analyse resultaat Visuele waarneming (10-15 % Chrysotiel) Monsterreferentie vo1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping RuimtelIocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Opstal 1 1 St. aim. 12 m 1

ToLaal 1 St.
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SMA-rt 2009-APR Risicoclassifkatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 10h29 (26647044)

Ascert
NMCS SCA-code: 05-0050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (05-0050032-
A.11.072.2]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

ide ntificatie
Proiectcode A 11 o72 2

Beccnr,lving waning Perkstraar 3 te Walsooraen
Bronnaam Schoorateenplaat
Broncode 1

Bronbeschrijving Hechtgebonde n plat

Productspecficatie
Situatie A Gebouw/object sanering professloneel
Binnen / buiren Binnen
Materiaal Asbestcement
Product vlakke pleat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Soorten en o asbest 10-15 % Chrysotiel
Anaiysecertificaatnr. 1394578
Productspecificatie eeplating schoorstoenmantels
Activiteit demontage (als geheel verwijderen)
Omstandigheden
Bevestiging Goschroefd
Verwering Niet vorweerd (goen zichtbare erosie)
Beschadiging Niet beschadigd (oppervlak intact, geen scheuren en gaten)
• Het betreft can gecontroieerde verwïjdering zonder breuk of incidentele breuk.
• Hot product is nie' t000.past in stallen en oak niet in schuren/constructles met mestopslag.
Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 2

Risicoklassen
Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole I
Protocol eindcontrole NON 2990 module visuele nspectie

Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
De plaatsen waar asbest wc, rdt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden cii afzettingslinten te geschieden.
Persoonlijke bescher ming Halfoela:t.masker

lijdens de werkzaamheden dient beschermende kieding te worden ge&age7 geschikt het werken met asbest deze kan bestaan uit afspoelbare• soor een
(tinyl) oterall en afwasbaar schoeisel cq te[h gheids Lsa'sen of uit wev. erpoerschoenen en -overail.
Tjdens de werk2aamheden dient bij voorkeur con hallgeldatsmasker P3 of P3 disposable masker te wordep qedrageii•

Beschrijving werkniethode algemeen:
• Hat verwijderei van asbest gebeurt via demont-:-..
• Aan de verwgderirig-brn wordt can eff,-:,tieve stofafzuiing toegepast.
• Hat te verwi:·ren materiaal wordt geimpiegneerd o' bevochtig1; indien hiermee een gevaarlik situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden

afgezie-. Hat materia_Il kan ook vooraf (deals) word_n ingep·kt in plastic.
• Hat asIest dient zodanig te worden ver:.ijdarJ da- goon restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
• Indien d· vloer bestaat ult ruwe of mooilik reinigl_re opperviakken de· de vloer met plastic folie af.
• Verzamel bet asbesthoudende afval zo spoedig mogel,Jk na vorwijd-,irig en verpak hot in daarvoor geschikte en luchtdkht afgesloten verpekking

voorzien van can asbestgevarensticker en veer het afval af.
Reinig bet gebruikte goreodschap afloop grondig of varpak hat luchtdicht in stoot- scheurvaste verpakking voorzien• na can en van can
a sbestgeva ransticker.

• Controleer de directe omgevng op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met eon stafzuiger voorzien van HEPA filter
(NON-EN 1822).

Beschrijving werkmethode specifiek:
• Bed,k de vicier met plastic folie.
• BiJ geschroofk platen: smeer de platen rond de schroeven aan de kopse kant in met fixeermiddel, draai de schroeven voorzichtig las en impregneerd schroefgaten.
• Als de platen los zijn of met geschroefde/geniete/gespijkerde glaslatten zijn bevestigd ken hat impregneren achterwege worden gelatcn.
• Demonteer de pleat zonder stoten, bevochtg de gehele pleat en voer daze en de plastic folie als asbesthoudend afval af.

Beschrijving eindcontrole'
Er dient eon visuele inspectie te warden uitgevoerd van hat gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(26647044)
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SMA-rt 2009-APR Riskoclassificatie
Aangernaakt op 09 oktober 2011 om 10h31 (39970626)
NMCS SCA-code: 05-D050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel ult van bet asbestinventarisatierapport (05-0050032-
A.11.072.2]; bet inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert

identiîicatie
Projectcode A.ll.072.2
Beschrijving Wonin g Perkstraat 3 te Walsoorden
Bronnaam Golfplaten/goot
Broncode 2/3
Bronbesthr,Jvin g l-lechtgebonle n merial

Productapecificatie
Situatie A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten Buiten
Materiaal Asbestcement
Product goIfplaat
Hechtgebondenheid F-icchteebonden
Soorten en 0/o asbest 10-15 0: Chrysotiei
Analysecertificaatnr. 139-1578

Productspecificatie Da Koeplating
Activiteit demontag, (als qeheel verwljderen)
Omstandigheden
Bevestiging Gecchroefd
Verwering Verweerd (zichtbare erosie!
Risicokiassen
Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol elndcontrole NEN 2990

Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de loketie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient volgelaatsmasker P3 met aarigeblazen lucht te werden gedragen.• een

Beschrijving werkmethode algemeen:
• [7e asbestverwijderingswerkz-mh-A:n dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en

omstaridiih--'en. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
• VooraT-a,nd aen de werkzaam1eden dient sen comple- werkp1an te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
• De werkzaamheden dienen te worden uitqevoerd conorn SC-530 Bijlage B (Technische Uitvooring).

Beschrijving werkmethode specifiek:
Voorafgaand aan het slopen dienen de platen amn beide zijden (indien mcgcIjk .i goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken werdt voorkomen: geniette/gvesM rde/geschroefde beplaüng:

verwijd.r spijkers, nietJes of draai de schioeven les•
gelijmd·_/.ekitte beplating: steek tik de· l:jmlaag kitlaag los• en eq

• beplai.,ng met gekitte glaslatten: snijd de kltran den door en verwijder de glaslatten rondom
• geklemde eri,of nietvrijtoegankelijke bopiarmcl hal: de beplating vrij metbehulp van handgereedschappen en/ofpneumatisch: gereedschappen

Veer hot plaatmat:ria:1 zcnder breken af als asbeothoudend afval
Beschrijving eindcontrole:
Er dient sen eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspecte.

(39970626)
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FIBRECOUNT 1394578
~

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

NMCS
t.a.v. de heer K. Nederlof
Noordweg 60
4353 AZ SEROOSKERKE

Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever : A.11.072.2
locatie monsterneming : Perkstraat 3 te Walsoorden
monsterneming door: : Klaas Nederlof
analyse conform : NEN 5896
datum aanmelding : 23-09-2011
datum rapportage : 27-09-2011
aantal monsters :5

Resultaten
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa binding

percentage
347647 MO1 - Golfplaat schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden

crocidoliet 2-5%

347648 MO2 - Siermantelplaat schouw Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden
woonkamer

347649 M03 - Vloerzeil woonkamer Zeil geen asbest <0.1% n.v.t.

347650 M04 - Wandbekleding Zeil geen asbest <0.1% n.v.t.

347651 M05- Koord hoofdstoppenkast Koord geen asbest <0.1% n.v.t.
woonkamer

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies de gedaan zijn
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door 'klant kan geen
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaa!type is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het
niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering aismede de
staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwujken van de conclusie welke in het veld is

vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen aabestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kennen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532 73.76 — BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 1/2, 27 mei 2011



FIBRECOUNT 1394578

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door bet hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiären via verificatie(â)fibrecount.com ovv het certuficaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 2/2, 27 mei 2011
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Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

ùo.

i
Foto I Woning

Foto 2Opstal 1

A.11 072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C "
1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Foto 3Opstal 3 Geen asbest
!

4-"

Foto 4Opstal 4 Geen asbest

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C : 2 van 2



L.

l
:Fotoblacien (asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

,/
---,.-4,,- « /".

Ç.

......
Foto I Asbesthoudende schoorsteenplaat in woonkamer woning (MO2)

Foto 2 Asbesthoudende golfplaten op dak van opstal I (MO1)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Cl •
1 van 2



J

I Foto 3 Asbesthoudende goot langs dakrand van opstal 1 (VO1)
I

Ail.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Cl • 2 van 2



C2:Foto.ac.en (niet asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Foto I Niet asbesthoudende vloerzeil in de woonkamer (M03)

F

Foto 2 Niet asbesthoudend vloerzeil ats wandbekleding in aanbouw (M04)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C2 •
1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

i
Foto 3 Niet asbesthoudende koord in stoppenkast in gang (M05)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C2 : 2 van 2



D: Tekeningen



Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Perkpdder Beheer B.V
Woring met opsta!len

[ Bijiage D Tekeningen[

Renvooi tekeningen __ _dBronnr I T refw-o-r4 Bronnr Trefwoord
t

1 i Schoorsteenplaat
i

3 -...... Goot
.

i

Overzicht voorbeelden van monstercoderingen
Kleefmonsters Luchtmonsters

-K Geen asbest aantoonbaar -Ll < VR geen asbest
+ Kl Sporen asbest aantoonbaar s L2 >verwaarloosbaar Risico
++ K2 Dutdelk asbest aantoonbaar ++ L3 >maxmaa! Toelaatbaar Risico
+++ K3 Veel asbest aantocnbaar

Materiaalmonsters Visuele waarnemingen
-M Geen asbest aantoonbaar
+ M Asbesthoudend monster +V Geen monster, materiaal bevat asbest

Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar De geinventanseerde ascestbronnen zijn aangegeven
tiidens het vooronderzoek een verdacht element is middels kicuren, arceringen e d (zie hiervoor hot
waargenomen. bovenstaande renvooi).

i
j

Niet toegankeltjke ruimtes worden[__ aangeduid met een rood kruis

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Bijiage D 1 van 1
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Procescertificaat Identificatiecode:

sca Asbestinventarisatie SC-540:2007 Bijlage B

APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING

1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan eon gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondsiag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van eon bouwwerk:
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau:
3. Gebruiker van eon bouwwerk.

Toect rg
I e hoder ven de vergunmng bt,jft voor de gemeente verantwoorö:ijk er, aanspreep,rr voor ce "r;o'tJ als

sanerJng. is het nie: vcikecig en dus niet jeschikt voor afgEfte stoop, e,gnr rJ car, spree.- oe ga,r,e,'ite c:
aanvrager van ce verc,.m,r,g aan. Deze str eckt vervolgcns hc c'-crr:oe,s. reSl. aan. D c1 e'ieneers voor de
asbestverwgjdertng

2. Als gewerkt wordt in str,jd rne: de voorscflntten, spreekt de gem,e *
e C: bcvcer va- ce vergur:mng in eerste

irstantie aan, in tweede :nst:rt,e de asbestver.vijderaar.

De onder de pun:ep 1 tim 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowei de
asbestinventarisa:.ùe de asbestverVtjdertng. als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te ziin voor de en:dbeoordeli,g. Dtt kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf. hetgeen ook logisch
Is

De opdraohtgever is degene die:
1. De opdra:ht tot inventarisatie verleent aan eon bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestinventarisatie.
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot

slopen/verwijderen:
3. De opdracht tot de oindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd:
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in hot bezit is

van oen geldig cer:if,caa: voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vOär uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen,
6. De stortbon en het vrijgavebev:.,s van hot asbestverwijdenngsbedrijf ontvang:
7. De Gemeente uiterlijk birne.- t,vee weken na uitvoerinc een afsohrf'. stuur van de resul'.a:en van de

eindbeoordeling:
8. De facturen voor de verleende diensten (1 tIm 4) ontvangt en betaait.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1,2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf. coch bi;Jf: verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op hot werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkhed van de opdrachtgever voor de juiste pap':,eren (inver.tarsaerapport en sloop-
vergunning) op hot werk vindr z,r wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par 4 Artike' 10 van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie. asbestvorwijdering en
eindbeoordeiing kunnen he: werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezi: zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a. 4.54d en 4.552 van het
Arbobesiuit J Asbestverwijderingsbesuit 2005.
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Procescertificaat lder:ifica:ecode.
Asbestinventarisatie SC-540 '2007 B,;,age B

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwilderinasbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Para:raa- 2 - Asbestinvent,nsa:.e
Ari 3-1 'b
lid b: deqene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit eU<aar nemen (= dus de opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt woer gesproken over decere die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtge'er)

besahikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5

die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóôrda.
de handeling wordt verricht, eon afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art 3 en 5 zln hee! duidelijk
De opdraohtgever beschikt over een invemarsatierapport en ges-- cer, a'schrift van dat rapporr ear
aegene die he' asbest verwijder:
Hoe de opdrachtgever aan dai rapport kamt, staat niet vermeld. Hjj moet er gewoon over beschikken,
dus het zelf regelen.
Zie oak art 4.54a-1 t'm 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-beslui:)

AanvLihng Arbeidsomstand,ghedenbesluit
Arrcei:513 Asoest rven[.nsar.e
I 'ioo':at ce har'del:rg als bed!: ,r. E

· · 4 :: vs's:e i o c-J.r-:el 4 o r n wcra t aa,-geager wordt de aanwez,ghe,d ..a esbet c'
asztstr.:J:erd: r'ocucteri dan wei ooc.:o, e: o- ornc.:oi,:.ö.sece proob:'er 'es I - ,:.-za ,E-0 e wo-den de reSn,'a.v O.C':,
cG:,,-e .r cen ,rventarisate,4xr,-L
2 ,mner eerste J10 : var toepass:ng iod,er ,ve·,: er-c's .v'd.7 ar cungen worden Dloct9est:i: sa, aso.st of asbesthoudnce procu¢en dar, a.e'
crodcl,e cf croocohethoudence vodcicten
3 0e 'nueritar,saüe en het nventarsaeraport, bedelc n et eerste lio, worden u,tgevoero once.'snr,:.aenlijr cpgesteld dooi cen beir.et oa, p be
bezi' ,s van een ce.t ficaat veor asbestnvertansa:.e dar.s argegeven door Onze Mir..s:r o; ce7 certfnzre.de nstelling
4 Ec7 sfsct rft van ber wventarisaberappor: word: vers:ekt van riet bedrjf, beuoeld ,n 2-' e' 4 b: J eA's,.= Id die de haridel',g bwcoeli a · . L =-

.

ee's'e ..- -:,ie,e'a b cur vemct.
5 r-et certcaa, o' eer. afschr it ovorva :s o de a'rc,os;i:as eanwezig er n;cr:. :ssnn:-: ;s'ccr: ser ceri arrbtenä als LeoIC r ·.- .'
,2' lb ,' ='

Ar.e ' 454d Asbestverwidernq
I De sande:,ner, beacetd .n an sei 4S: ee'3: ' b, re', r.dzond:mg van de harder.rc:n budc,'.: n s".nd 1 54:, r. :e.c,7 v or...' - e' /.:rcen
verr, zi-t ,o;gcns nor: vooraf opgesteid eery piar Cls benoeia o et w 455 doür cen becc,j: caz ,n ne: neo*: ,s van een certificaar vccr ssbestuec,gcng
dat is a.gegeven door Onze Minister of cen nerofoeren:e ,osr:l:r g
2 B,J ceo b:drqf cits bedoeld in het ee's,e l,c is ,n .ece' se.'al cer, persoon als bed':eld 'r, he' ds'de td uerkzaam
3 D rancetipger., bedoeld in het eerste lid wo'der ICti,ct: door of orde: voortd:mr :nez c,-: ,ar, ca oerscon die in bet bezt a n un cen ce'rifzat
oar vakoenrwaamreid veor hat toezrcht rood:n op rne. verwrJdeä, van asoesr en crocdc! a. cai ,: s;geeven door Onze Minister of cen cerboerende
irse;2-
1 'ioor.oe' de 'aneet:nge. bedc,eJo :n b0' eem.s; i,: 'ede wc'der ver'.cnt do:: cen a'nfee pe'sc:- oar de per0oon bedelc ir et ce'ze , 5, ,s

deze aroe :e'bcon ,n ret bez t var cer re: fic:2 ,a- va· neswa:rrhe'c voof her se-w. ne'e ' .'' SSC:st en oroo,.:ol,ci, da' ,s s';ese.:r no:, Onze
ti,ns.:r of car cro'.cerende inste,I n:
5 v'oOraat ,cora: aangevangen met ce heoreli,.:n, oec.e ,, be'. cerste lcj. is bct redn f nedoe. ,; be: cersre lid, in het bezt :n ce- S:Sornft van
eon :n.entarisaterapport als bedoe!d in vr.,:l b f:a e. m. ·:
6 0e certif,tel bedoelj in het ecis:e. derce en ume'de lid. of ofschrf,en daarvar, e, ccii afsr: va bet nventarisatterapport, bedoe!d irt a- -elíb :-ss i'(i, zijn op de arbeidspiaats aenwezig arc corden desgevraagd gatoona aan sw amste'aar als bedoeid in artx' : '. :' b- ',e

Par. 4 - Bouwwerken
Arr. 10:
Hot is verboden am een bouwwerk te slopen zonder of in a:w.k-9 van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om oen sloopvergunning meer eon inventar sa:ierpport worden overlegd (art. lOj).
De houder van de sloopvergunning moe: eon afschrift van de ve'gunning ter hand stellen aan het
bedriji oar de sloop uitvoert.
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Evaluatieformulier.

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrij f NMCS
SCA-code 05-D 050032.01
Rapport nummer
Vrijgave datum

. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport numnier
Vrijgave datum

. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwij deringsbedrijf
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Naam Handtekening
Verzonden naar . . .

Door (naam)
datum
paraaf



\.CS
Asbestonderzoek & Expertise
NEDERLOF \11-IEU & OC\181 SERVICES

Asbestinventarisatie SC 540
Voorafgaand aan sloop en verbouwing Gerneente HULST
Inventarisatierapport type A INGEKOME .'

Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.

Woning met schuur aan de Perkstraat I te Walsoorden

r K./_

n..:ns het ccJ,cLgo van

...... :..n op

het fd

A.11.072.1 8 oktober 2011



Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestinventarisatie conform SC 540
voorafgaand aan sloop en verbouwing
Inventarisatierapport type A

Project Woning met schuur
aan de Perkstraat 1 te Walsoorden

Opdrachtgever Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande

Contactpersoon Dhr. E. Walboomers
Telefoon 06-81818706
E-mail erikwalboomers@perkpolder.nl

Opdrachtnemer Nederlof Milieu Combi Services
Noordweg 60, 4353 AZ Serooskerke
Telefoon 0118-596 240 Mobiel 06-14 44 43 41
E-mail info@nmcsmilieu.nl

Certificaatnummer SCA Procescertificaat code 05-D 050032.01

Projectnummer A.11.072.1

Adviseur K.F. Nederlof

A.11.072.1 Perkstraat 3 te Walsoorden



Advies asbestinventarisatie conform SC 540

NMCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

Voorwoord
Wat is asbest? Asbest is een anorganisch silicaat met een vezelachtige structuur.
Deze rotssoort is ontstaan door complexe geologische processen, welke
miijoenen jaren geduurd hebben. Asbest bevindt zich in aders in de aardkorst en
is als erts door middel van mijnbouw eenvoudig te delven en goedkoop te
produceren. De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord Asbestos hetgeen
onverwoestbaar betekent. Dit geeft aan dat aan het materiaal bijzonder goede
eigenschappen zijn toegekend. Het materiaal is sterk, buigzaam, slijtvast,
hittebestendig, elektrisch isolerend en zuur- en loogbestendig.
De belangrijke fysische eigenschappen maken het erts door cornposietstructuren
uitermate geschikt voor verwerking in een diversiteit van producten.
Asbest heeft naast deze zeer goede eigenschappen de siechte eigenschap dat
het materiaal gemakkelijk te spijten is in zeer kleine vezels.
Medisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan asbestvezels, met
name door inademing, risico voor de gezondheid oplevert.
0m mens en milieu te beschermen tegen deze risico's is er een wettelijke basis
gelegd voor het verwijderen van asbest. Deze is vastgelegd in het
Asbestverwijderingsbesluit. Dit besluit is een Algernene Maatregel van Bestuur,
gebaseerd op de Wet Milieugevaarlijke stoffen en op de Woningwet.
Wanneer een bedrijf, instelling of particulier het voornemen heeft om een gebouw
of object te slopen c.q. te renoveren is het verplicht een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
0m reden van veiligheid voor mens en milieu is het te allen tijde raadzaam een
gebouw of object te inventariseren op de aanwezigheid van asbesthoudend
materiaal. 0m deze reden kan de eigenaar te weten komen om welke risico's het
gaat en welke maatregelen genomen dienen te worden.
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Advies asbestinventansatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbestonderzoek & Expertise

Inleiding
In dit rapport worden de resultaten behandeld van het door ons uitgevoerde
asbestonderzoek
In het rapport worden de hoeveelheden en locaties alsmede de wïjze van
bevestiging van de asbestbronnen vermeld. In de bijlagen treft u ondermeer
kleurenfoto's van de asbestbronnen en tekeningen met de locaties van het
asbesthoudende materiaal aan.

Op basis van dit rapport bent u in staat om op managementniveau beslissingen te
nemen met betrekking tot arbeidsrisico's en beheersmatige zaken inzake de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Het asbestonderzoek en deze rapportage voldoen aan de richtlijnen welke
gesteld zijn in de nationale beoordelingsrichtlijnen SC 540, d.d. 01-06-2008,
voor het onderdeel: 'Inventarisatie voorafgaande aan sloop'.

Serooskerke, 8 oktober 2011

NMCS

«:

K.F. Nederlof

(adviseur)
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540  -NVCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbcstondeirzoek & Expertise
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

MC-C
Asbestonderzoek & Expertise

I Samenvatting

1.1 Inleiding
Tijdens onze inspectie op 23 september 2011 hebben wij de woning met schuur
aan de Perkstraat I te Walsoorden, onderzocht op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal.
De resultaten van het onderzoek hebben wij samengevat in de onderstaande
tabel.
In de kolom 'bronnummer' en 'trefwoord' van tabel 1.2 vindt u de nummering en
de omschrijving van de asbestbron. De nummering geschiedt op volgorde van
prioriteit.
In de kolom risicoklasse is de risicoklasse voor de verwijdering van het
aangetroffen asbesthoudend materiaal met een nummering weergegeven. Voor
de nummering wordt verwezen naar het beoordelingsformulier in de bijlage A.
In de kolom locatie wordt aangegeven waar het asbesthoudende materiaal is
aangetroffen.
In de kolom 'referentie' is het monsternummer c.q het volgnummer van visuele
waarneming weergegeven.

1.2 Resultaten onderzoek

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

Tabel Resultaten onderzoek
Bronnr Trefwoord Risicoklasse Locatie Referentie

1 Wasemkap 1 Keuken M0 l
2 Golfplaten 2 Dak schuur M05
3 Lelen 2 Goot opstal 1 M04

Bitumineuze dakbedekking Platdak uitbouw MO2
Stopverf/kit Ramen schuur M03
Cementen opstand koeienstal Schuur M06

Referentie!monstercoderingen
Materiaalmonster Visuele waarneming, geen monsteranalyse

Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet
ieder materiaal wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken
(kleur, structuur e.d.) of informatie zoals opdrukken van de leverancier niet
asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid bestaat bij de adviseur/
onderzoeker wordt bemonsterd.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

1.3 Aanbevelingen
Indien men een aanvang neemt met de sloop van de woning en schuur is
mogelijk een aanvullend (destructief) onderzoek gewenst cm verborgen
asbesthoudende materialen te kunnen detecteren. Voordat een aanvang
genomen wordt met de sloopwerkzaamheden adviseren wij u deze
werkzaamheden in samenspraak met het saneringsbedrijf uit te laten voeren.

De bevindingen worden vastgelegd in het asbestinventarisatie rapport type B.

Wij attenderen u er op in de sloopfase attent te zijn op de mogelijke toepassing
van ingestorte eternietstroken in de betonconstructies, metselwerk of op de
mogelijke toepassing van eterniet steistroken ander balkopleggingen. Tevens
attenderen wij er opdat het grondrioleringsstelsel en de schoorsteenkanalen
asbesthoudende buizen kunnen bevatten.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540

------- NIVCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

2 Resultaten onderzoek

2.1 Samenvatting onderzoek
Tijdens ons onderzoek hebben wij de volgende asbestbronnen waargenomen:
1. Asbesthoudende wasem,ap in de keuken;

2. Asbesthoudende goffplaten op het halve dak van de schuur;

3. Asbesthoudende leien op het halve dak van de schuur.

2.2 Korte omschrijving woning en schuur
Woning
De waning dateert uit de tijdsfase van medio vorige eeuw. Het pand heeft een 2
laagse bebouwing en is in redelijk originele staat. In een latere tijdsfase is het pand
aangepast aan de bewoning. Hierbij zijn er enkele wijzigingen aangebracht. De
indeling hiervan is hierbij nauwelijks gewijzigd. De begane grond is ingedeeld met
een hal met trapapgang, een woonkamer, een 2e woongedeelte, een bijkamer en
een uitbouw met keuken, gang en toilet. De verdieping is ingedeeld met een
overloop, een badkamer en 4 slaapkamers. Het pand heeft geen begaanbare
kruipruimte en/of kelder.

Het pand is opgetrokken uit beton en metseiwerk. De begane grondvloer en de 1
°

verdiepingsvloer zijn vervaardigd van beton en zijn afgewerkt met een cementen
smeervloer. De zoldervloer is samengesteld uit een hauten balklaag met hauten
vToerdelen. In vrijwel alle ruimtes is vloerbedekking en/of vloerzeil aanwezig. De
buitengevels, de constructieve binnenwanden en de schoorsteen- en
ventilatiekanalen zijn gemetseld. De separate binnenwanden zijn vervaardigd uit
een hauten regelwerk met hardboardplaten, spaanplaatplaten of gipsplaten. De
dakconstructie bestaat uit hauten spanten, een hauten balklaag en hauten
dakbeschot. De dakvlakken zijn afgedekt met keramische dakpannen. Het dak van
de uitbouw is vervaardigd van beton en is afgewerkt met bitumineuze
dakbedekking. De plafonds zijn van beton of zijn vervaardigd uit een hauten
regeiwerk met hardbaardplaten of zachtboardplaten. De aftimmeringen zijn van
haut of houtvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van haut. De
warmtevaarziening wardt verzorgd door een vrij nieuwe cv-ketel.

Schuur
De waning dateert uit dezelfde tijdsfase van medio van de vorige eeuw. De bouw is

eenvaudig en bestaat een stenen en/of betannen fundatie met een betannen
begane grondvloer. Het opgaande werk en de in de schuur gebauwde aparte
ruimten bestaat uit steens metselwerk. De schuur heeft een schuindakconstructie.
Deze is samengesteld uit hauten spanten, een hauten balklaag en hauten
regeiwerk. De dakvlakken zijn afgedekt met galfplaten of leien. De aftimmeringen
zijn van haut of hautvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van
haut.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

2.3Omschrijving asbestbronnen

1. Asbesthoudende wasemkap
In de keuken hebben wij een asbesthoudende wasemkap aangetroffen. De
wasemkap bestaat ult een houten regeiwerk met asbesthoudende platen van het
type eterniet. De platen zijn van een hechtgebonden samenstelling. De platen zijn
geschroefd en/of gespijkerd tegen het houten regelwerk en zijn in totaliteit
eenvoudig te verwijderen. Wij gaan er in de rapportage vanuit dat de wasemkap in
zijn geheel zonder breuk verwijderd kan worden.

Wij adviseren u de wasemkap met het nemen van bronbeperkende maatregelen te
verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse I

2 Asbesthoudende golfplaten
Op het halve dak van de schuur hebben wij asbesthoudende golfplaten
waargenomen. De golfplaten zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een
hechtgebonden samenstelling. De golfplaten zijn door de weersinvloeden verweerd
en zijn onbeschadigd. De dakplaten zijn met bouten bevestigd op een houten
baiklaag.

Wij adviseren u de golfplaten middels de methodiek behorende bij een
buitensanering onder asbestcondities te verwijderen.
N.B. Hot verw(/deren van de dakplaten dient met het nemen van de benodigde
veillgheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de platen is gezien de
ouderdom van de dakplaten niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verwjdering is klasse 2

3. Asbesthoudende leien

Op het andere halve dak van de schuur hebben wij asbesthoudende leien
waargenomen. De leien zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een
hechtgebonden samenstelling. De leien zijn door de weersinvloeden verweerd en
zijn onbeschadigd. De leien zijn bevestigd op een houten ondergrond.

Wij adviseren u de leien middels de methodiek behorende bij een buitensanering
onder asbestcondities te verwijderen.
N.B. Hot verwjderen van deleien dient met hot nemen van de benodigde
veiligheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de onderliggende
constructie is niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verwj/dering is klasse 2

Wij adviseren u de goten gelijktijdig met de golfplaten te verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor vetwj/dering is klasse 2.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur N1.CS

Asbestonderzoek & Expertise

3 Onderzoekmethode

3.1 Inleiding
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een inventarisatie. Tijdens het
vooronderzoek worden de aanwezige bouwkundige en installatietechnische
bestekken en de bestek- en constructietekeningen van het bouwwerk c.q object
bestudeerd. Doel van het vooronderzoek is te komen tot een overzicht van de
toepassing van asbest in het te onderzoeken bouwwerk c.q object. Tijdens de
inventarisatie worden de asbestbronnen visueel geïnspecteerd, gekwantificeerd
en vindt de risicoklassebeoordeling voor de verwijdering van het asbesthoudend
materiaal plaats.

3.2Onderzoek
Indien er een verdacht element wordt waargenomen wordt bepaald of
monstername noodzakelijk is. Veelal zal door het wegnemen van een stukje van
het materiaal bepaald kunnen worden of het element daadwerkelijk
asbesthoudend is.

Verdachte elementen worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium
onderzocht.
Op basis van ons vooronderzoek, de eventuele monstername en analyse zijn wij
gekomen tot een overzicht van de asbesthoudende elementen. Materialen welke
zijn bemonsterd maar na laboratorium-analyse niet asbesthoudend blijken te zijn,
zijn eveneens gerapporteerd. Zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.

3.3Onderzoekmethode

Ten behoeve van de rapportage hebben wij geen inzicht gehad in het bestek
en/of de bestektekeningen. Ten behoeve van de rapportage zijn ons tekeningen
verstrekt.

Voorafgaande aan de inventarisatie hebben wij de woning met schuur bekeken,
waarna wij gestart zijn met de inventarisatie. Hierbij zijn de mogelijke
asbestbronnen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Asbestverdachte materialen
worden bemonsterd en voor analyse verstuurd naar een daartoe geaccrediteerd
laboratorium. Alle ruimtes waren toegankelijk tijdens het onderzoek.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMrs

Asbestonderzoek & Expertise

3.4 Beperkingen onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de
organisatie van NMCS. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij
verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde
gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke
niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal
ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens
en/of niet visueel te detecteren elementen.
NMCS heeft zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige
zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend
afhankelijk van de inspanning van NMCS, maar ook van factoren die buiten de
invloedssfeer van NMCS liggen. Ofschoon de werkzaamheden door NMCS naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
worden uitgevoerd, kan NMCS derhalve geen garanties geven met betrekking tot
de resultaten. NMCS neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst
een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
Concreet betekent dit dat wij geen verregaand destructief onderzoek hebben
verricht, er geen insnijdingen zijn gemaakt in dakbedekkingen, of metselwerk en
plafonds zijn gesloopt.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbcstonderzoek & Expertise

4 Inventarisatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van de inventarisatie, de constructie, het
analyseresultaat en de monsterreferentie.

Vervolgens is de asbestbron gekwantificeerd en gesorteerd.
Aangezien het een slooponderzoek betreft, heeft er een beoordeling
plaatsgevonden van de risico's welke verbonden zijn aan de asbestbron.
Voor detailinformatie over een risicoklassebeoordeling verwijzen wij naar het
formulier in bijiage A.

4.2 Risicoklassebeoordeling, informatief
Het vaststellen van de potentiéle kans op emissie van asbestvezels wordt door
middel van inspectie en beoordeling van de asbestbron bepaald op basis van een
veronderstelde emissie uit asbesthoudend materiaal. De normeringen en het
beoordelingsmodel SMA-rt is door de overheid vastgesteld en is verplicht als
bijiage A toegevoegd aan dit rapport.
Bij deze risicokiasse-analyse kan geen uitspraak gedaan worden of er ook
daadwerkelijk emissie van asbestvezels plaatsvindt.
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (lit. 2) zijn er 3 risicoklassen
gedefinieerd. Standaard zijn deze:

Risicoklasse: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2

I Blootsteflingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".
Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot I vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 vezets/m3)
Standaardregime conform de SC-530
Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > I vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uftsluitend voor verwijdering
van "risicovolle" niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest,
leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.
Art. 4.53a

Voor meer informatie wordt verwezen naar SC-540 Bijiage B par. 6.5
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbestonderzoek & Expertise

4.3 Resultaten inventarisatie
Op deze en/of volgende pagina's zijn de resultaten van de inventarisatie
gerapporteerd.

Bronnr. 1: Asbesthoudende wasemkap
Constructie Geschroefd Risicokiasse 1

Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie MO1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

verdieping Ruimte/locatie Hoeveelheid Opmerking

Begane grond Keuken 1 St. 2 m2

Totaal 1 st.

Bronnr. 2: Asbesthoudende golfplaten
Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resuttaat 10-15 % Chrysotiel/2-5 % Crocidoliet Monsterreferentie M05
Gebondenheid I-Iechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/locatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Schuur 380 m 2 ca. afm. 44 m 1 x 8,5 m '

Totaal 380 m2

Bronnr. 3: Asbesthoudende leien

Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie M04
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Schuur 380 m 2 ca. afm. 44 m 1 x 8,5 m 1

Totaal 380 m2
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SMA-rt 2009-APR Risicoclassifkatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 12h34 (26648124)
NMCS SCA-code: 05-0050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel ult van bet asbestinventarisatierapport [05-D050032-
A.11.072.1]; hat inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geIeei overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert

Identificatie
Projectcode 4 11 072 1

Beschrijving Wonmg mer scnuur Perkstrat 1 te vdatsoorden
Bronnaam Wasemkap
Broncode 1

Bronbeschrijving AC pleat

Productspecificatie
Situatie A Gebouw/c, hiect sanering professioreel
Binnen / buiten Binnen
Materiaal Asbestcement
Product asbestboard (harde plaat)
Hechtgebondenheid Hechtnebo;den
Soorten en 0/0 asbest 10-15 'o Chrysotiel
Analysecertifica atn r. 1394577
Productspecificatie Overige beplatng fhede pleat)
Activiteit loS meterlaa! ot ob]ect/constructe,inbt.allatie als geheel verisideren
Omatandigheden
Bevestiging Asbesr efqoschermd of objoct/constrj:tip/installatie als gcheel t: verwijdoren
• Het betreft enn gecontroleerde verwijdering zonder breuk of mcidentele breuk.
• De toepassing (materiaai, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwrjderd waarb geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig
zujn.
Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 2

Risicoklassen
Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / merkeren
De plaatsen waar asbest wordt verwiderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakenlng dient met
waarschuwingsborden en efzettingslinten te geschieden.
Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

Tjdens de werkzaamheden dient beschermende kieding te worden georagcn geschikt toor het werken met asbest: daze ken bestaan uit een afo poe'har)•

('inyl) oserall en afwasbaar schoeisel cq seiligheidslaarsen of uit wegverp000rschoenen en -oserall.
Tjdens de werksaamheden dient bj noorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.•

Beschrijving werkmethode algemeen:
• H-t verwijderen van asbest goheurt via demont-=e.
• Aen de verwijderingsbron rrordr enn effectese stofafzuigi79 toegepast.• Hft te verwijderen mateoaal rsord geimp.ejne_-1 o' bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, ken van deze maatregel worden

afgezien, Het materiaal ka- ook vooraf (deels) word-n ingt:pakt in plastic.• Har asb_- difnt zodanig te word_- verwijderd da genn restdelen in het werkgebid unoen achterblijven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe of moelij. reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie cf.
• Verzamel hot aebesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering ei verpai, het in daarvoor geschikte en luchtdkht algesloten verpakkng

voorzien van een asbestgevareisticker en veer het afv11 cf.
• Reinig het gebruikte geree_chap na efloop grondg of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een

a sbestgeva re nsticker.
• Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met enn stofzuiger voorzien van HEPA filter

(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:
Er dient een visseie irispectie te worden uitgevoerd van hat geheie werkgebied en ccnfrm NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(26648124)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 12h36 (6662041)
NMCS SCA-code: 05-D050032.01
Deze risicocla5sificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (05-D050032-
A.11..072.1]; hat inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert

Jdentificatie
Projectcode A.11.072.1
Beschrijving Wooing met schuur Perkstraat 1 te Walsoorden
Bronnaam Golfplaten/leien
Broncode 2/3
Bronbeschrijv ing A,- rn,iteriaJl

Productspecificatie
Situatie A Gebouw/object sanering prefssi,-reel
Binnen J buiten Bwten
Materiaal Asbestcement
Product clakici
Hechtgebondenheid Hochtgebonden
Soorten en O asbest 10-15 % Chrysotlel
Analysecertificaatnr. 1394577

Productspecificatie Dak - en gevelleien
Activiteit overig (als geheel vsrwiJjeren n,et mogelijk is)

Rusucollassen
Ris,coklasse handeling 2

Protocol ha ndeling SC-530, risicokass: 2

Risicokiasse eundcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkpia nelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
Voorafgaand san de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemerkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
Persoonlijke bescherming Afhankelike adembescherming

Tijdens de wcrkzaamheden dient volgelaatsmasker P3 aengeblazen lucht te worden gedragen.• eon met

Beschrijving werkmethode algemeen:
• De asbestverwijderingswerkzaanheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specilicaties en

omstand.geden. Te allen tijde dient vezelemissie rovedi rnogelijk te worden beperkt.
• Voorafgaand san de werkzaamheden dient Sen compleet i'erkpl: te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd covvrn, SC-530 BiJiage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:
Voorafgaand San het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelik) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zod:nige wïjze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

• verwd:r rpijkers, nietjes of dreai de schroeven los
geljmde/geKitte beplating: sleek tik de lijmlaag kitlaag los• en cq
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door verwijder de glaslatten rondom• en
geklemde en/of niet vril toegankelke beplating: hak de beplating met behuip handgereedschappen en/of pneumatsche gereedschappen• vril van

Veer het plaatmateriaai zander breken af als asbesthoudend afval
Beschrijving eindcontrole:
Er dient een eindcontrol: door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(6662041)
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FIBRECOUNT 1394577

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

NMCS
t.a.v. de heer K. Nederlof
Noordweg 60
4353 AZ SEROOSKERKE

Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever : A.11.072.1
locatie monsterneming : Perkstraat 1 te Walsoorden
monsterneming door: : Klaas Nederlof
analyse conform : NEN 5896
datum aanmelding : 23-09-2011
datum rapportage : 27-09-2011
aantal monsters :6

Resultaten
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa binding

percentage
347641 MO1 - Betimmering afzuigkap Plaatmateriaal chrysotiel 10-15% hechtgebonden

347642 MO2- Bitumineuze dakbedekking Bitumen geen asbest <0.1% n.v.t.

347643 M03- Stopverf ramen schuur Kit geen asbest <0.1% n.v.t.

347644 M04 - Daklei schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden

347645 M05 - Golfplaat schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden
crocidoliet 2-5%

347646 M06 - Afwerklaag cement Plaatmateriaal geen asbest <0.1% n.v.t.
compartiment koeienstal

De resultaten hobben uitsiuitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bil monsterneming door "klant" kan geen
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materlaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is goconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het
niet uitgesloten dat de laboratorium beviridingen afwijken van het materiaaltype welke in hot vold is vastgosteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op hot laboratorium van Fibrocount is geconstateerd. Als gevo!g van de methode van bomonstering alsmede de
staat van hot aangeboden monster is hot niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium aiwlJken van de conclusie welke in hot vold is

vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovir,yltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- on
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden godotocteerd, bevelen wij san de monsters met scanning elekironen microscope (SEM) te laten
analyseren. Organisch geboriden materialen kunnen asbestvezels bevatten met eon dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kunnen worden, en de analysorosultaten hiordoor vals nogatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 1/2, 27 mei 2011



FIBRECOUNT 1394577

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiären via verificatie,î,fibrecount.com ovv het certiflcaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 2/2, 27 mei 2011
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Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto I Woning

i

Foto 2 Schuur

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden C: 1 van 2
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:Fotob_acen (asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie zeeland / Perkpolder Beheer B.V
Woning met schuur

/.
:t..

, '.

•

..

I IFoto I Asbesthoudende beplating wasemkap in keuken (MO1)

o

\

Foto 2 Asbesthoudende golfplaten binnenzijde dak schuur (M05)

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden Cl 1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto 3 Asbesthoudende dakleien op het dak van de schuur (M04)

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden Cl • 2 van 2



C2:Foto_aaen (niet asbesthoudend rnateriaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zee!and I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

- ". '
--,'¥-- .%-1.'././[/ L "

._,,,':--.
--, -..- ...,

Foto I Niet asbesthoudende bitumineuze dakbedekking platdak waning (MO2)

Foto 2 Niet asbesthoudende kitlstopverf in ramen schuur (M03)
J

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden C2 •
1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto 3 Niet asbesthoudende cementen opstand in koeienstal (M06)

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden C2 : 2 van 2



Tekeningen



Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Perkpolder Beheer B V
Woning met schuur

Bijiage DTekeningen !
ù

Renvooi tekeningen
-B--ronnr Trefwoord- Bronnr I Trefwoord

I............................

Il liii1 \, Cas:m k a p 2
i

Golfplaten

3 rí-.,.v' k'..*tIl/ '.. -esen
-.

Overzicht voorbeelden van mon.stercoderingen
Kleefmonsters Luchtmonsters

-K Geen asbest aantoonbaar - Ll < VR, geen asbest
+ Kl Sporen asbest aantoont:aa r + L2 >verwaarloosbaar Risico
+*K2 Duidelijk asbest aantooi,baa' ++ L3 >maximaai Toelaatbaar Risico
+++ K3 Vee asbest aantoonbaar

Materiaalmonsters _Vis u_ele waarnemingen_
M Geen tsbest aantc:baar-

+ M Asbestnouaend monster +V Geen monster. rnater,aai bevar asbes

Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven
tijdens het vooronderzoek een verdacht element is middels kleuren, arceringen e.d (zie htervoor het
waargenomen. bovertstaande renvooi).

i Niet toeyankejke rL,mtes worden
aangedu,,d met eon rcod krujs.

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden Bj'age D 1 van 1
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Zie tekeni-n_2

Woniiig
Tekening I (schemaisch)
Situatie woning met schuur

\*-- N MCS

Project: A. 1 1.072.]
Woning a'd Perkstraaz I te \Valsoorden

Beheer B.V.
Opdrachtgerer PostbusPerkpold1e4r1 Kloosterzande
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Bega,e_ groizi j e
VerdieIi,g

Tekening 2 (schematisch)
Plattegronden woning

"e.-- NMCS
kibelInndcroek & Rxpe*iu'

Project: A.1 1.072. 1

Woning a/d Perksiraat 1 te Walsoorden

Perkpolder Behecr B.V.
Opdrachtgever Postbus 14 Kloosterzande

i
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Procescertificaat Idantificatiecode:
Asbestinventarisatie SC-540. 2007 Bijlage B

APPENDX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMST1G WET- EN
REGELGEVING

1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondsiag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaarvan een bouwwerk:
2. Namens de egenaar van het bouwwerk: adviesbureau:
3. Gebruiker van een Douwwerk.

Tr:. ob.trng:
t De fiouder van de ve,.. '-- -g bllft yoor de gameente verantwoordelgk en aanspreepr:r voor de rapponage als

sanering. Is het fie, v::.ec en dus n,et geschikt voor atgitte sloopvergunn;ng. can spree,: ce gemeerte de
aanvrager van de yergj n ng aan. Deze spreekt vervolgens het cnderzoeksb,rea aan. D" g: c eveneers voor de
asbestverwijcierng.

2. Als gewerkt worat in strijc met de voorschnften, spreekt de gemeente de ho.,cer var de verguir r r ee·:te
instantie aan. in tweece instartie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowei de
asbestinventarisatie de asbestverwijdering: als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te ziJn voor de eirdbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan he : verwijderingsbedrijf, he:geen oak logisch
is.

De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan eon bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot

slopen!verwijderen:
3 De Dpdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorum o q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd,
4 De oparachr to: de asbestverwijdering verleent aan een asbastverwïjderingsbedrijf dat in het bezit is

van een geldig cer-if.caat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minlrnaa! een week voär uitvoering op de hoogte ste!: van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen:
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van hot asbeslverwijderingsbedrijf ontva:-gr:
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuu van de resultaren van de

eindbeoordehng
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever Kan de zaken genoemd onder 1,2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld hot
asbestverwijderingsbedrijf, doch bl,JH verarttwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrach:gever voor de juiste paperen (inventarisa:ierapport en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artie 3 en 5 en Par. 4. Artike 1 0 van hat
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie. asbestverwijdering en
eindbeoordeling kunnen he: werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk
verplchte certificatie, respec-':.Eve!.. accreditatie, vermeld in art. 4.542. 4.54d en 4.55a van hat
ArOobesluit / Asbestverwijdenn gsbesluit 2005.
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Procescertificaat Identificatiecode:

Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 Bijlage B

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderinqsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paracaa - 2 Ashestinventarisa.e•

Art 3-1 -b
lid b: dec-are die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-a
00K her wordt weer gesproken over decene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5
Deqene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrek: vOOrdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van hot inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art 3 en 5 zijn heei duidelijk:
De oodrachtgever beschikt over eon inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die hot asbest vervcijdert.
Hoe oe opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,
dus het zef regelen.
,_,e ook arr 4.54a-1 tim 5 en 4 54d-5 (toevoeging aan Arbo-bes!Jit)

Aanvul,ng Arbeidsomstandighedenbesluit
A-e, 1 5a Ac:-s-inver,tar' sare
i \'c-cr:ar sen handet,ng als bedoe;: r 7 : -' c: ·,e ;,1 - - ««.-ree a ri e' r v,o-d: aargevaren wordt de aanwezghe'd va ascest o
ascasehc,2:Ad eroducten dar ‚sei croc cs] at G- c-o2 c. .scnoende pr000c:e.i ,cl!:d : g.r ,eTta:.ért en wo-den de res.!aien r,ear
opganme ,, ac.r; iivei.tarisaberapcr.
2 He, earste li: is van toepassing nd er ss&-krerrers ;vrr:en of kunrien word: clootges,e: ou, ascesf of asbestboudenoe p-odu -, da- cei
crocidoi:e. cf crccidoliethoudende prodvCt:1
3 De s sanea:sae en het nventansat,eraport becee;d ,n bet serste lid. werden L,tcavoed ondersn: cenlijk opgesteld. door ear b5d',

' eat In he:
bezt is van eer, ce-bficaat voor asbesbnve'tar so:e cat is a«gegeen door On.e Minister of se cerb<.er:',ae instelling
4 Een atsorrift van het ieveefarisabeappor: aorJ. verstrekt aan bet bednlf, bedee!: .r a = 4r4 s=r:,e l,4 ze de hand:! ng ecce! t --t. .,..
Lo.·; ù! re-;ee: a b, ol. ver''c,'r
5 He- cec :caai o' een afschnft daariai .s c: c: anm: cs:laais aanwezg en ‚ner:. oesge.'393 ge:cna can een arnoteraar Ois cero'', .' .:-, e

""

i:_1.,í [

Ar,. ce l. 54d Ancertver,ldermc
t Ce,ac:i':en. bedoeldin::l: *2':'3 me «oEonderpg van de nane:.,'ge ber:e',j,qaz cA e'ccr.:rei: e,- -f :raen
.'enr,ct colgens eon vooraf opyasteiJ ae,rko,:r ais CSCC:tc ,n s-, n 4 55 dco een 0e-zrr ca2 n he: bez,t is van een ceoaat sefr nsbcst,ama:ring
u=. I ='yvve': decr Onze Min,iei v i c„ ce'3tezcr:de, es:en
2 B:J een cedr,, als oedoeld n het na,ste !,d is n ace, geval can persocn als bedoeld ,r, be: carde 1:t ,rerkzaam
3 De handelingen, bedceid in bet aarste ',a, worce,r ver:cp: door of coder voorta,:erd :cez.c-' var, cen persoon die in bet be: is vor sen ce-iSCaat
ra, vskoekw:am heed voor bet toez.cnt hoveden op ne: verwijaeren van asbest en ceccidolie, cat is argegeven door Onze Minster c: een celitceence

4 Voc,rzove- de handelingen. bedoe';,d r ne: es,3:e I r-ede worden verncht dOot se a-de:e r e's:o, da de persoon bedoeid r, r.et len:e lid, is

Ceze sneere perscon in bet bez: van sen ce Ara- '
'.,Br, .s•.benwaameid veo' he, ve-, ca€; v - asses: er, croccol;:t oct s v';eGe.: dr:r On::

M n:s'e- o ' 5cr ce'i.Scerer,de ins:e rg
5 ŒEccra •sc'r acigeangen me, ce ns-,dI,ece -, c,cels in rer eerste lJ ,s *e bez.', ce'c:: ra t cens:e Iid, in be' cez : ‚e e, ss- ,,- ear
ee, i esnearsa:rapport als beOoeld ,e ç t . C 5 - s e, d

S De certAcate oedoeld in hat ears':. car:e é,, ;-e:c: I.c of afscsriften daarvar e,r se s:snr,h va- -at inventansaterapDO,F. DrCOe' -
9 '

4 54a ce'sI l,c zin op de arbeidspldats aarwez ; e'l corden desgevraagd gemnc can ewi amble,naa als bedoeld in ni:,e, 2. r-, .'e ù,.

Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om eon bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden ovetlegd (art. lOjj.
De houde var de sloopvergunning moet eon atschrifi van die vergunning ter hand ste;:en aan het
bedr. aa- de s'oop uitvoerr.
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Evaluatieformulier.

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrij f NMCS
SCA-code 05-D 050032.01
Rapport nummer
Vrijgave datum

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Naam Handtekening
Verzonden naar 1. . .

Door (naam)
datum
paraaf
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SAGRO Zeeuws Vlaanderen B.V.

Sloopveiligheidsplan -omgeving

Project Sloop Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden

Opdrachtgever Provincie Zeeland

Projectnummer 22133236

'rt biih-4. 3/fl20 * / Lca
,

Versienummer 01 ù .... !nr.
dcz- :-,En'q ' -;i oHege

/.'- c Van burgemeesteDatum 18-12-2013 en r,,p,Ol-LL,¢S 'lii de qe.-.-... ,-' ,,-tgeno, ::i op .....
Status concept 3 1 DEC 2013

bet afde!ir1gshoofd Vergunningen.

Autorisatie werk-/VGM-plan
Aard van activiteit

Naam Opgesteld Aangeuld Gewijzigd Handtekening Opmerkingen

A. de Putter . O O Concept, ter acceplatie

O O O Defi nitief gemaakt

O O O

Sloopveiligheidsplan, sloop Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden Pagina: 1/9
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1. LNLEIDING SLOOPVEILLGHEIDSPLAN

1.l Doel sloopveiligheidsplan
Het doel van dit sloopveiligheidsplan is het informeren van opdrachtgever. gemeente, medewerkers van Sagro en overige be!anghebbenden
als wel derden (voctg.itigers, fietsers, automobilisten, enz.) over de te nemen veiligheidsmaat regekn tijdens het uitvoeren van
sloopwerkzaamhedet
In dit plan wordt met name omschreven de veiligheidsmaatregelen we!ke getroffen worden t.b.v. de veiligheid van weggebriikers,

omliggende panden, bewoners. hulpdiensten ,etc.

Sloopveiligheidplan sloop Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden Pagina: 3/9



2. OMSCHRUVING WERKZAAMHEDEN

2.1 Opgave van de werkomvang

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het slopen van 2 woningen, schuur en diverse overige opstallen aan de
Perkstraat I en 3 te Walsoorden.
Beknopte omschrijving werkzaamheden;

• Bouwplaatsinrichting, plaatsen hekwerk, aanbrengen rijplaten;
• Uitvoeren asbestsanering conform SCA-530;
• Leegsloop te slopen gebouwen;
• Sloop gebouwen mncl. funderingen;
• Afvoeren afvalstromen naar een erkende verwerkingsinrichti,g,
• Opschonen en egaliseren van het terrein met aanwezige grond.
• Opruimen bouwplaats;

2.2 Adres en bereikbaarheidsgegevens

Opdrachtgever Provincie Zeeland
Contactpersoon dhr. G. van Geffen
Adres Abdij 6
Postcode/Plaats 4331 B K Middelburg
Telefoonnr. 0118-631011
Faxnummer 0118-626949
E-mail

Naam projectlocatie
Adres/plaats projectlocatie : Perkstraat I en 3 Walsoorden
Telefoonnr.

2.3 Gegevens met betrekking tot het uitvoerend bedrijf

Naam : Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
Contactpersoon : Dhr. K. Kolijn Mobiel tel.nr. : 06-25074462
Adres/postbus : Postbus 138 Postcode/Plaats : 4530 AC Terneuzen
Tel.nr. : 0115-478240 Faxnr. : 0115-477805
E-mail : kkolijn @ sagro.nl

2.4 Tijdsplanning, werk- en rusttijden en informatie

Datum aanvang : zsm na ontvangst vergunning
Uitvoeringsperiode : 3 weken
Datum einde

Werktijd : van 07.00 tot 09.30 uur Pauze : van 09.30 tot 10.00 uur Werktijd : van 10.00 tot 13.00 nur
Pauze : van 12.30 tot 13.00 uur Werktijd : van 13.00 tot 19.00 nur

* aangegeven werktijden zijn maximaal
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2.5Overzicht veiligheidsrnaatregelen

Item
I
Risko

I
Te trefen maatregelen

Onigeving
Vallend sloopmateriaal, veiligheid op het terrein • Sloopterrein afzetten met bouwhekken
Bescherming omgeving • Transport afvalstoffen, geiwchten confonn maximale wettelijke bepalingen
Schade aan openbare wegen

Stofoverlast • Nathouden sloopbewerking• Stofoverlast • Stofdeeltjes afvangen niet gaas 'an.s bouwhekken
Lawaai op de arbeidsplaats • Uiivoering van de werkzaamheden binnen de werktijden van de vergunning (07:OOuur t/m 19:OOuur)Blootstelling aan lawaai • Inzet materieel voldoet ce-uormeringvan wat aan
Kabels en leidingen • Inventanseren van in gebruik zijnde leidingen en spanningvoerende kabels op de slooplocatie N B. het is de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever deze informatie te verschaffen. Indien niet voorhandei dan melding
bij KLIC (Kabels en leidingeninformatiecentrum).• Afsluiten van alle nog in gebruik zijnde leidingen en spanningvoerende kabels, voor zover niet voor de sloopAanwezigheid ondergrondse kabels en leidingen
noodzakelijk (opdrachtgever)• Insiructies geven voor het werken in de buurt van leidingen en kabels (veilige afstand, markeren, etc.)• Ordelijke inrichting, beheer en onderhoud van aanwezige schaft-, kleed- en sanitaire voorzieningen

Verkeer•
I
Verkeerstechnisch gevaarlijke situaties

I
S De aa11- ei afvoerwegen hekend inaken bij personeel

[ Overige
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3 Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden

3.1 Werkmethode en —volgorde

Voorbereidende werkzaamheden
0m inzicht te krijgen in de ligging van kabels en leidingen van de openbare nutsvoorzieningen en riolering zal een KLIC-
melding worden gedaan.
Aan de buurtbewoners en overige belanghebbenden zal door de provincie Zeeland gecommuniceerd worden over de uit te
voeren werkzaamheden.

Bouwplaatsinrichting
De slooplocatie wordt rondom afgesloten met een bouwhek.
Binnen de bouwhekken van het terrein zullen de containers en schaft- en toiletgelegenheid worden geplaatst. Ook het

sloopmateriaal zal binnen de bouwhekken worden geplaatst. Het bouwterrein zal buiten werktijden worden afgesloten.
Aan de in- en uitrit voor het bouwverkeer worden gemaakt mncl. het toepassen van waarschuwingsborden.

Asbestsanering
In het te slopen panden zijn asbesthoudende materialen toegepast. De hoeveelheid en locatie van deze asbesthoudende
materialen zijn omschreven in de gemaakte asbestinventarisatie. De in deze rapportage genoemde asbesthoudende materialen
zullen door of in opdracht van Sagro Zeeuws-Vlaanderen conform de SC-530 verwijderd worden. De vrijkomende
asbesthoudende materialen zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
Na beeindiging van de asbestsanering zal het gebouw geïnspecteerd worden door een geaccrediteerd laboratorium. Deze zullen
een vrijgave meting uitvoeren of de in het asbestinventarisatierapport vermelde asbesthoudende materialen uit het gebouw is

verwijderd.
Projectgebonden aanvullende informatie is opgenomen in het projectdossier, dit dossier zal tijdens de uitvoering van de
saneringswerkzaamheden op de projectlocatie aanwezig zijn.

Slopen gebouwen
Nadat de asbest is verwijderd, zal met behulp van een hydraulische graafmachine voorzien van sorteergrijper de gebouwen
worden gesloopt. Hierbij zullen de vrijkomende afvalstromen direct worden gesorteerd en in de containers worden geladen.
Eventueel zal vooraf aan de machinale sloopwerkzaamheden de woningen worden leeggesloopt. Hierbij zullen de niet-
steenachtige materialen worden verwijderd en gesorteerd worden afgevoerd.

Met behulp van een hydraulische graafmachine voorzien van bak en eventueel boorhamer zullen de vloeren en funderingen
worden gesloopt.
De vrijkomende afvalstromen zullen worden gesorteerd in deelstromen en worden afgevoerd naar een erkende

verwerkingsinrichting.
De (eventueel) aanwezige heipalen zullen worden afgeknipt tot -iml tov maaiveld.

Verwijderen ondergrondse infrastructuur
Na de sloop van het gebouw zullen de aanwezige terreingebonden kabels en leidingen worden verwijderd tot de werkgrenzen.
De rioleringen zullen, in overleg met de afdeling realisatie en beheer van de gemeente, vakkundig worden afgedopt ter plaatse
van de terreingrens. Vrijkomende materialen zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen groenvoorzieningen
De aanwezige bomen, struiken, etc. zullen verwijderd mnd. het frezen van de stobben. Vrijkomende materialen zullen worden
afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting of worden versnipperd t.b.v. aanvoer naar de biomassacentrale.

Bodemsanering
Uit bodemonderzoek op de percelen is gebleken dat er verontreinigde grond aanwezig is. Op de percelen zal een

bodemsanering conform de BRL7001 worden uitgevoerd. Hier zal een apart werkplan voor worden opgesteld.

Egaliseren terrein
Na afloop van alle sloopwerkzaamheden zal het terrein worden geegaliseerd met de aanwezige grond.
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Bijiage 1 Tekening te slopen opstal Perkstraat 1
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Provincie Zeeland

I I I I I I I I I [ I

hericht op brief van: De heer

u.v kenmerk:

ons kenmerk: 14000541dg

afdelling:: Beheer en Onderhoud

bti'a:et n i

behandeld door:

doorklesnummer:

onderwerp: Correctie facturatie gronden Perkpolder

verzonden: 1 0 JAN. 2014 Middelburg. 9januari 2014

Geachte heer

Ter correctie van onze brief van 6 december 2013, kenmerk 13027328dg delen wij u het volgende mede.

De pachtsommen over de jaren 2011/2012 en 2012/2013 zijn ten onrechte bij u in rekening gebracht.
De met u en met andere gebruikers van percelen grond in de polder Perkpolder gesloten gebruiksovereen-
komsten (0m niet) voor deze jaren hebben wiJ b4 het opmaken van de voornoemde brief abusievelijk niet in
ogenschouw genomen.

De aan u uit te keren rentevergoeding ad € 1.195,-- blijft onveranderd en zal door ons aan u worden uitge-keerd.

Door u zijn bij uw mailbericht van 19 december 2013 nog twee nagekomen nota's overlegd van uw deskun-
dige. Deze kosten, samen groot € 275,27, zullen door ons aan u worden vergoed.

Totaal zal aan u een bedrag van € 1.470,27 binnen veertien dagen na heden worden overgemaakt op uw
bankrekeningnummer onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Hoof
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Provincie Zeeland
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bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13027328dg

afdeling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Rentevergoeding en pacht gronden Perkpolder

verzonden: I n DEr. 2013 Mlddelburg. 6 december 2013

Geachte heer

Omdat de uitbetaling van de in onze brief van 4 november 2013 vermelde bedragen van totaal € 581.687,64
lang op zich heeft laten wachten vinden wij het gepast u een rentevergoeding toe te kennen van 3 % over de
periode 1 november 2013 tot 25 november 2013. Deze vergoeding bedraagt dan € 1.195,--.

In aansluiting en ter afronding van de met u overeengekomen pachtontbinding, waarover wij u hebben
bericht bij onze brief van 4 november 2013 hebben wij geconstateerd dat wij de pachtsommen over de jaren
2012 en 2013 met betrekking tot de (tot 1 november 2013) aan u verpachte gronden gelegen in de polder
Perkpolder, samen groot 20.15.30 ha, nog niet bij u in rekening hebben gebracht.

De pachtsommen over de jaren 2011/2012 en 2012/2013 bedragen € 15 144,-- ( 2 x € 7.572.,--) te vermeer-
deren met 50 % van de waterschapsomslag over deze twee jaren, zijnde € 1.603,20.
Totaal een bedrag van € 16.747,20.

Wij stellen u voor beide totaalbedragen van € 16.747,20 en € 1.195,-- met elkaar te verrekenen, zodat door u
nog een bedrag verschuldigd blijft van € 15.552,20.

Wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk 16 december 2013 over te maken op bankrekeningnummer 28.50.10.557
(IBAN NL08BNGH0285010557) onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Proviric.ieil. Middelbt,rg Posta(ir:: www.zeela,i(i.il
Bezoekackps: Alcll 6 Postb, 6001 T: 0118- 631C11
4331 BK Middell)Ir! 4330 LA MidclIbtrg F: 0118- 626949



Van:
Aan: DIV
Cc:
Onderwerp: FW: Bouwbord Perkpolder langs N689
Datum: vrijdag 10 januari 2014 15:21:03
Bijlagen: image001.png

Bouwbord(opzet)13-02-2013.pdf

Hallo,
 
Onderstaand bericht registreren en in corsa plaatsen vanwege ontheffing WVZ.
Er volgt nog een bericht wat hierbij hoort.
 
Met vriendelijke groeten,
 

Rayonmedewerker Zeeuws-Vlaanderen
Uitvoering - Beheer en Onderhoud
Infrabeheer - Sector Droge Infrastructuur
Kamer: D101
Tel.: 
Fax: 0118-626949
Gsm.: 
 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 7 januari 2014 11:47
Aan: 
CC: perkpolder@vanoord.com
Onderwerp: Bouwbord Perkpolder langs N689
 
Beste 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek dit bericht.
 
Graag willen wij t.b.v. de bouwcommunicatie van het project Perkpolder een projectbord plaatsen
langs de N689.
Ongeveer 100 – 200 meter ten zuiden van de afrit Walsoorden (zie afbeelding hieronder).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:div@zeeland.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast als bijlage
·         een .pdf met daarop de opzet van het bord (onderste van de drie)
·         een afbeelding van hoe het bord er uit ziet (met constructie)
·         een afbeelding van de locatie van het bord
 
Graag hoor ik of de plaatsing van dit bord mogelijk is / of ik hiermee voldoende informatie
toegestuurd heb.
 
Met vriendelijke groet,
 

Omgevingsmanager
Department Estimating & Engineering

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
Postbus 44137, 3006 HC Rotterdam

www.vanoord.com
 
 
 

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended
for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed,
you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have
received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of
this message and all copies of any attached files.     

http://www.vanoord.com/
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Van:
Aan: DIV
Cc:
Onderwerp: FW: Bouwbord Perkpolder langs N689
Datum: vrijdag 10 januari 2014 15:21:56
Bijlagen: Blad_689_8_bouwbord Rijkswaterstaat Perkpolder - locatie bord project Perkpolder.pdf

Behoort bij eerder verstuurt bericht betreffende bouwbord op de N689, ontheffing WVZ.
 
Met vriendelijke groeten,
 

Rayonmedewerker Zeeuws-Vlaanderen
Uitvoering - Beheer en Onderhoud
Infrabeheer - Sector Droge Infrastructuur
Kamer: D101
Tel.: 
Fax: 0118-626949
Gsm.: 
 
 
 
 
Van:  
Verzonden: vrijdag 10 januari 2014 14:47
Aan: 
CC: perkpolder@vanoord.com
Onderwerp: RE: Bouwbord Perkpolder langs N689
 
Beste 
 
Hierbij op de bijlage de locatie van het bord aangegeven.
Nogmaals dank en een prettig weekeinde.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Omgevingsmanager
Department Estimating & Engineering

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
Postbus 44137, 3006 HC Rotterdam

www.vanoord.com
 
 

mailto:div@zeeland.nl
http://www.vanoord.com/


 

Van:  
Verzonden: 10 January 2014 12:35
Aan: 
Onderwerp: RE: Bouwbord Perkpolder langs N689
 

 
Graag de juiste locatie van het bord op bijgevoegde kaart aangeven en retour sturen, dan is het
voldoende.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

Rayonmedewerker Zeeuws-Vlaanderen
Infrabeheer Provincie Zeeland
Sector Droge Infrastructuur

 
Provincie Zeeland
Bezoekadres:
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Tel.: 0118-631011
Fax: 0118-626949
Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Website:
www.zeeland.nl
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 10 januari 2014 11:52
Aan: 
CC: perkpolder@vanoord.com
Onderwerp: RE: Bouwbord Perkpolder langs N689
 
Hallo 
 
Bedankt voor je terugkoppeling.
Wij hebben het even met DLG besproken en besloten het bord dan wat meer naar het oosten te
plaatsen om de oude wegfundering te vermijden.
 
Is dit voldoende informatie om een ontheffing op te baseren?
 
Met vriendelijke groet,
 

Omgevingsmanager
Department Estimating & Engineering

http://www.zeeland.nl/


Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
Postbus 44137, 3006 HC Rotterdam

www.vanoord.com
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  
Verzonden: 09 January 2014 17:38
Aan: 
Onderwerp: RE: Bouwbord Perkpolder langs N689
 
Hallo 
 
 
 
in principe heb ik geen bezwaar tegen de gewenste locatie. Echter, daar ter plaatse zit nog een
oude vervallen weg (de oostelijk rijbaan van de N689, dit was vroeger een 2x2-weg) die afgedekt
is met grond, ongeveer 50cm dik. Ik denk dat dit (50cm grond) te weinig stabiliteit geeft aan het
te plaatsen bouwbord.
 
Je kan het bord meer naar buiten, naar het oosten plaatsen zodat dit in de oude buitenberm
komt te staan. Een andere mogelijkheid is het bord meer naar het noorden te plaatsen, net
voorbij (ten noorden) van de afrit naar Walsoorden; dus ongeveer t.h.v. km 6,3. Hier is volgens
mij toendertijd een gedeelte van de verharding opgebroken, misschien dat nog wel de fundering
is blijven zitten, daar ben ik niet 100% zeker van. Dit kun je laten onderzoeken door het maken
van proefgaten. Ik hoor nog graag van jullie wat het wordt.
 
 
 
met vriendelijke groeten
 

Rayonmedewerker Zeeuws-Vlaanderen
Infrabeheer Provincie Zeeland

 
Bezoekadres:
Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Tel. 0118-631011

http://www.vanoord.com/


Fax 0118-626949
Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Website: www.zeeland.nl<http://www.zeeland.nl/>
 
________________________________
Van: 
Verzonden: dinsdag 7 januari 2014 11:46
Aan: 
CC: perkpolder@vanoord.com
Onderwerp: Bouwbord Perkpolder langs N689
 
Beste 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek dit bericht.
 
Graag willen wij t.b.v. de bouwcommunicatie van het project Perkpolder een projectbord
plaatsen langs de N689.
Ongeveer 100 – 200 meter ten zuiden van de afrit Walsoorden (zie afbeelding hieronder).
 
 
[cid:image002.jpg@01CF0B9E.250A6410]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zeeland.nl%3chttp/www.zeeland.nl/
mailto:perkpolder@vanoord.com
cid:image002.jpg@01CF0B9E.250A6410


 
 
 
 
 
 
Daarnaast als bijlage
 
•        een .pdf met daarop de opzet van het bord (onderste van de drie)
 
•        een afbeelding van hoe het bord er uit ziet (met constructie)
 
•        een afbeelding van de locatie van het bord
 
Graag hoor ik of de plaatsing van dit bord mogelijk is / of ik hiermee voldoende informatie
toegestuurd heb.
 
Met vriendelijke groet,
 

Omgevingsmanager
Department Estimating & Engineering
 
[cid:image004.jpg@01CF0B9E.250A6410]
 
Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
Postbus 44137, 3006 HC Rotterdam

www.vanoord.com<http://www.vanoord.com/>
 
 
 
 
Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for
the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must
not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this
message in error, please contact the sender by email and delete all copies of this message and
all copies of any attached files.   

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are
intended for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is
addressed, you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If
you have received this message in error, please contact the sender by email and delete all
copies of this message and all copies of any attached files.     

cid:image004.jpg@01CF0B9E.250A6410
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GEMANDATEERD BESLUIT

Zaaknummer verwijsnummer
WV.14.001 4000587

para t. .7/9'Gemandateerde d d.: - f
aatum paraaf

Besluit

Aanvrager informeren over aanvraag ontheffing
Fin. Toets datum paraaf Wegenverordening Zeeland 2010

Jur. toets datum paraaf

Directeur datum paraaf

Aantal te paraferen bijiagen:

Behandeld door
naam afdeling doorkiesnummer datum

B&0 l6 januari 2014

gead resseerde
bericht op brief van

l2 januari 2014 adressering

Van Oord Nederland BV
kenmerk geadresseerde Postbus 44137Bouwbord Perkpolder 3006 HC ROTTERDAM

bijiage(n)

onderwerp
ontvangstbevestiging aanvraag Wegenverordening Zeeland

aanwijzingen
verwerkt registratuur paraaf uiterste verzenddatum

20-1-2014

tekstverwerking / paraaf verzenddatum brief
,

t
opm ver:er,,ng (}14

collationeren

terug naar ambtonaar J/N paraaf
NEE

Naar TVC gekopieerd.d.d. docurnentnaam

verzenden afschriften aan nummers bijiagen
..................................

2.

3.

4.

5.

6.

indien meer afschriften, adreslijst toevoegen

16 januari 2014 x:\corsa7l\doc\i&v\ontheffingen wvz\brieven wvz\ontvangstbevestigingdoc>



Provincie Zeeland...., fexemplaar
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bericht op brref van: l2 januari 2014 Van Oord Nederland BV
Postbus 44137

uw kenmerk: Bouwbord Perkpolder 3006 HC ROTTERDAM
ons kenmerk: 14001195/WV. 14.001

aldehng: Beheer en Onderhoud

bljlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp:: Ontvangstbevestiging aanvraag ontheffing
Wegenverordening Zeeland 2010

verzonden: 2 0 JAN. 201k Middelburg. 20januari 2014
Geachte heer

Uw aanvraag om een ontheffing d.d. 12 januari 2014, met betrekking tot de Wegenverordening Zeeland
2010 voor het plaatsen van een bouwbord op de provinciale weg N689 Terhole - Perkpolder t.h.v. kilometer
5,660 hebben wij ontvangen op l3 januari 2014.

Wij zullen derhalve uiterlijk 10 maart 2014 op uw aanvraag beslissen, tenzij de beslistermijn wordt opge-
schort dan wel verdaagd overeenkomstig artikelen 31 en 32 van de Dienstenwet.

De contactpersoon die uw aanvraag in behandeling neemt is de heer E.C.W.M. Roelans. U kunt hem berei-
ken op het telefoonnummer vermeld in de aanhef van deze brief.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt € 156,- aan legeskosten in rekening gebracht.

Hoewel het thans niet aan de orde is, wijzen wij u erop dat u en degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken tegen het besluit dat wij op uw aanvraag zullen nemen, binnen 6 weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen bij de Provincie Zeeland, t.a.v.
de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg

Indien wij onverhoopt niet tijdig op uw aanvraag hebben beslist, kunt u ons in gebreke stellen op grond van
paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien twee weken na ontvangst van de ingebreke-
stelling door ons nog geen besluit is genomen, wordt een dwangsom verbeurd. Tenslotte geldt dat u recht-
streeks beroep kunt instellen bij de bestuursrechter wegens het uitblijven van de vergunning of het besluit.
Dit kan vanaf twee weken na de datum van ontvangst door ons van de ingebrekestelling.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens

Unitrofd Droge Infrastructuur.
,q

Provnc,'lti. Middk:lbt.," Posta::ies. www.ieewnd.ni
Bezoek:.lre.. Abi!iJ 6 Posth,:: 60Cl T: 01'8- 631011
43.1 BK MIddeli,e 4330 LA Middelburg F: 0118- 62694:,
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Besluit

De heer te Walsoorden te berichten,
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Aantal te paraferen bijiagen:

Behandeld door
naam afdeltiig doorkiesnummer datum

B0 08-1-2014
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bericht op brief van

adressering

De heer
kenmerk geadresseerde

b3ijla,ecn C "( cc s,-.-)tB

onderwerp
Overeenkomst tot gebruik van proyinciaal eigendom
Bouwlan.d te Perkoolder
aanwljzingen
verwerkt registratuur paraaf uiterste verzenddatum

ü"
tekstverwerking paraaf verzenddatum brief
O Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nI\ds\afda\tvc-
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map\uitvoering\bo\)
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JA
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verzenden afschriflen aan(5 .
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2 afdeling Beleid
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indien meer afschriften, adreslijst toevoegen

8 januari 2014 g:\mijn documenten\grondzaken\gebruiksovereenkomsten\gebruiksovereenkomstheiszler.docx,



Provincie Zeeland
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bericht op bref van: De heer r

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14001289

afdeling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

2 1 JAN. 2O14 20januari 2014verzonden: Middelburg,

Geachte heer

Vanwege de stagnerende ontwikkeling van het plan "Perkpolder" kunnen de gronden voor het jaar 2014
opnieuw aan de voormalige pachters in gebruik worden gegeven. Bijgaand doen wij u een overeenkomst
van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten enveloppe, die niet
gefrankeerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

ProviciptJ,: Middelbi,g Postajie,: www.zeela,,d.r-I
Bezoekare,: Adij 6 Postbi: 60(1 T: 0118- 631O1
433. BK Middef:4: 4330 LA MiddeiD.irg F: 0118- 62699



Provincie Zeeland
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Middelburg, 20 januari 2014
Kenmerk: 14001289/DG
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom

(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te hierna te noemen "de
gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door OC, hoofd van de afde-
ling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor-
noemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.96.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 63,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 21.27.70 ha, zijnde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer
839,

c. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 3.86.95 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1174,

hierna samen te noemen 'het gebruikte", zoals met een arcering en is aangege-
yen op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegging no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

ProviIicie!!ui. lsliddel!):!rg Postec:res: ww, zeelar(.ril
Bezoek.tr"c: Abdii 6 Postb:s 60()1 T: 0118- 631011
431 BK Midd,l':"rg 4330 LA Middelbitr, F: 0118- 626949



Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van jeder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118 - 631047, kan daartoe redelijke aanwijzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, aismede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in welke vorm dan ook.



Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreinigingvan het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

3. De gebruiker za! toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beêindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bij gebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker opeerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hijvrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen geldentot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het voren-
staande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.



Artikel 13.

1er bescherming van eventueel in de grand aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uïtgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij hetrisico bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d ...................... 2014 Middelburg,d.d .............................2014

De gebruiker, Voor de provincie,

QC,
Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.
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GEMANDATEERD BESLUIT Werkveld UiTV

14001291 Zaaknummer verwijsnummer

paraal i ItIucpa,au, Gemandateerde d-d..
i--

Afdelingshoofd datum paraaf QC

Besluit

De heer te Lamswaarde te

Fron boets datum paraaf berichten, zenden en verzoeken

Jur. toets datum paraaf

Directeur datum paraaf

Aantal te paraferen bijiagen:

Behandeld door
naam afdeling doorkiesniimmer datim

B0 23-1-2013

geadresseerde
bericht op brief van

adressering

De heer
kenmerk geadresseerde

bijiage(n)
3

onderwerp
Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwtand te Perkoolder
aanwijzingen
verwerkt registratüür paraaf uiterste verzenddatum

tekstverwerking paraaf ver'i1']I 2014O Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-
map\uitvoering\bo\)
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collationeren para

terug naar ambtenaar J/N paraaf
JA

Naar TVC gekopieerdd.d. docurnentnaam
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1. afdeling Beheer en Onderhoud

2. afdeling Beleid

3.

4.

5.

6.

indien meer afschriften, adreslist toevoegen
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Provincie Zeeland
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bericht op brief van: De heer

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14001291

afdelng: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

verzonden: IAN. 2O14
M,ddelburg. 20januari 2014i

Geachte heer

Naar aanleiding van de mededeling van de heer van taxatiekantoor Rijk, betreffende het gebruik
van gronden gelegen in de Perkpolder voor het jaar 2013 doen wij u hierbij een overeenkomst van gebruik,
in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten antwoordenveloppe, die
niet gefrankeerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst.

H00gachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Q
hoo

>

ProvincetJis Mlddelbt:rg PostaljreS: www,zeelarid.nl
ezoekadre·: Abd: 6 Postt).S 60()] T: 01l8- 631C.i

4331 BK MiddelJU!: 4330 LA Midaelburg F: 0118- 6269:9



Provincie Zeeland
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Middelburg: 20 januari 2014
Kenmerk: 14001291dg
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom

(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te hierna te noemen
gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door OC, hoofd van de afdeling Be-
heer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6, handelende
namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provincie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voonoemd, het
volgende overeen

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 8.97.30 ha, zijnde het perceel, ka-
dastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1152,

hierna te noemen "het gebruikte", zoals met een arcering en is aangegeven op de aan deze
overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtrieming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en eindi-
gende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegging nodig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit artikel
genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de provincie voor het
gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie verschuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teeltbeper-
king.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk aan
hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker persoonlijk
te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van gebruik aan derden
over te dragen.

Pro·Jn.lelm Midd,'ltl:'g Postadres: www.zeelar-c.riI
Bezoek.Klr(5. At)ch. 6 Postbus 6001 T: 01'R - 63101.
433. BK Midlelo:irc 4330 LA Middelourg F: 0118 - 626949



Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle daaraan
verbonden bekende en onbekende gebreken

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met instem-
ming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte wensen uit te
voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in het ka-
der van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker van de af-
deling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, telefoonnummer
0118 - 631047, kan daartoe redelke aanwijzingen geven, die door de gebruiker opgevolgd
dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de gebruiker
niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder begrepen
borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toestemming ver-
leend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de provincie in rekening gebrach-
te zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte. die worden verricht door,
in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen eveneens door
de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadevergoe-
ding, in welke vorm dan ook.

Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging van
het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als gevolg van
het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid bedoel-
de verontreiniging te sarieren.

Artikel 9.

1 De provincie behoudt zich het geriot van de Jacht voor.
2 De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van artikel

34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te hebben gege-
yen.

3. De gebruiker zal toestaan dat de Jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de pro-
vincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.



Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beêindigen van het gebruik de door hem aangebrachte werken,
opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het gebruikte in
goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwezig is bij het aangaanvan deze overeenkomst. Bij gebreke hlervan kunnen de nodige voorzieningen vanwege de
provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onverminderd diens verplichting tot scha-
devergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de ge-bruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op eerste
aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar genoegen wor-
den hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provincie de bevoegdheid
het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onverminderd het vorenstaande
heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vorderen, dat de ontstane schade
geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kunnen
doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij vrijwaart de
provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden tot vergoedingvan schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het vorenstaande geldt niet, in-
dien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit grove schuld aan de zijde van
de provincie.

Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen geen
werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het risico bestaat
dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Lamswaarde, d.d ................ 2014 Middelburg, d.d ................... 2014

De gebruiker, Voor de provincie,

OC
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Provincie Zeeland
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bericht op brief van: De heer

uw kenmerk.

ons kenmerk: 14001292

afdeling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

verzonden: 2 1 JAN. 2O14 M,ckJebürg. 20januari 2014

Geachte hee

Vanwege de stagnerende ontwikkeling van het plan "Perkpolder" kunnen de gronden voor het jaar 2014
opnieuw aan de voormalige pachters in gebruik worden gegeven. Bijgaand doen wij u een overeenkomst
van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten enveloppe, die niet
gefrankeerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Hoofd afdeli

Provil,cmh:Jis Middelburg PostaC:Ie3: www.zeel,ici.nl
Bezoekaci,<. Abdl. 6 Postbt.s 6001 T. 0118-63101.
4331 BK Middeli,J'g 433() LA Middelbu!: F: 0118- 626949
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Middelburg, 20 januari 2014
Nummer: 14001292dg
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

onende te hierna te noemen 'de
gebruikef',

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door QC, hoofd van de afde-
ling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor-
noemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 6.39.20 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 70,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 17.62.50 ha, zijnde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer
1237,

hierna samen te noemen 'het gebruikte", zoals met een arcering en is aangege-
yen op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegging no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de iri het eerste lid vari dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de
provincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie
verschuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

Provinclehuls Middelburg Postadres: www.zeeland.nI
Bezoekadres: Abdi] 6 Posthus 6001 T: 0118- 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 011 - 626949



Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118 - 631047, kan daartoe redelijke aanwijzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in welke vorm dan ook.



Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

3. De gebruiker zal toestaan dat de Jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. BIj gebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-
cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het voren-
staande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie



Artikel 13.

1er bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het
risico bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d ................ 2014 Middelburg,d.d ................. 2014

De gebruiker, Voor de provincie,

QC
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bericht op brief van: De heer

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14001294

afde!ing: Beheer en Onderhoud

bljlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland in de Perkpolder

2 1 JAN. 2014verzonden: M,ddetburg. 20januari 2014

Geachte heer

Vanwege de stagnerende ontwikkeling van het plan "Perkpotder" kunnen de gronden voor het jaar 2014
opnieuw aan de voormalige pachters in gebruik worden gegeven. Bijgaand doen wij u een overeenkomst
van gebruik,, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bïjgesloten enveloppe, die niet
gefrankeerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst..

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Hoofd

Prnvnclehuis MtddeI[)irg Postad'es: wi':w zeelaid,nI
Bezoe:kacj,c,.:: AhrijJ 6 Postbus 6001 T: 0116- 631011
4331 BK Mlddel!)ttj 4330 LA M:dde,buig F: 01]8 - 626949
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Middelburg, 20 januari 2014
Nummer: 14001294dg
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te , hierna te noemen
"de gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door OC, hoofd van de afde-
ling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten
voornoemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.18.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1151,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 15.00.00 ha, zijnde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer
964,

hierna samen te noemen 'het gebruikte", zoals met een arcering en is aangegeven
op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegging no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

Provtnciehuis Middelburg Postadres: www.zeeland,nl
Bezoekadres: Abdcj 6 Postbus 6001 T: 0118- 631011
4331 RK Middelhijrg 4330 LA Middelbur F: 0118- 626949



3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118 - 631047, kan daartoe redelijke aanwijzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in welke vorm dan ook.



Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bij gebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-
cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het voren-
slaande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.



Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het
risico bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d ................ 2014 Middelburg,d.d .................2014

Degebruiker , Voor de provincie,

QC
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Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Van Oord Nederland BV Rijkswaterstaat
t.a.v. de heer Zee en Delta

District Zuid
Postbus 44137
3006 HC ROT-T-ERDAM Buitenhaven 2

4531 BX Terneuzen
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T (0115) 68 68 00
F (0115) 68 68 49

Contactpersoon

er
vergunningverlening

Datum 23 januari 2014
Onderwerp Wtw 16413; Watervergunning voor het aanbrengen van

Ons kenmerkeen losvoorziening (ponton) en plateau in de vm RWS2O14-1321
Veerhaven Perkpolder Uw kenmerk

Geachte , Bijiage(n)
6

Hierbij zend 1k u het besluit op uw aanvraag voor een vergunning voor het
gebruik maken van het waterstaatswerk Westerschelde en de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie ten behoeve van het project Natuurcompensatie Perkpolder, aanleggen
van een tijdelijke losvoorziening en het maken van een plateau, in de vm
veerhaven Perkpolder (gemeente Huist).
Het besluit is geregistreerd onder nummer Wtw16413 en wordt verleend tot
en met 31 december 2015.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep verwijs 1k u naar de
mededelingen hierover in de vergunning.

Wellicht ten overvloede wijs 1k u erop dat u verplicht bent één (of meer personen)
aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de aan de vergunning
verbanden voorschriften.

Gelet op het bepaalde in de aan de vergunning verbanden voorschriften, verzoek
ik u eventuele ongewone voorvallen of bijzondere omstandigheden zo spoedig
mogelijk te melden aan de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zee en
Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Voor genoemde meldingen kunt u ons
tijdens kantoortijd bereiken via telefoonnummer 0115-686800 en buiten kantoor-
tijd via telefoonnummer 0115 - 682401.
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Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen Rijkswaterstaat
met mevrouw Sijnesael, telefonisch bereikbaar onder nummer 0115 - 686807. Zee en Delta

District Zuid

Hoogachtend, Datum
23 januari 2014

de minister van Infrastructuur en milieu, Ons kenmerk
namens deze, RWS2OI4-1321

het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zee en Defta,
mw. Ir.
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1. Aanhef Rijkswaterstaat
Zee en Delta
District Zuid

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 december 2013, een aanvraag
ontvangen van Van Oord Nederland bv te 3006 HC Rotterdam, om een vergunning Datum
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

23 januari 2014
Nummer
RWS-2014/2850

De aanvraag betreft:
het gebruik maken van het waterstaatswerk Westerschelde in beheer bij het Rijk,
en de daartoe behorende beschermingszones door, anders dan in

overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken, te behouden en te
onderhouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of
neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen kadastraal bekend
gemeente Hontenisse, sectie L, nr. 1325 en 1068, in de gemeente Hulst.

De aanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen ten aanzien
waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw
wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur
en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het toekomstig
medebetrokken bestuursorgaan, Waterschap Scheldestromen, is in de gelegenheid
gesteld advies te geven betreffende het ontwerp van de vergunning, voor zover
deze betrekking heeft op de werkzaamheden die worden verricht in het
toekomstige beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen.
Door het Waterschap Scheldestromen is o.a. gevraagd ook de huidige diepte van
de haven aan te geven. De betreffende tekening, nr. 15.4425_8, Survey datum
17-10-2013, met betrekking tot de huidige diepte is door Van Oord Nederland bv
te Rotterdam op 23 december nagezonden en bij de vergunningaanvraag
gevoegd. Overig advies van het waterschap Scheldestromen is in artikel 6.2
"Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden' weergegeven.

De vm veerhaven Perkpolder is in elgendom bij de Provincie Zeeland.
Aan de Provincie Zeeland is derhalve ook advies gevraagd met betrekking tot
voorliggende vergunningaanvraag. De heer Caljouw van de Provincie Zeeland
heeft de aanvraag voorgelegd aan de provinciale afdeling die het beheer van
provinciale infrastructuur behartigd en aan het Projectbureau Perkpolder Beheer
BV, dat belast is met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Perkpolder.
Conclusie is dat zowel de Provincie Zeeland als het Projectbureau Perkpolder geen
bezwaar hebben tegen het aanbrengen van een tijdelijke Iosvoorziening in de vm
veerhaven. Het advies van de Provincie Zeeland en het Projectbureau Perkpolder
is genoemd in artikel 6.2 'Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegd-
heden'.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Wtw16413.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
aanvraagformulier watervergunning;
omschrijving losvoorziening Veerplein;
boveriaanzicht loslocatie;
doorsnede overslagoplossing veerhaven;
aan te voeren tonnage over water 2014;
tekening, nr. 15.4425_8, Survey datum 17-10-2013.
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2. Besluit Rijkswaterstaat
Zee en Delta
District ZuidGelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,

de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het Waterschap Scheidestromen en
Datum

de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en
Milieu als voigt:

23 Januari 2014

Nummer
RWS-2014/2850

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de
Waterwet, aan Van Oord Nederland by, Postbus 44137, 3006 HC
Rotterdam, verder genoemd 'de vergunninghouder', aismede diens
rechtverkrijgenden, te verienen voor het gebruik maken van het
waterstaatswerk 'de Westerschelde' en de daartoe behorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie,
ten behoeve van het project Natuurcompensatie Perkpolde, aanieggen
van een tijdelijke losvoorziening en het maken van een plateau, in de vm
veerhaven Perkpolder (gemeente Huist).

II. De vergunning wordt verleend tot en met 31 december 2015.

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op
de in artikel 2.l van de Waterwet genoemde doeistellingen.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of
een bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Standaa rdvoorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

1. De werken mogen uitsluitend worden gemaakt, behouden en onderhouden ter
plaatse, zoals is aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde luchtfoto.

2. Wijzigingen in de, in het vorige lid, genoemde plannen en tekeningen moeten
worden voorgelegd aan de water-, respectievelijk waterkeringbeheerder.

Voorschrift 2
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen
onmiddellijk alle maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen
worden verlangd, om nadelige gevolgen te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk
te beperken of, indien mogelk, ongedaan te maken ten aanzien van:

het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bij-
behorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
de ecologische toestand van het opperviaktewaterlichaam;

2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk na constatering aan de water- en waterkeringbeheerder.
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Rijkswaterstaat
3. De vergunninghouder verstrekt aan de water- en waterkeringbeheerder tevens, Zee en Delta

zo spoedig mogelijk, de gegevens met betrekking tot: District Zuid

De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het-

voorval zich heeft voorgedaan;
Datum

Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen
23 januari 2014-

van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen; Nummer
RWS-2014/2850

De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen-
van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

4. Uiterlijk drie maanden na een ongewoon voorval moet de vergunninghouder
aan de water- en waterkeringbeheerder informatie verstrekken over de maat-
regelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zo-
danig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3
Uitvoering werken

1. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaam-
heden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de belangen, waarop
deze beschikking toeziet. De vergunninghouder moet de gegeven aanwijzingen
direct naleven.

2. De vergunninghouder zorgt ervoor, dat het uitvoeren van werkzaamheden door
of namens de water- c.q. waterkeringbeheerder, ongehinderd kan plaatsvinden.

3. Als beheerders van de waterstaatswerken dienen Rijkswaterstaat, het
Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland, de waterstaatswerken te
kunnen bereiken.

4. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde
aanvullende eisen stellen.

5. Tijdens de aanlegwerkzaamheden dient ter plaatse materiaal en materieel ter
beschikking te zijn, hetwelk direct kan worden ingezet in geval van calamiteiten.

6. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals omschreven in het
document 'Omschrijving losvoorziening Veerplein'.

7. Huishoudelijk afval en/of bouwafval in welke vorm dan ook mag niet op of nabij
het waterstaatswerk alsmede in het oppervlaktewaterlichaam worden achter-
gelaten.

8. Rijkseigendommen die gebruikt worden voor het werk mogen niet worden
verontreinigd.

9. De werken dienen uiterlijk 31 december 2015 door de vergunninghouder
uit de haven te zijn verwijderd en in oorspronkelijke situatie te worden ge-
bracht.

10. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aan-
wezige werktuigen en materialen direct opruimen.

11. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaats-
vinden.

Voorschrift 4
Aanyang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, waartoe deze
beschikking strekt, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe,
kennis geven aan de bij begripsbepalingen genoemde 'medewerker
Waterkeringen' van Rijkswaterstaat en de toekomstig waterkeringbeheerder
(Waterschap Scheldestromen).
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2. Ingeval dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid bedoelde tijdstip Rijkswaterstaat
kunnen beginnen, moet de vergunninghouder per direct wanneer dit bekend Zee en Delta

is, de 'medewerker waterkeringen' hiervan schriftelijk en mondeling in District Zuid

kennis stellen.
3. Alle krachtens deze beschikking te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal

Datum

aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken worden voort- 23 januari 2014

gezet. Nummer
RWS-2014/2850

4. Uiterlijk twee werkdagen na voltooiing van het werk, waartoe deze beschikking
strekt, moet de vergunninghouder hiervan schriftelijk melding doen aan de
'medewerker waterkeringen'.

Voorschrift 5
Technische voorschriften

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandia-
heden stabiel en van een dusdanige constructie is, zodanig dat het te allen tijde
op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.

2. De vergunninghouder dient, in verband met de mogelijke aanwezigheid van
kabels en/of leidingen, op de locatie een KLIC-melding te doen bij het Kadaster.

3.1.2 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 6
Aanwezigheid van de vergunning

Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een kopie van deze
beschikking aanwezig zijn.

Voorschrift 7
Beheer en onderhoud

De op grond van deze beschikking aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschrift 8
Con tactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in
het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij of
krachtens deze beschikking bepaalde, waarmee door of namens de water-
beheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze
beschikking inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactge-
gevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die
door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen, nadat een andere persoon is aangewe-
zen, schriftelijk worden gemeld.
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Voorschrift 9 Rijkswaterstaat
Scheepvaartbelang Zee en Delta

District Zuid

1. Bij het gebruik maken van deze beschikking mag geen belemmering of hinder
Datum

worden veroorzaakt aan het scheepvaartverkeer.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen aanwïjzingen worden gegeven ter 23 januari 2014

bescherming van het scheepvaartbelang. Nummer
RWS-2014/2850

3. De vergunninghouder zorgt ervoor, dat de gegeven aanwijzingen terstond
worden nageleefd.

Voorschrift 10
Calamiteiten

1. Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet
onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder.

2. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle
maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een viotte en veilige
verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het
betrokken waterstaatswerk noodzakelijk is.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding

Ten behoeve van het project Natuurcompensatie Perkpolder dient een hoe-
veelheid van 75.000 ton breuk- en stortsteen te worden aangevoerd. 0m de
omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten is er voor gekozen om de
breuk- en stortsteen over water (Westerschelde) aan te voeren.
0m een en ander te realiseren dient voor de aanvoer van de breuk- en stort-
steen een tijdelijke losvoorziening en plateau te worden aangebracht in de vm
veerhaven Perkpolder (gemeente Hulst).

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag voor de vergunning heeft betrekking op het verrichten van
handelingen in een watersysteem.
De vergunning wordt aangevraagd voor het aanbrengen van een tijdelijke
losvoorziening en plateau in de vm veerhaven Perkpolder (gemeente Hulst).

Op grond van artikel 6.14, lid 1 van het Waterbesluit is het verboden zonder
vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet
gebruik te maken van een waterkering in beheer bij het Rijk door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daar-
onder:
a. werken te maken of te behouden;
b. vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of

deze te laten staan of lïggen.

De in de aanvraag genoemde handelingen zijn derhalve vergunningplichtig.
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4.2.1 Beschrijving van het opperviaktewaterlichaam, waarin de hande- Rijkswaterstaat
lingen plaatsvinden Zee en Delta

District Zuid

Westerschelde
DatumHet waterlichaam Westerschelde behoort tot het watertype estuarium met matig

getijverschil en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam. De 23 januari 2014

Westerschelde is een waterstaatswerk in beheer bij Rijkswaterstaat, dat bestaat Nummer
RWS-2014/2850uit een meergeulenstelsel, met hoofd- en nevengeulen, slikken, schorren,

ondiepwatergebieden en platen. De Westerschelde heeft een scheepvaart- en
rivierfunctie en is onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Noordzee vice
versa. Tevens kent de Westerschelde nog verschillende andere functies en
activiteiten zoals natuur, visserij, recreatie, delfstoffen- en zandwinning.
De vm Perkpolder is een haven aan de Westerschelde. De belangrijkste functie is
watersport en recreatie.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de aigemene doelstel-
lingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij ver-
gunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van
het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is
om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of
beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder voigt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswa-
terstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij reke-
ning moet worden gehouden met de ecoiogische doelstellingen die gelden voor
KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode
2009-2015.
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Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op Rijkswaterstaat
het gebied van waterve;hgheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Speci- Zee en Delta

fieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van waterstaatwerken District Zuid

en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidsliln Grote Rivie- Datum
ren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader lisselmeergebied.

23 januari 2014

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit Nummer
RWS-2014/2850

beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2010-2015 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is

vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het BPRW 2010-2015 gelden voor KRW-
waterlichamen.

5.1.2Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromin-
gen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwanti-
teit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen
uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwik-
keiplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten. De
invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond
water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast,
watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken.
Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt,
wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Standaardoverwegingen
De aard van de werkzaamheden, te weten het het aanbrengen van een tijdelijke
losvoorziening en plateau in de vm veerhaven Perkpolder geven geen aanleiding
om negatieve invloed op de veiligheid van het waterstaatswerk te verwachten. Gelet
op het ruimtebeslag van genoemde werken is geen invloed op de waterkwantiteit te
verwachten.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste is de aanvraag getoetst aan de
Waterwet.

Nadere voorschriften zijn opgenomen in de watervergunning. De aanvraag heeft
met inachtneming van het vorige geen invloed op de veiligheid en waterkwantiteit.
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5.1.3Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemi- Rijkswaterstaat
sche en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit) Zee en Delta

District Zuid

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
Datum

watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen
23 januari 2014dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de

toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van Nummer
RWS-2014/2850

de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van
het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Uitwerking biologie"
van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2009-2015 (bijlage
B3.5).

Standaardoverwegingen
De werken genoemd in voorliggende aanvraag bevinden zich binnen het water-
systeem Westerschelde en de daarbij behorende beschermingszone. Gelet op de
hoeveelheid en de locatie van de verspreiding is geen invloed op de chemische en
ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam te verwachten. Nadere voor-
schriften hieromtrent behoeven derhalve niet te worden opgenomen.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW).

De Westerschelde is een druk bevaren internationale vaarweg. Voor het
waterlichaam Westerschelde zijn gebruiksfuncties beschreven, die in het teken
staan van het maatschappelijk gebruik ervan, zoals scheepvaart, afvoer van water
en recreatie.

Voor de Westerschelde gelden de volgende functies:
• Natuur
• Zwemwater
Schelpdierwater•

• Koelwater
Energie•
Scheepvaart•
Watersport oeverrecreatie• en
Beroeps- en sportvisserij•
Oppervlaktedelfstoffe n•
Archeologie, cuftuurhistorie landschap• en

De belangrijkste functie van dit waterstaatswerk is scheepvaart. Met betrekking
tot de werkzaamheden zijn voorschriften opgenomen.

Standaardoverwegingen
Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon &
gezond water op orde zijn. Zoals aangegeven in de paragrafen 4.2 en 4.3 heeft het
gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende bescher-
mingszone geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van
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overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering Rijkswaterstaat
van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan Zee en Delta

de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.
District Zuid

Datum
Aangezien de werkzaamheden worden uitgevoerd in de vm veerhaven aan de
Westerschelde, is het niet te verwachten, dat andere functies, hiervan hinder zullen 23 januari 2014

ondervinden. Nummer
RWS-2014/2850

Gelet op het voorgaande en door het opnemen van diverse voorschriften is verder
geen nadelige beïnvloeding van de functies te verwachten.

6. Rechtsopvolging van de vergunning

Rechtsopvolging
Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de
vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan
gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

7. Procedure

7.1 Algemeen

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform
het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden.

7.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen
ten aanzien waarvan Waterschap Scheldestromen en de minister van Infra-
structuur en Milieu bevoegd gezag zijn. Het mede betrokken bestuursorgaan is
conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen over het ontwerp van de op de aanvraag te nemen
beschikking.

Op 29 november 2013 is er een advies ingebracht door Waterschap
Scheldestromen. Het advies luidde als voIgt:

Tekening "doorsnede overslagoplossing Veerhaven.pdf" geeft geen duidelijk
beeld van de diepte van de haven. Dus een duidelijke tekening met de huidige
diepte en de gewenste diepte opvragen. Eventueel met grondgegevens.
0m te bepalen hoe de bodem eruit ziet de tekeningen van de veerhaven (op
deze locatie) bij het Zeeuws Archief opvragen ten tijde van het in gebruik zijn
voor de veerboot. Met daarbiJ de conclusie dat eventuele baggerwerkzaamhe-
den die dieper zouden worden aeker niet gewenst zijn zonder nadere bereke-
ningen.
"Eventuele schade ontstaan door de werkzaamheden dient door en op kosten
van de aannemer hersteld te worden" laten opnemen in vergunning.
Aantonen aan de hand van berekening, dat de aanvulling op en eventuele
baggerwerkzaamheden voor het dijklichaam geen stabiliteitsprobleem veroor-
zaken aan de waterkering.
Vermelden frequentie baggerwerkzaamheden en vastleggen uitvoeringsdata.
Inmetingen voor en na baggerwerkzaamheden.
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Bij de aanlegwerkzaamheden materiaal en materieel ter plaatse ter beschik-- Rijkswaterstaat
king hebben t.b.v. eventuele calamiteiten. Zee en Delta

District Zuid

Voor wat betreft zijn met de betrekking tot de baggerwerkzaamheden geen voor- Datum
schriften opgenomen. De baggerwerkzaamheden zijn reeds in 2012 en 2013 ult-
gevoerd; Waterwet nr. Wtw6531 resp. Wtw9439. 23 januari 2014

Nummer
RWS-2014/2850

De huidige diepte van de vm veerhaven Perkpolder is aangegeven op tekening
nr. 15.4425_8, Survey datum 17-10-2013,
Het advies met betrekking tot 'ter beschikking hebben van materiaal en materieel
t.b.v. calamiteiten' is een voorschrift opgenomen onder 'Voorschrift 3 Uitvoering
werken'.
Voor wat betreft het advies 'Eventuele schade' merk ik op dat hiervoor niets is

opgenomen aangezien schade altijd op kosten van de schadeveroorzaker c.q.
vergunninghouder dient te worden hersteld.

Op 16 december 2013 is door de Provincie Zeeland advies uitgebracht. Het advies
luidde als voIgt:

Wel dient het ponton voor de oplevering van het werk of uiterlijk 31 december-

2015 uit de haven te zijn verwijderd. Het plaatsen, gebruiken en verwijderen
van het ponton is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

Hert advies van de Provincie Zeeland is opgenomen onder 'Besluit' en 'Voorschrift
3 Uitvoering werken'.

8. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vergunning.

9. Ondertekening

De minister van Infrastructuur en milieu,
namens deze, /
het hooflvan de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zee en Delta,
mw.

ir
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10. Mededelingen Rijkswaterstaat
Zee en Delta

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
District Zuid

contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. Datum
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

23 januari 2014

0m te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aan- Nummer

dachtspunten u helpen:
RWS-2014/2850

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is heider wat het concreet voor u
betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? 0f heeft u
behoefte aan een toelichting?
Kioppen de gegevens over u in het besluit en heeft u aile gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluit-
vorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit bestuit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overieggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogeiijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
0m bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling
Werkenpakket, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg.
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In het bezwaarschrift moet in leder geval het volgende staan: Rijkswaterstaat
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; Zee en Delta

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij- District Zuid

voorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door
Datum

een kopie mee te sturen);
23 januari 2014de reden waarom u bezwaar maakt;

de datum en uw handtekening. Nummer
RWS-2014/2850

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet witt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voortopige voorziening aanvraagt kunt u een voortopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U ook digitaal een verzoek om voortopige voorziening indienen bij de hiervoor
vermelde rechtbank via http://loket.rechtsDraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor
vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

Inspanningsverplichting
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht
om de redetijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat
het vergunnïngverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het
gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze
beschikking verteende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van
andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Privaatrechtelijke toestemming
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staats-
elgendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent
dat gebruik is voorbehouden aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
(RVOB). In verband hJermee is een afschnft van deze vergunning gezonden aan
het betrokken RVOB, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot
het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunning-
houder kan wenden.
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Kosten van maatregelen Rijkswaterstaat
De kosten, voortvloeiende ult voorzieningen en maatregelen, die het Zee en Delta

vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in District Zuid

verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt Datum
worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de
vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder

23 januari 2014

vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende Nummer
RWS-2014/2850

orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van
opgetreden calamiteiten.

Maatregelen in geval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen en
dergelijke
De vergunninghouder moet van het zinken of verloren gaan in rijkswateren van
vaartuigen, ankers of andere toebehoren, gebezigd bij het gebruik maken van de
vergunning, onmiddellijk kennis geven aan de waterbeheerder. Gezonken
vaartuigen en/of andere toebehoren moeten door de vergunninghouder worden
opgeruimd.

Expeditie
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, directie Vastgoed regionale directie
Zuid, Postbus 2222, 4800 CE Breda;
Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg;
Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg;
Gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Huist.
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Bijlage 1 Begripsbepalingen Rijkswaterstaat
Zee en Delta

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van District Zuid

heden, nr. Wtw16413.
Datum

In deze vergunning wordt verstaan onder: 23 januari 2014

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag welke Nummer
RWS-2014/2850

op 9 december 2013 is binnengekomen bij de minister van Infrastructuur en
Milieu en geregistreerd onder nummer Wtw16413.

2. BPRW 2010-2015: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-
2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden
van www.rij kswaterstaat.nl)

3. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

4. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangs-
water of een strook kustwater;

5. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta
namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zee en
Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);

6. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zee en
Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;

7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht;

8. 'Contactpersoon vergunningaanvraag': de heer R.G.J. van Caem,
tel. 088-8262540, email: robbie.vancaem@vanoord.com;

9. 'Waterbeheerder': het hoofd van Rijkswaterstaat Zee en Delta,
district Zuid, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;

10. 'Waterkeringbeheerder': het hoofd van Rijkswaterstaat Zee en Delta,
district Zuid, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;

11. 'toekomstig Waterkeringbeheerder': het Waterschap Scheldestromen,
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg;

12. 'Medewerker Waterkeringen': medewerker Waterkeringen van de afdeling
Samenwerking Landelijke Uitvoering van Rijkswaterstaat Zee en Delta (p/a
Rijkswaterstaat Zee en Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);

13. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele
toepassing van een bouwstof;

14. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;

15. 'Beschermingszone': in de legger aangegeven beheerszone grenzend aan een
waterstaatswerk, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en
beperkingen kunnen gelden.

Pagina 15 van 12



Bijlage 2, Tekeningen en overige documenten Rijkswaterstaat
Zee en Delta
District Zuid

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
Datum

heden, nr, Wtw16413.
23 januari 2014

Tekeningnr. 15.4425_8, Survey datum; Nummer-

Bovenaanzicht locatie uit te voeren werkzaamheden;
RWS-2014/2850-

Omschrijving Iosvoorziening Veerplein;-

Doorsnede overslagoplossing veerhaven;-

Aan te voeren tonnage over water 2014.-
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Aan te voeren tonnage over water 2014
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Van Oord
Losvoorziening Veerhaven Marine ingenuity

Project: Natuurcompensatie Perkpolder Datum: 14-11-2013

Document: Omschijving Iosvoorziening Veerplein

Ten behoeve van het project natuurcompensatie dient een hoeveelheid van 75.000ton breuk- en
stortsteen aangevoerd te worden. 0m de omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten is de wens
om dit over het water (Westerschelde) per schip aan te voeren. Dit document omschrijft hoe Van Oord
Nederland (VON) de overslag van de materialen (schip-wal) wenst te realiseren.

Omschriivinq overslaq
De overslag zal plaatsvinden met behulp van een kraanschip welke het materiaal uit het beun van het
binnenvaartschip zal knijpen Vervolgens wordt dit in het transportmiddel geladen (kipper/dumper). 0m
de oversiagafstand zo kort mogelilk te houden is de wens op een "stoep" aan te leggen tegen het
beneden talud van de zuidelijke waterkering in de Veerhaven. De "stoep" zal gerealiseerd worden met het
aan te voeren materiaal (stortsteen). Voor de gewenste locatie van de losvoorziening zie figuur 1.

Stoep
Lengte 25m1
Breedte l Om i
Oppervlak 250m2

Diepcianq
De Veerhaven is door middel van baggeren reeds op
diepte gebracht. Bij gemiddeld laag water is hierdoor
nog circa 1.30m waterdiepte beschikbaar.

Materialen
De losvoorziening zal gebruikt worden om de

benodigde breuk- en stortsteen benodigd binnen het

project natuurcompensatie te lossen. Op het moment
van schijven is de inschatting dat vanaf week 5 a 6
2014 de losvoorziening benodigd zal zijn. 0m een
indruk te geven van de gebruiksintensiteit van de

losvoorziening is de materiaalleverantie voor zowel
2014 als 2015 in de tijd uiteengezet bijlage 1.

Figuur 1: locatie Iosvoorziening
Plan van Aanpak
Voor de reahsatie van de stoep zal gebruik worden gemaakt van het aan te voeren materiaal. De huidige
bekledng van de waterkering zal voor het aanleggen van de "stoep" niet worden aangepast. De
stortsteen voor de "stoep" zal op de huidige kreukelberm worden geplaats en opgebracht tot de gewenste
hoogte (maaiveld ter plaatse). Nadat alle materialen zijn gelost zal de "stoep" worden verwijderd. Hierna
zal de bekleding van de waterkering (conform scope project) worden vernieuwd.

Voor het aanleggen van de losvoorziening zal voor uitvoering nog een uitgewerkt plan van aanpak
worden opgesteld. Hierin zullen direct eventuele vergunningseisen worden opgenomen.
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Provincie Zeeland
t.a.v. Mevrouw
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Walsoorden, 27 januari 2014

Geachte mevrouw

Hierbij ontvangt u de getekende overeenkomst inzake bouwland in de Perkpolder.

Tevens geef ik u hierbij door dat vanaf 3 januari j.1. mijn adres is gewijzigd in

Met vriendelüke groeten.
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Middelburg, 20 januari 2014
Nummer 14001294dg
Afdeling Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te hierna te noemen
'de gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door OC, hoofd van de afde-
ling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
die",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten
voornoemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.18.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1151,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 15.00.00 ha, zijnde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer
964,

hierna samen te noemen "het gebruikte", zoals met een arcering en is aangegeven
op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegging no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerstelid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

Provnctehuis Middelburg Postadres: www.zeeland,nl
Bezoekadres: Abd 6 Postbus 6001 T: 0118- 631011
4331 8K Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118- 626949
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3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118- 631047, kan daartoe redelijke aanwijzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, aismede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever--
goeding, in welke vorm dan ook.
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Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bij gebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-
cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het voren-
staande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.



Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het
risico bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d d l- 1.-.....2014 Middelburg,d.d .................2014

De gebruiker , Voor de provincie,

QC
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Hontenisse, sectie L, nummer 1151 Schaal' 1 5 000

groot 4.18.60 ha 0 15 30 60 90 120 150

Datum : 28-11-2012 Meters

Hontenisse, sectie L, nummer 964 (ged.)
groot 15.00.00 ha Get : Awe

Provincie Zeeland
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Middelburg, 20 januari 2014
Nummer: 14001294dg
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te hierna te noemen
"de gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door OC, hoofd van de afde-
ling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten
voornoemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.18.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1151,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 15.00.00 ha, zijnde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer
964,

hierna samen te noemen "het gebruikte", zoals met een arcering en is aangegeven
op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zander dat daartoe door partijen opzegging no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode am niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vincie voor het gebruik op grand van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

Provnciehuis Middelburg Postadres: www,zeeland.nl
Bezoekaclres: Abdj 6 Postbus 6001 T: 0118- 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118- 626949



3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118 - 631047, kan daartoe redelijke aanwijzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, aismede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. in geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in weike vorm dan ook.



Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de Jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

3. De gebruiker zal toestaan dat de Jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wïjze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwiJderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bij gebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke bliJft, heeft de provin-
cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigerlei verband staat. Het voren-
staande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.
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Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het
risico bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d.2·-:··!.-..2014 Middelburg,d.d ................. 2014

Degebruiker , Voor de provincie,

M.J. Krombeen QC
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behcht op bnef van. 12/01/2014 Van Oord Nederland BV
t.a.v.

irw kenmerk Bouwbord Perkpolder Postbus 44137
ons kenmerk, 14002406/WV.14.001 3006 HC ROTTERDAM

af1eling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 1

behandeld door

dooriciesnummer

onderwerp: Verlening ontheffing Terhole - Perkpolder (N689)

verzonden: 1 3 FEB. 20l4 Middelburg, 12 februari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u de door u aangevraagde ontheffing.

Wij verzoeken u het bedrag van € 156,00 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te schrijven
naar rekening 28.50.10.557 ten name van de Provincie Zeeland te Middelburg bij de N.V. Bank Nederlandse
gemeenten (BIC-code BNGHNL2G I IBAN-code NL08BNGH0285010557) te Den Haag onder vermelding van
het kenmerk van deze brief. Deze leges zijn gebaseerd op de Legesverordening Provincie Zeeland 2010.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud, Unit Droge Infra-
structuur, telefoonnummer 0118-631011.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten

Droge Infrastructuur.

ProVilhiir. Middt'lb!,ig Post,idr,)·. www.ze(:ldic!.r:l
Bezoeadm.: Ab,JiJ 6 Postiws· 6001 1: 0118-6310-1
4331 BK Middelb.Jr 433 t A MiddeIi,t,g F: 0118- 6269,9
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Middelburg, 12 februari 2014
Nummer: 14002405, WV.14.001
Afdeling: Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

beschikkende op het verzoek van Van Oord Nederland by, van 7/01/2014
referentie Bouwbord Perkpolder;
gezien de daaromtrent ingewonnen berichten,
gelet op artikel 13 van de Wegenverordening Zeeland 2010,

Voor het verkrijgen van deze ontheffing dient de ontheffinghouder leges te betalen, namelijk:
€ 156,00

besluiten:
Aan Van Oord Nederland bv en haar rechtverkrijgenden, verder genoemd ontheffinghouder,
ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 6 en 7 van voornoemde verordening en
toestemming te verlenen tot het plaatsen van een bord langs de provinciale weg N689
Terhole-Perkpolder, ter hoogte van km 5,660 een en ander zoals op de bij het verzoekschnft
overgelegde tekening no. N689 bladnr. 8 is aangegeven, met inachtneming van de bij hun be-
sluit van 7 september 1999, no. 993256/20, vastgestelde algemene voorschriften, welke u hierbIJ
worden toegezonden, deze algemene voorschriften worden geacht van deze ontheffing deel
uit te maken, en de hieronder volgende bijzondere voorschriften:
1. in deze beschikking en de algemene voorschriften wordt verstaan onder "het unithoofd", het

hoofd van de unit Droge Infrastructuur, telefoon 0118 -631011;
2. Zodra de werkzaamheden in het kader van op het bord vernoemde project (Gebiedsontwik-

keling Perkpolder) zijn beeindigd (eind december 2015) dient het bord z.s.m. verwijderd te
worden;

3. Met betrekking tot de technische uitvoering wordt verwezen naar de algemene voorschnf-
ten;

4. de werken worden voor zover het wegbelang daarbij betrokken is, uitgevoerd en onderhou-
den volgens aanwijzing en ten genoegen van het unithoofd, aan wie ten minste drie
dagen van tevoren wordt kennisgegeven van het tijdstip, waarop met de uitvoering wordt
begonnen,

5. indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging
van de werken te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan in overleg met het unithoofd;

6. tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen in overleg met, doch
buiten verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaren genomen, dat het verkeer over
de weg(en) steeds veilig kan plaats hebben en zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Indien
tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden genomen, dan dient te geschieden vol-
gens de CROW richtlijnen publicatie 96a en 96b (juli 2005),

7. de ontheffinghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene, die wordt belast of zich
belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg
moet begeven, veiligheidskleding draagt, die voldoet aan de geldende richtlijnen en nor-
men:

8. te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn. Dit betekent dat de te onderscheiden
chemische stoffen de streefwaarde grond/sediment volgens het toetsingskader uit de leid-
raad Bodemsanering van 9 mei 1994, van het ministerie van VROM, niet mogen overschrij-
den. De ontheffingshouder dient hiertoe vooraf een analysecenificaat als bewijsstuk aan het
unithoofd te overleggen;

Pro:iriehu's Middclm.rk. Posta!!e.,. www.Z:la(j.nl
Bezoekadres: Abd.. 6 Postbt: 6001 T: 01,8- 631011
4331 BK Middel:'u!g 433( LA Middel[)ti!g F. 01. - 626949



9. de ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde
te voorkomen dat de ontheffingverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik
maken van de ontheffing schade Iijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen
van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die belangen
zo min mogelijk te schaden,

10. de kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de ontheffingverlener zelf
ten behoeve van de ontheffinghouder en/of in verband met het beheer van het provincie-
werk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van
de werken door de ontheffinghouder, komen voor rekening van de ontheffinghouder.
Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan de door de ontheffingverlener te
treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden
calamiteiten,

11. van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling
worden gedaan aan het unithoofd. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de ontheffing-
houder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige ver-
keersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk
noodzakelijk is,

12. het behoorlijk onderhoud van de werken is en blijft ten laste van de ontheffinghouder,
13. deze voorschriften zijn ook van kracht, indien ten behoeve van herstellingen of om andere

redenen de werken moeten worden ontgraven. Tot ontgraving wordt niet overgegaan dan na
verkregen toestemming van het unithoofd;

14. binnen 6 maanden na heden zijn de werken voltooid;

Il. Dat terzake nader overleg kan worden gepleegd met het onder I bedoelde unithoofd.

IIl. De Provincie zal de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten die
verbonden zijn aan het gebruik van deze ontheffing nader te regelen.

IV Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschrif-
ten, Postbus 6001,4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het be-
zwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te wor-
den ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend-
gemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzend-
termijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118-631011. U kunt de informatie ook downloaden via http//Ioket zEe',and. nllbezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffie-
recht verschuldigd.

gedeputeerde s

d Droge Infrastructuur.
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

voor het leggen en hebben van elektriciteits-, telecom- of andersoortige kabels, gas- en waterleidingbui-
zen en voor het plaatsen van Iichtmasten en palen in bij de Provincie Zeeland in beheer zijnde wegen.

Artikel 1

Technische uitvoering

1. Ontgravingen blijven zo beperkt mogelijk van almeting, met dien verstande, dat kabels en buizen op
een zodanige diepte worden aangelegd dat na aanvulling van de ontgraving steeds minimaal 0,60 m gronddek-
king aanwezig is. Bij put- of sleufdieptes tot max. I,00 m worden geen ontgravingen verricht binnen een
strook van 1,00 m uit de zijkant van dewegverharding. Bij ontgravingen dieper dan 1,00 m worden bovendien geen
ontgravingen verricht onder een lijn van 1:1 gerekend vanuit zijkant verharding. Indien van voornoemde
maatvoering moet worden afgeweken, behoeft die afwijking de instemming van het unithoofd. Uitkomende grond
wordt zoveel mogelijk in de berm gedeponeerd. Voor grondopslag gebruikt verhardingsoppervlak wordt, at-
vorens dit weer aan het verkeer ter beschikking staat, voldoende geschoond.

2. Het voor de ontgraving in te zetten materieel dient qua capaciteit en grootte in overeenstemming te zijn met
de omvang en aard van het te maken werk.

3. Het leggen van kabels en buizen met toebehoren geschiedt opvolgend, d.w.z. dat het aanvullen van de
ontgraving en het daarop eventueel weer aanbrengen van verhardingen gelijke tred houden met de voortgang
van de ontgravingen De ontgravingen vinden plaats zo kort mogelijk voor het tijdstipwaarop met het plaatsen of
leggen wordt begonnen Het buiten de dagelijkse werkuren gedicht zijn van de ontgravingen dient uitgangspunt te
zijn.

4. Het aanvullen van de ontgraving, voor zoveel deze buiten de wegverharding is gelegen, geschiedt met
uitgekomen grond en / of zand. Ontgravingen onder verhardingen worden met zand aangevuld. De aanvullin-
gen worden in lagen aangebracht zodanig, dat een voldoende verdichting wordt bereikt.

5. Overtollig en niet voor hergebruik in aanvullingen in aanmerking komend materiaal, waaronder puin, wordt
direct afgevoerd. De ontheffinghouder verkrijgt en aanvaardt, tenzij de specifieke onthemng het tegendeel
voorschrijft, de juridische en economische eigendom van het overtollig matenaal en vrijwaart de provincie
Zeeland voor elke soort aansprakelijkheid die mogelijk kan voortkomen uit of in verband staat met de kwali-
teit van dit materiaal.

6. Tekort komend aanvullingsmateriaal wordt bijgeleverd. Te leveren grond en I of zand moet categone O of
categorie I zijn. Eventueel aanwezige stoffen magen de grenswaarde en de uittoogwaarde volgens het
"interprovinciaal beleid voor de milieuhygiänische verantwoorde toepassing van secundaire grondstoffen
in werken" van juni 1997 (IPO-publicatie nr.106) niet overschrijden. De ontheffinghouder dient hiertoe de nodi-
ge bewijsstukken aan het unithoofd over te leggen. Indien grand en I of zand van categorie 1 wordt geleverd,
dient de ontheffinghouder dit vóOrdien te melden aan het unithoofd. De ontheffinghouder dient tevens een
analyse certiuicaat met betrekking tot de herkomst aan het unithoofd te overleggen.

7. Aangevulde sleuven of putten, voor zover in bermen en taluds gelegen, worden geegaliseerd en met graszaad
ingezaaicl.

8. Opgenomen verharding, de fundering daaronder mede begrepen, wordt ten spoedigste na de aangebrachte
aanvulhngen vakkundig herlegd, c.q. hersteld, overeenkomstig de oorspronkelijke constructie, een en ander met
inachtneming van het in het vierde lid gestelde Onbruikbaar geworden verhardingsmateriaal wordt vervangen
door materiaal dat vergelijkbaar is met de oorspronkelijke soort en kwaliteit.

9. Buiten de werkuren dienen hoofdrijbaan en fietspad steeds volledig ter beschikking van het verkeer te staan.
10. Indien ten behoeve van de uit te voeren werken het tijdelijk of eventueel voor de duur van de werken,

oprichten en I of in stand houden van bepaalde obstakels noodzakehjk is, worden deze niet binnen 1,80 m
uit de kant van de wegverharding geplaatst en overigens voldoende verankerd. Indien de situatie of
omstandigheden een geringere afstand tot de wegverharding noodzakelijk maakt, behoeft zulks instem-
ming van het unithoofd.

11. Indien ten behoeve van de uit te voeren ontgraving, afhakken, resp. snoeien, van wortels en takken van
beplanting, dan wel verwijdering van beplanting noodzakelijk zou zijn, dan geschiedt zulks uitsluitend in
overleg met en na verkregen toestemming van het unithoofd, daarbij in acht nemend de wettelijke be-
palingen t.a.v. het inkorten en of verwijderenvanbomen, (weg)beplantingenen/ofhoutopstanden.

12. Bij kruisingen van wegverhardingen worden kabels en buizen in mantelbuizen gelegd, die
tenminste 1,00 m voorbij de zijkanten van de wegverharding reiken en overigens van zodanige lengte
zijn, dat geen ontgravingen binnen het in het eerste lid genoemde gebied plaats vinden. Mantelbuizen worden
op voldoende diepte en zoveel mogelijk haaks op de wegas aangebracht De wijze van aanbrengen behoeft de in-
stemming van het unithoofd. Indien wordt geboord dan geschiedt dat in de mantelbuis waarbij de boor
hooguit 0, 10 m voorbij het vooreinde van de mantelbuis reikt. Doorspuiten van mantelbuizen is niet toegestaan.

13. Waar kabels of buizen in aanraking met of in de onmiddellijke nabijheid van kunstwerken komen, worden die
voorzieningen getroffen die het unithoofd nodig oordeelt.

14. Indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken am in de ligging van kabels of buizen alsnog
wijziging te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan na overleg met en verkregen toestemming
van het unithoofd.



15. Indien de uit te voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden
gevoerd, teneinde die belangen zo min mogelijk te schaden.

16. Bij (ambtshalve) wijziglng of intrekking van de ontheffing dient de ligging van de kabels of buizen
binnen een termijn van 3 maanden in overeenstemming te worden gebracht met de gewijzigde onthef-
fing, c.q. dienen de kabels of buizen met toebehoren binnen de genoemde termijn door of vanwege de
ontheffinghouder te worden verwijderd en dient het terrein in de oorspronkelijke staat te worden terugge-
bracht, tenzij dit naar het oordeel van de ontheffingverlener niet noodzakelijk is.

17. Op het aanvullen en afwerken van ontgravingen en het herstellen van verhardingen als gevolg van
het verwijderen en afvoeren van kabels en buizen met toebehoren als bedoeld in het voorgaande lid, zijn de oveige
leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

18. De werkzaamheden genoemd in het zestiende lid van dit artikel worden in overleg en ten genoegen van het unithoofd
uitgevoerd.

Artikel 2

Veiligheid

1. Ten behoeve van een veilige geleiding van het verkeer en een zoveel mogelijke beperking van hinder
dienen tijdens de uitvoeringsduur van de werken afdoende maatregelen of voorzieningen te worden getroffen
die in overeenstemming dienen te zijn met, voor zoveel van toepassing:
a. de Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen (CROW-publicatie 96a);
b. maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom CROW-

publicatie 96b (voorlopige) richtlijnen.
2. Indien op grond van de in het vorige lid genoemde pubtikaties ten behoeve van de werken een tijdelijke

afzetting is voorgeschreven, worden, ingeval van optredende gladheid, mist, sneeuwval of andere omstandighe-
den, die het zicht tot minder dan 400 m op autosnelwegen en tot minder dan 200 m op overige wegen beper-
ken, geen werkzaamheden uitgevoerd. Voor zoveel rnogelijk worden bij omstandigheden als hiervoren bedoeld
maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt, e q buiten werking stelt.

3. De ontheffinghouder is verplicht er voor zorg te dragen dat degene die wordt belast, of zich belast, met
de uitvoering der werken en zich daarvoor op of langs de betrokken provinciale wegen moet bege-
yen, veiligheidskleding draagt die voldoet aan de eisen volgens de eerder genoemde CROW- publicatie 96b
(voorlopige) richtlijnen.

4. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals het ontstaan van lekkages, brand- of explosiegevaar,
waarbij gevaar of ernstige hinder voor het verkeer, omwonenden en I of anderszins betrokkenen, of grote kans
op schade aan eigendommen aanwezig is, wordt onverwijld het unithoofd en eventueel de meldkamer van
het betreffende district van de Regiopolitie Zeeland, van deze omstandigheden op de hoogte gebracht. Voorts
worden direct alle noodzakelijke maatregelen ter verdere beteugeling van gevaar en of schade getroffen, waar-
onder zonodig het door daartoe bevoegde personen spanningsvrij maken van elektriciteitskabels en I of het af-
sluiten van de water- of gastoevoer.

Artikel 3

Onderhoud

Gedurende een termijn van 12 maanden na gereedkoming der werken vindt indien en zo vaak als het unithoofd
dat noodzakelijk acht, herleggen, e.q. herstel, van de onder artikel 1, achtste lid, bedoelde verharding plaats.
Bermen en taluds waarin ontgravingen hebben plaats gevonden, worden gedurende een termijn van 12 maanden
na eerste aanvulling, onderhouden. De kosten van bijlevering van materiaal voor herstel van verhardingen, ber-
men of taluds komen voor rekening van de ontheffinghouder. Het bepaalde in artikel 1, achtste lid, Iaatste volzin,
resp. zesde lid vanaf de tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Beheer

1. De ontheffinghouder vervaardigt na afloop der werkzaamheden revisietekeningen op een schaal van ten minste
1:1000, waarop alle aanwezige werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven. Deze tekeningen worden om
niet en in tweevoud aan het unithoofd ingezonden, nadat hij daarom heeft verzocht.

2. Vervallen/verlaten kabels en buizen worden zo spoedig mogelijk opgeruimd met inachtneming van het bepaalde
in deze voorschriften.

3. Vervallen/verlaten kabels en buizen, die om welke reden dan ook in het provinciaal beheersgebied aanwezig
zijn, blijven te allen tijde in beheer bij de ontheffinghouder en moeten zijn aangegeven op de in het eer-
ste lid bedoelde revisietekeningen.
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4. In geval van overdract van kabels en buizen aan derden worden dezen als rechtsopvolger geacht over de onthemng te
beschikken. Een dergelijke overdracht dient onmiddellijk te worden gemeld aan het unithoofd.

5. Deze voorschriften zijn ook van toepassing in de gevallen dat werkzaamheden aan kabels of buizen moeten
worden uitgevoerd ten behoeve van herstel, het opheffen van storingen, alsook voor het maken van
perceelsaansluitingen. In de hier bedoelde gevallen wordt vooraf aan het unithoofd gemeld wanneer met de werk-
zaamheden wordt aangevangen. In spoedeisende gevallen zal achteraf melding worden gedaan van de
werkzaamheden.

Artikel 5

Atgemeen

1. De aanvang, respectievelijk beälndiging, van de werken, wordt niet korter, respectievelijk later, dan één week
vOOr, respectievelijk één week na, deze tijdstippen aan het unithoofd gemeld.

2. Alle met de ontheffing, c.q. met de uitvoering van de concessie, noodzakelijk verband houdende werkzaamhe-
den en voorzieningen moeten door en voor rekening van de ontheffnghouder worden uitgevoerd ten genoe-
gen van, en waar nader vereist of voorgeschreven, in overleg met het unithoofd, onder naleving van deze voor-
schriften en met inachtneming van de bijzondere voorschriften.

3. Waar in deze voorschriften sprake is van ontheffinghoudef zijn daaronder mede begrepen de houder van de
concessie, bedoeld in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520)/de (geregistreerde) aan-
bieder van telecommunicatie en omroepnetwerken waarop de Telecommunicatiewet (Stb 1998, 610) van toe-
passing is.

4. Waar in deze voorschriften wordt gesproken van 'behoeft de instemming van het unithoofd", dient door de
concessiehouder / aanbieder, als bedoeld in het vorige lid, te worden gelezen "dient te worden overlegd met het
unithoofd".

5. Deze Algemene Voorschriften treden in de plaats van: De Algemene voorschriften voor het leggen van
elektriciteit-, tele*xnof andersoortige kabels, gas- en waterleidingbuizen en voor het plaatsen van lichtmasten
en palen in bij de Provincie Zeeland in beheer en onderhoud zijnde wegen, zoals deze door Gedeputeerde
Staten van Zeeland bij besluit van 31 oktober 1995, kenmerk 9510134/36, zijn vastgesteld.

Aldus vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 7 september 1999 nr. 993256/20

Griffi.r,



Van:
Aan: DIV
Onderwerp: FW: GEM Perkpolder CV | uitschrijving
Datum: dinsdag 18 februari 2014 15:47:05
Bijlagen: PerkpolderCV.pdf

Beste Collega,
 
Is het mogelijk om het bijgevoegde document te registreren en te archiveren?
 
Alvast bedankt.
 
Mvgr,
 

 
Van:  
Verzonden: maandag 17 februari 2014 20:35
Aan: 
CC: 
Onderwerp: GEM Perkpolder CV | uitschrijving
 
 
Beste heren,
 
De GEM Perkpolder CV is uit het handelsregister uitgeschreven.
Bijgaand treffen jullie het elektronische uittreksel aan.
 
Met vriendelijke groet,
 

Officemanager Perkpolder Beheer BV

mailto:div@zeeland.nl


 

Handelsregisterpublicaties

Uittrekselwijzigingen (sinds uittrekseldatum 0-0-0)

Geen mutaties bekend gemaakt door de KvK over bestuurders, kapitaalmutaties, wijziging statutaire naam, fusies of splitsingen.

 

Online inzage uittreksel

   

KvK-nummer 20159064 Uitgeschreven uit het handelsregister per 14-02-2014

Op 14-02-2014 is geregistreerd dat de onderneming is opgeheven met ingang van 03-07-2013.

   

Laatstelijk stond ingeschreven:

Samenwerkingsverband

RSIN 821184957

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap

Naam Grondexploitatiemaatschappij Perkpolder C.V.

Datum oprichting 27-08-2009

Duur Onbepaald

Datum ontbinding 03-07-2013

Aantal commanditaire vennoten 4

Commanditair kapitaal Inbreng in geld: EUR 76.800,00

   

Onderneming

Handelsnaam Grondexploitatiemaatschappij Perkpolder C.V.

Startdatum onderneming 27-08-2009

Activiteiten SBI-code: 7111 - Architecten

SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling

Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000020074816

Handelsnaam Grondexploitatiemaatschappij Perkpolder C.V.

Bezoekadres Hof te Zandeplein 13, 4587CK Kloosterzande

Telefoonnummer 0638305280

Datum vestiging 27-08-2009

Activiteiten SBI-code: 7111 - Architecten

SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

SBI-code: 4110 - Projectontwikkeling

Het ontwikkelen, exploiteren, verhuren enhuren van onroerende zaken.

Werkzame personen 0

Vennoot

Naam Perkpolder Beheer B.V.

Bezoekadres Hof te Zandeplein 13, 4587CK Kloosterzande

Ingeschreven onder KvK-nummer 20156174



Datum in functie 27-08-2009

Bevoegdheid Onbeperkt bevoegd

   

Gegevens zijn vervaardigd op 17-02-2014 om 19.04 uur.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van lnfrastruauur enMilieu

PRVNCE ZEELAND
> Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Provincie Zeeland kswaterstaat Zeeland
t.a.v de heer

oelendaelesingel 18Postbus 6001 DAIUJ
1 3 H,APi

335 JA Middelburg4330 LA MIDDELBURG ostadres: Postbus 5014
330 KA Middelburg
(0118) 62 20 00
(0118) 62 29 99

CLAS. ontactpersoon

Bijiage(n)

Datum 12 maart 2014
Onderwerp Beschikking

Het bijgaande wordt u toegezonden

[] conform afspraak [] gaarne reactie voor

C] met verwijzing naar [] om te behouden

0 met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

0 met verzoek om advies [] met dank voor inzage

0 met verzoek om commentaar [] conform verzoek retour

• te uwer informatie



Rijkswaterstaat
Ministerie van ln[rastriauur enMilieu

Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Van Oord Nederland BV Rijkswaterstaat
t.a.v. de heer Zee en Delta

District Zuid
Postbus 44137
3006 HC ROTTERDAM Buitenhaven 2

4531 BX Terneuzen
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T (0115) 68 68 00
F (0115) 68 68 49

Contactpersoon

medewerker
vergunningverlening

T

Datum 12 maart 2014
Onderwerp Wtw16413; Wijziging besluit houdende verlening van

vergunning tot het aanbrengen van een iosvoorziening in Ons kenmerk
RWS-2014/11529

de vm Veerhaven Perkpolder lJw kenmerk

Bijiage(n)
2

Geachte heer

Bij mail van 7 februari 2014 heeft u verzocht om de vergunning verleend bij
beschikking d.d. 23 januari 2014, nummer RWS-2014/2850, te wijzigen.
Voornoemde wijziging houdt verband met een ander soort losvoorziening, één en
ander zoals aangegeven op bijgevoegde tekening en omschrijving in uw mail d.d.
7 februari 2014 en 25 februari 2014.

0m deze losvoorziening aan te kunnen leggen dienen zowel in de bodem als in het
talud van de veerhaven tijdelijke palen te worden aangebracht door middel van
trillen. Tevens dient circa 1-2 m2 bestaande bekleding te worden verwijderd en
wordt een voorziening getroffen om afschuiven van ophoogmateriaal in de
veerhaven te voorkomen.

1k bericht u hierover het volgende.
Zowel Rijkswaterstaat als het Waterschap Scheldestromen zijn, onder
voorwaarden, akkoord met de door u voorgestelde wijziging. De wijziging heeft
betrekking op Voorschrift 1, lid 2, van de aan u bij beschikking d.d. 23 januari
2014, nummer RWS-2014/2850, verleende vergunning.

De vergunning dient derhalve als voigt te worden gewijzigd:
Wijziging Voorschrift 3, lid 6: "Rondom de aangebrachte palen dient, om-

uitspoeling te voorkomen, de bodem te worden afgewerkt.";
Toevoeging Voorschrift 3:-

"12. De vergunninghouder is verplicht te schouwen en indien schade optreedt
direct in te grijpen en de schade op te lossen.

13. 0m te voorkomen dat het ophoogmateriaal in de veerhaven terecht
kan komen, dienen op de rand van de kruin Megablokken te worden
gepiaatst en dient de depotbodem op de kruin met rijplaten te worden
dicht geiegd.

14. Elke avond, vór zonsondergang, dient het depot ieeg te zijn.".
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1k wijs u erop dat van dit instemmingsbesluit tezamen met de reeds eerder op Rijkswaterstaat
23 januari 2014, nummer RWS-2014/2850, verleende vergunning, steeds een Zee en Delta

exemplaar aanwezig dient te zijn op werktuigen of inrichtingen welke in gebruik
District Zuid

zijn bij de in deze vergunning bedoelde werkzaamheden. Datum
12 maart

Ons kenmerk
Met vriendelijke groet, RWS-2014/11529

de minister van Infrastructuur en milieu,
namens deze,

het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zee en Delta,
mw.
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Van:
Verzonden: 25 February 2014 10:34
Aan:
CC: perkpolder@vanoord.com
Onderwerp: RE: HERINNERING: Watervergunningen werkzaamheden Perkpolder

Hallo

Na overleg met onze werkvoorbereiding het volgende:

De paal zal getrild worden, aangezien we anders een andere stelling aan moeten voeren.
Daarnaast zit in ons contract bet opknappen van de dijk, dit betekend dat àls er schade op zou

treden, wij dit sowieso herstellen.

Ook zouden we graag de optie willen voorstellen om het ophoogmateriaal (thermisch gereinigd zand)
op de wal te lossen, dus zonder trechter.
We zullen hiervoor een fysieke scheiding maken zodat het materiaal niet vermengt met de bodem
(zowel land als water).

De scheiding houdt in een wand van Megablokken op de rand van de kruin zodat het niet in de
Veerhaven kan schuiven en dichtleggen van de depotbodem op de kruin met rijplaten. Daarnaast
ervoor zorgen dat het depot elke avond 'leeggereden' wordt. En daarnaast voorkomen we
verstuiving van het materiaal.

Bovenstaande zou volgens mij als aanvulling op de vergunning meegenomen kunnen worden. Bij
onze projecten in de Overdiepse Polder en de A4 hebben wij dit ook zo toegepast.

Hopelijk heb ik je zo voldoende geïnformeerd en wacht je reactie af op bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
Department Estimating & Engineering

,I

www.varioord.com



Van:
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 14:24
Aan:
CC: proj.154425
Onderwerp: RE: Watervergunningen werkzaamheden Perkpolder

Hallo

Daarnaast heb 1k nog een vraag betreffende de vergunning voor de losvoorziening:

We hebben een opstelling op het oog die we mogelijk in zouden willen zetten, al is deze anders dan
we met de vergunningaanvraag hadden opgegeven. Zou je wellicht willen bekijken of
1) deze optie toepasbaar is en
2) aan kunnen geven op wat voor manier of bij wie ik dit zou kunnen regelen?

De opstelling die mogelijkerwijs ingezet gaat worden komt van Martens en van Oord en heeft als
losvoorziening op Ellewoutsdijk al eens dienst gedaan.
In de bijlage 2 foto's van de voorziening. 1 van EHewoutsdijk en 1 ult Culemborg voor het idee en
daarnaast een schematische opstelling van het principe.
0m deze voorziening aan te leggen zullen er tijdelijke palen geheid moeten worden. Zowel in de
bodem van de veerhaven als in het talud In het talud zal er ca. 1-2 m2 bestaande bekieding
verwijderd moeren worden, paal heien, en vervolgens rondom de paal weer afwerken om uitspoeling
te voorkomen.
Na de werkzaamheden worden de palen weer verwijderd en wordt het talud weer in orde gebracht.
In 2015 wordt vervolgens de bekleding sowieso vervangen als onderdeel van het werk Perkpolder.

Bij voorbaat dank voor je reactie, mocht je nog nadere toelichting nodig hebben, dan hoor ik het ook
graag.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager Infra
Van Oord Nederland b.v.
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C/
Middelburg, 21 imiart 2014

/i
Geachte heer./

Naar aanleiding van het toesturcn van her couceptripport "Gemeenle Hu/,-t. PLmiebied Per/7,·,4h,te

+/, K/oosierande. Inventariserend veIdo,tderpek (verkenncndefase)"door vmBA\4 vm 17 maart

2014 en uw vraag orn dit rapport te heoordelen kan ik u het onderstaande mededelen.

Recenr heb ik het rapport gelezcn en beoordeeld. Mijii optnerkingen heb ik weergegeven in een checklist

en bii deze brief gevoegd.

< Met dc verwerking van de in de Checkiist opgenomen opmerküigen en vragen kan hct rapport door

BA_\( gerna.kt worden tot een def-initieve versie.

Naar aanleiding van het advies van B.\C eI gLlet op de resultateii vn het uitgevoerde ondeizoek

adviseer ik u bet volgende.
Uit bet ondernek v.in BA_dC is gebleken dat het zuidoostehik dcel van bet onderzochte plangebied nog

o een Hollandr-f cnlaag,akket bevat met ecn intacte tor). Alleen van de noordxvestzijde kon met de boringen
ù5 de begrenzingen van dit intacre veengebied worden bepaald. De begrenzingen van de west, zuid- en

++,, oostzijde kon niet worden bepaald, omdat de boringen langs de raneldii van bet plangebied (boringen 1, 2,

5, 6, 9 en 12) daar nog een intacte veentop laten zien. Op grana daari'.in mag aangenomen worden dat de

begrenzing van dat intacte veengebied aan die zijden nog lets verder doorloopt. 1k adviseer u ook daarmee

rekening te bouden. Aan die zijden zou buiten bet plangebied de bufferzone 'xflopend glooiend kunnen

worden aangelegd, zodat daarnee ook nog het intacte veeti buiteii het pbngcbed nog enigszins fysiek

beschermd wordt./ In bet rapport van BA.\C wordt een aan te houden bufferzone boveIi dc intacte veenlaag aanbevolen van

25cm. In een eerder overleg met \7an Oord en DLG d.d. 6 februari zijn wii overeengekomen om de zones

met intact veen te handhaven eii fesiek te beschermeii door boven die zones een bufferzone van 30 cm te

hanteren. De graafwerkzaamhede,i o die locaties worden achtervaarts uitgevoerd om de druk van bet

zxvare materieel, waardoor aisnog xch.ide aan de intacte veentop zou kunnen ontstaan, te vermijden. Ook

7 worden deze zones na afgraving tot de top van de bufferzonen niet meer (met zwaar materieel) betreden.

Aan dit advies kunnen, behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds. geen rechten worden ontleend.

noch eventuele schade die daaruit zal voor ,eie,i worden geclaimd.

o
-]
o

Srichtii:. I itititreel Erfoed Zeel:ind • Posrbi 49 4330 AA Middclhtir·g. Telefoc,n: 0118-670870 Fax: 0118-67088(). .
E-m.il in f,-,, ,_:,.nl . Internct: www.sc:z.nl • Kaiier van Koophandel: ·II113210 Rabobank Middelburg: 3350.88.60().
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Checklist rapport IVO boringen (verkennende fase)
Gerneente : Huist Datum beoordeling rapport: 21-03-2014
Bedrijf : BAAC
Titel rapport : Cem''nk Huist. P1angebied Perkpc,/ler te K/ee,l,=,1ie Jtn'c;it.,y.,rend

z'e/doiik#'oek (verkemie,Ile /.lse)

Stattis : Concept
Onderdeel: Opmerkingen:

Titel
Gemeentenaam

X Locatienaam (bij voorkeur adres) Opnemen: Zeedijk 3

(Projectnaam opdrachtgever)
Soort onderzoek benoemd conform KNA
ISBN/ISSN

Inhoudsopgave

X Samenvatting Op welke argumentatie is de buffcrzone van
25 cm gebaseerdi

Inleiding
Aanleiding onderzoek çpianvorming/ontwikkeling)

X Archeologische aanleiding tot onderzoek (Rijks- In nont verwijz:n na:r dc eerder uitgevoerde
en/of Provinciaal beleid. IKAW, AMK, vindplaats, onderzoeken.
anders)

Administratieve gegevens
Soort onderzoek
Provincie
Gemeente
Plaats

X Locatienaam Perkpolder-Zeedijk 3

Altijd adres: straatnaam met huisnummer(s)
Indien geen huisnummer, dan enkel straatnaam.
Indien geen straatnaam, dan toponiem of veldnaam

X Projectnaam: waaronder het bij opdrachtgever aanvullen
behend is

RD-coordhnaten: Centrumcoördinaten en

hoekpunten van onderzoeksloctie poLygoon. Bij
lineair: centrumcoördinaten en begin en eindpunten
van trace.

X Kadastrale perceelnummer(s) aanvullen
Oppervlak onderzoekslocatie(s)/Lengte tracé(s)

Status terrein: AMK-monumentnummer(s) met
benaming en waarde

Archis-waarnemings nummer(s)
Zeeuws Archeologisch Arcluef vondstmelding(en)
Archis-vondstmeldingsnummer(s)



CIS-onderzoeksmeldingsnummer
Opdrachtgever, contactpersoon, contactgegevens

X Bevoegd gezag, contactpersoon, co11 t.tctgegevens Provincie Zeeland
Afdehng Mobiliteit & Samenleving
Drs.
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

X Begeleiding onderzoek, beoordeling en toetsing Stichting Cultureel Èrfgoed Zeeland

(eventueel vervangen door Adviseur) namens Drs.

bevoegd gezag, contactpersoon, contactgegevens Postbus 49
4330 AA Middelburg

Beheer en plaats van vondsten:
Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)
Suchting Cultureel Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA Middelburg
Depotbeheerder:

e-mail:
X Beheer en pl,iat v.in documentatie" opnemen

Zeeuws Archeologisch Archief (Z,\\)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (,SCEZ)
Postbus 49
4330 AA Middelburg
Beheerder. dhr.

e-mail:

Levering van digirale gege\cns
Een digitale versie van het defnitieve rapport dient

toegezonden aan de RCE
In het onderzoek gegenereerde digitale data dienen

aangeleverd te worden aan het e-depot,
www.edna.nl.
Er moet worden gestreefd naar aanlevering van de

gegevens van boringen aan het DINO-loket
Datum onderzoek
Nieuw aangetroffen vindplaatsen: Archis-

vondstmeldingsnummer(s) ofArchis-
waarnemingsnummer(s)
Complextvpe(n) en dateringen conform Archis van
de nieuw aangetroffen vindplaatsen

Bureauonderzoek
Doel van bet onderzoek, verwijzing naar PvA

onderzoeksopzet 2 1 Inleiding
onderzoekskader: kaart ligging locatie in Zeeland, - Kaart onderzoekslocatie met goede
kaart(en) onderzoekslocatie met goede topografische topgrafische referenties ontbreekt

referenties, kaart omvng onderzoekslocatie(s).
Tekst dient ondersteund te worden met afbeeldingen



van toepasselijk kaartmateriaal (geologie, bodem,
oude kaarten, IKAW met monumenten en

vindplaatsen) met daarop aangegeven zo nauwkeurig
mogelijk de ligging van de onderzoekslocatie en

specifieke oude afbeeldingen betreffende de locatie
zeif.

1.Beschnving van het onderzoek van geologie. 2.2 In-*Het plangebied ligt in...
bodemkunde en fysische geografie (landschap) en de Bouwroor is ook Laagpakket van Walcheren
resultaten
2 Beschriiving van het onderzoek van de historische
lxkcnde gegercn, (kaarten, bronnen, toponymie,
historische geografie, cultuurhistorie etc.) en de
resultaten
3 Beschrijving van bet onderzoek van gegevens van
luchtfoto-onderzoek, Actueel Hoogtebestand
Nederland en ander recent gegevensnateri:tal.
Indien deze bronnen niet werden gebriitkt, de reden
vermelden.
4. Beschrijving van bet onderzoek van de

archeologisch bekende gegevens binnen een
relevante omgeving, mncl. recente
onderzoeksrapporten en literatuur, en de resultaten
en korte bewoningsgeschiedenis van het gebied
waarin locatie is gelegen
Voor hteratuuronderzoek zie ook:
w'vw.zeeuI\: ebibliotheek.nl
5. Beschrijving van bet onderzoek van de gegevens
van recent gebruik en bewoning en de invloed
daarvan op de huidige staat van het bodemarchief en
de resultaten
Specifieke archeologische verwachting Conclusie:
op grond van de resultaten van de punten 1 t/m 5
voor de onderzoekslocatie en toe te passen
vervolgonderzoek.
Overige opmerkingen
Inventariserend veldonderzoek
Doel van het onderzoek. ver'vijzing naar PvE/PVA
Onderzoeksopzet: onderzoekskader met verwijzing
naar specifieke archeologische verwachting;
beperkingen van het onderzoek door
omstandigheden (afwijkingen van bet PvE)
1. Objectieve beschrijving van de resultaten
oppervlaktekartering_.(en slootkantins_pectiB en
eventueel daamit voortvloeiende aanpassing van de

onderzoeksstrategie.
2. Objectieve beschrijving van de resultaten van bet
booronderzoek(geologie, bodem, landschap en

archeologie)
3. Evaluatie en interpretatie resultaten
booronderzoek ten oo_pzichte \ at1 de in bet
burc.iuon der/f,ek gcspeclticcercle archeologische

achtlngvcr\
4 \\aardering van (nieuwe) vindplaatsen conform

3



I<NA

Conclusies Zie vraag bij Samcnvatting.
Aanbevelingen

X Verklarende lijst van gebruikte technische opnemen
termen en afkortingen

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Bijlagen
Gedrukte boorstaten
Vondstenlijt veldkartering
Monsterlijst
Vondstenlijst boringen
Overzicht archeologische perioden

4
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T\liddelburg, 26 maart 2014

x
----4

Geachte heer Van Diepen,++"

N..ir aanleiding van het toesturen van het evaluatierapport "/1-1t.0012, KIoosterande. \.iizmrt'ompe,satie
Pr/t,older, 9tge/eidi,i"door van BAdC vati 17 maart 2014 en uw vraag oni dit rapport te

beoordelen kan 1k u bet onderstaande mededelen.

Recent heb 1k bet rapport ,elezen en beoordeeld. Mijn optneikuigen heb 1k weergegeren in cen checkhst

en bij deze brief gevoegdCL

In bet rapport ontbreken naar mijn mening een aantal essentiele zakei, die maken dar ik nier 'kkoord Raii
<

gaan met bet voorgelegde evaluatierapport. Zo ziin onder andere de (botanische) monsters niet
U

gewaardeerd voor bun geschiktheid om de vragen in het PvE te beaiinvoorden en zljn een aantal monsters

beschouwd als niet in aanmerking komend voor het beantwoordeti van de vragen als zou een vraagstelling

LL daarvoor ontbreken. Met de ververking vari de in de Checkhst opgenotnen opmerkmgen en vragen kan

het ev.uluatierapport door B+AC verbeterd worden tot een definitieve versie met alle daarin op te nemen

onderdele,i.
5

1k adviseei o d.in ook BA.C het evaluatierappoit tc laten verbeteren met verwerkhig en beantwoording
van resp. allc gemaakte opmerkingen en alle vr.,_,cn Dit moet leiden tot een duidehik evaluatierapport mett

goed uitwerkine bijbehorende begrotüig.een onderzoekT-o,rstel voor en een

_«

Aan dit advies kunnei, hehoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geen rechten worden ontleend,

noch eventuele schide di· da'iruit aal voortvloeien worden geclaimd.

In de verwachting u liiermee van dienst te ziin gewccst,

/ad,+ i sRc archeDolioegreie

0
,--a

0 Bijlagc: 14.U.( 038 Checklist B,\.\(. cvaluatici-appcrt Kloostcriande-Kalv·rdil-t,„,rd,hik,Jtl k 21)14()321

U
OE

<:
Stichtiiig Cultured Er-1,oei Zeel.ind • Posrbus '·49 • 4330 AA Middel!,tiig . 'Iblefoon: 0118-6708- R\: 0118-670880.

E-m,ii1: int'o(q scez.nl Internet: www.scez.nl Kaw,· van Koophandel: 4111.3210 Rabobank MiddJl,urg: 3350.88.600.
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Checklist structuur rapport
Gemeente : Huist Datum beoordehng rapport: 2ien 26 maart 2014
Bedrijf :BAAC
Titel rapport : A-14.00/2, K/ooste,ande, i\,ir.,ti„,mp, Jzcatie Pereto,ie, i3ige/eiding

Status : Evaluatierapport
Onderdeel:

I Opmerkingen:

Titel
X Gemeentenaam aanvuüen
X Locatienaam (bij voorkeur adres) De verschillende namen van de

onderscheiden onderzochte locaties opnemen
(Projectnaam opdrachrge\er)

X Soort onderzoek ben«,crmd conform KNA Onderzoek was een opgraving, geen
-\ rcheologische Bcgeleiding

ISBN/] SSN

Inhoudsopgave

Samenvatting

Inleiding
X .Aanleiding onderzoek (planvorm.ing/ontwikkeling) 1.1, ri: Dienst Landeliik Gebied

i.1, r4: vijf opgravingsputten aanelegd.
De directe aanleiding is het verwijderen vgin
die dijken m het plangebied.
De nadruk lag eveuzccr op de informatie uit
bet horizontale viak

X Archeologische aanleiding tot onderzoek (Riks- De archeologische aanleiding voor dit
en/of Provincia1 beleid: Il,LA\X, AMK, vmdplaats, onderzoc·k hgi in bet provinciale beleid. Het
anders) onderzoek is uitgcoerd in het kader van

kernthema 7 van de Provinciale
Onderzoeksagenda Archeologie Zeelnnd
'Onderzoek naar infiastiuctuur (darnnnen,
dijken, wegen, watei'.taatswerken .... ). Daar

verwijzen bijbehorende literatuurnaar en

opnemen in literatuur]ijst.

Administratieve gegevens
Soort ondeizoek
Provllcle
Gemeenre
Plaats

X Locatienaam Per locatie de dijknamen vermelden.
Altijd adres: straatnaam met huisnummer(s)
Indien geen huisnummer, dan enkel straatnaam.
Indien geen straatnaam, dan toponiem of veldnaam
Projectnaam: waaronder het bij opdrachtgever
bekend is.
RD-coördinaten: Centrumcoördinaten en

hoekpunten van onderzoekslocatie polygoon. Bij
lineair: centrumcoördinaten en begin en eindpunten



\ ,ln ti,lcc
X Kadastrde perceelnuinmer(s) aanvullen
X Oppervlak onderzoekslocatie(s)/I.engte tracé(s) Aanvullen per locatie

'

Status terrein: AMK-monumentnummer(s) met

benaming en waarde

Archis-waarnemingsnummer (s)
Zeeuws Archeologisch Archief vondstmeidmg(en)
Archis_vondstmeldingsnummer (s)
CIS-onderzoeksnielduigsnummer

X Opdrachtgever, contactpersoon, contactgegevens Volledig vermelden
X Bev,egd gezag, cont,ictpei soon, contactgegevens Volledig vermelden
X Begeleiding onderz,-,ek, benordeling en toetsing [ Stichting Cultuieel Erfgoed Zeeland

(eventueel vcrv,inAcn dour Adviseur) natiiens Drs.

bevoegd ge/,tg. e',ntactpersoon, contactgegevens Postbus 49
4330 ÀA Middelburg

X Beheer en plaats van vondstcn Opnemen. NB Het provinciaal depot
Zeeuws Archeologisch Depc,t {Z.\D) bodemvondsten bestaat al met meer srrids

Stichting Cultureel Erfgoed Zeelaiid 1997 1!

Postbus 49 In het evaluatierapport ontbreekt een
4330A Middelburg paragraaf t.a.v. te (de-)selecteren en te

Depotbeheerder: dhr. deponeren matelmai Dit moet ook
opgenomen.

e-mail:

X Beheer en plaats van documentatie Opnemen
Zeeuws Archeologisch Arcliief (ZAA)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Postbus 49
4330 \A Midde
Beheerder dhi.

e-maü:

Levering va11 digitale gegevens:
Een digitale versie van bet defmitieve rapport dient

toegezonden aan de RCE.
In het onderzoek gegenereerde digitale data dienen

aangeleverd te worden aan bet e-depot,
www.edna.nl.
Er moet worden gestreefd naar aanlevering van de

gegevens van boringen aan het DINO-loket
Datuin onderzoek

X Nieu\v aangetroffen vindpl,atsen: Archis- Opnemen in defmitieve rapportage
vondstmeldingsnumme r(s) f Archis-
waarnemingsnummers

X Complextype(n) en dateringen conform Archis van Opnemen in defnitieve rapportage
de nieuw aangeti-,ffeti vmdplaatsen

Bureauonderzoek
Doel v,n het onderzoek. verwijzing naar PvA
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onderzoeksopzet
onderzoekskader: kaart Jigging locatie in Zeeland,
kaart(en) onderzoeksloctie met goede topografische
referenties, kaart omv,ng onderzoekslocatie(s).
Tekst dient ondersteund te worden met afbeeldingen

toepasselijk kaartmateriaal (geo1,gw. bodem,van
oude kaarten, IKA\V met mnonurnentei en
vindplaaten) met daarop aangegeven zc, nauwkeurig
mogehjk de Jigging van de onderzoekslocatie en

specifieke oude afbeeldingen betreffende de locatie
zeif.

1.Beschriiving van bet onderzoek van
bodemkunde en fysische gec,g arle (landschap) en de
resultaten
2 Beschtii ing r an het onderzoek van de bisr i 1.che
bukcndc gezc·\ en (kaarten, bronnen, toponT rmc,
histomtsche geografie, cultuurhistorie etc.) en de
resultaten
3. Bescbrijving van het onderzoek van gegevens van
luchtfoto-onderzoek, Actueel Hoogtebestand
Nederland en ander recent gegevensmatenaal.
Indien deze bronnen niet werden gebruikt, de reden
vermelden.
4. Beschrijving van het onderzoek van de

archeologisch bekende gegevens binnen een
relevante omgc\-ing, micl. recente
onderzoeksrappoi ten en literatuur, en de resultaten
en korte bewoningsgescliiedenis van het gebied
waarin locatie is gelegcn
Voor literatuurondcrz„ek zie ook:
www.zeeuwsebibliotheek.nl
5 Besclumjr-uig van bet onderz,ek vtn de gegevcns
van recent gebtik en bewoiing en de invlc,ed
daarvan op de huidige staat van het bodemarchief en
de resultaten

Specifieke archeologische verwachting Conclusie:
op grond van de resultaten van de punten 1 t/m 5

voor de onderzoekslocatie en toe te passen
vervolgonderzoek.
Overige opmerkingen
Opgradng
Doel v,n bet onderzoek; verwijzing naar PvE
Onderzoeksopzet: onderzoekskader met verwijzing

specifieke archeologische verwachting;naar

beperkingen van het onderzoek door
omstandigheden (afwijkingen van het PvE)

X Objectieve beschrijving vaii dc resultaten van de p. 7, 2.1 en 2.2: beschrijving is te globaal en
opgraving (geologie, bodein en de onderlinge relatie tussen vondst- en
landschap, sporen, structuren, vondsten, monsternummers en hun vondstlocatie (laag-
deeirapportages van specialisten) of spoornummers) bhjft daarmee onduidehjk.

Tekeningen met resp. spoor-, vondst- en
monsternummers zouden het verhaal met de
tabellen I en 2 aanzienhk verduidelijken Ook



in afb. 2 zlln de vondst- en monsternuminers
niet aangcgcven, zodat niet scherp duidehjk is
welke i11 ,n>t:ers worden bedoeld.

X 3. Evaluatie en interpretatie resultaten opgra.ing ten Conform de KNA (Protocol opgraven, OS
opzichte van de in het bureauonderzoek 12) had ten behoeve van het evaluatierapport
gespecificeerde archeologische verwachting. overigens al de waardering van de monsters

moeten plaatsvinden om hun geschiktheid te

bepalen voor bet beantwoorden van de

vraagstelling. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd
(zie 3.4 botanische monsters).
Tabel 3: bij de C-14 monsters wordt voor aile
vr.tt'cn de mogeijkheid tot gebruik als -
\L ee1gegeven, tenvijl verder wel wordt
voorgesteld om monsters te waarderen voor
dit onderzoek.
Àfb. 2 is zonder vondst- en monsternummers
net zo'n zoekplaatje als de beschrijving van de
locatie van de monsters op p. 10 zonder de
vermelding van de laag- ot spoornummers.
Uiteindehik lijkt mij duidehjk geworden dat
alle vermelde monsters zich moeten bevinden
op afb. 5.2PP Maar een evaluatierapport is
geen zoekpl:t.tie!! Het voorstel is dus om
all:en dic monsters te selecteren uit profiel
SP17

p. 11 De pollenmonsters van de oude
oppervlakken onder de dijken kunnen wel
degelijk een vraag beantwoorden uit het PvE,
namehjk de landschappeliike ligglng van de
dijk ten tijde van de aanleg: wat was de aard
van de bodem op het moment dat de dijk
werd aangelegdP In welk soort schor (Zeeurvs
voor kwelder) werd de diik aangelegdi Of is
de dijk aangelegd in een shk, waarin nog geen
bodembedekking was gevormd
Daarop moeten de betreffende monsters ook
worden gewaardeerd.

4. \Vaardering van (nieuwe) vindplaatsen conform
KNA

Conclusies
X Aanbevelingen Paragraaf (de-)selectie en deponering

ontbreekt.
Begroting t.a.v. de voorgestelde uitwerking
ontbreekt.

Verkiarende lijst van gebruikte technische
termen en afkortingen

X Geraadpleegde bronnen en literatuur Aanvullen
Bijiagen Afb. 2 verduidelilken met spo,r-

/!aagnummers eii vond:t- en
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Gedrukte boorstaten
Vondstenlijst veldkartering
Monsterlijst
Vondstenlijst boringen
Overzicht archeologische perioden
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur enMilieu

> Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Provincie Zeeland Rijkswaterstaat Zee en
t.a.v. de heer mr. Delta

Poelendaelesingel 18
Postbus 165 4335 JA Middelburg
4330 AD MIDDELBURG Postadres: Postbus 5014

4330 KA Middelburg
T (01 18) 62 20 00

-·.'.i 3 1 UA,...; 2014
F (0118) 62 29 99

;<5,..N ;«.
ZA:*KM.

Ons kenmerk:Datum 25 maart 2014 RWS-2014/13623
Onderwerp Bijdrage Natuurpakket/Perkpolder Uw kenmerk:

Bijlage(n):
2

Geachte heer

Met de brief van de afdeling gebiedsontwikkeling d.d. 28 augustus 2008, kenmerk
0713654dg, heeft de Provincie Zeeland toegezegd om maximaal 12 miljoen euro
(inclusief BTW) bij te dragen aan de realisatie van 35 hectare estuariene natuur
binnen het project Perkpolder.

Rijkswaterstaat heeft t.b.v. de realisatie van dit project in 2013 € 2.010.776
declarabele kosten gemaakt. De specificatie hiervan treft u als bijlage bij deze
brief aan.
In deze bijiage is tevens opgenomen een overzicht van de kosten en
verrekeningen over 2008 tot en met 2012. Op grond van het voorgaande zal in
2014 een bedrag van € 1.024.072 aan de Provincie Zeeland in rekening worden
gebracht.

De controleverklaring van de Auditdienst Rijk m.b.t. de in 2013 gemaakte kosten
is toegevoegd.

Middels dit schrijven delen wij u mede dat wij u binnenkort een factuur voor een
bedrag van € 1.024.072 zullen doen toekomen voor de provinciale bijdrage.

Hoogachtend,

De minister van Infrastructuur en milieu,

hét hoofd van Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid,
ir.
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Bijlage 1

Map N CP\veerhavens\Perkpolder\Groenfonds\doorberekening PZ
Doc Bpjiage PZ doorberekende kosten 2013

B1jlage biJ brief RWS aan Provinc,e zeeland mbt Bijdrage NatuurpakketPerkplder tri 2014

Overzlcht van de in 2013 betaalde kosten tbv het project NateurCompensatie Perkpolder, waarvoor de provincie Zeeland een
btjdrage heefl loegezegd.
In overleg RWS/PZ d d 31-01-2011 is afgesproken dat kosten DLG en Haskoning voor 90% declarabel zijn.
De andere 10% heefI lobv tndicatieve inschattng OLG, ema d d 18 februari 2011 ) betrekking op aanleg koppeldiJk.
versterking bestaande zeewenng en nieuwe N689
In januari/februari 2012 heeft PZ voomoemde verrekening herzien en besloten dat kosten DLG NIET declarabel ztin

en de kosten van Haskoning daarentegen volledlg declarabel
In de bijlage "PZ correctie DLG en Has onamg 2008 irr 2011 ' wordt de correctie over 2008 tm 2011 gesoecificeerd

Declarabel bu provincie Zeeland
Valuta- Bedrag
datum Omschrijving factuur % bedrag totaal

Betalingen in 2013 t.v Rekening-Courant Groenfonds, nr. 900037
25-4-2013 Saldo aan- en verkopen en compensatie pachtontbinding -45 418,52 100 45 419-
22-5-2013 Haskoning 23 mnci PPS onderd , voorb contr real wk 10 Im 1912012 7 846,86 100 7 847

Haskoning 24 /ncl FFS osderd, voorb contr, real. wk 20 Im 2612012 2 910,74 100 2911
Haskoning 25r voorb contr reai. wit 27 1m 39/2012 36 646,85 100 36 647
Haskonlng 26, voorb cantr, reai, wk 40 1m 48/2012 27 423,34 100 27 423
Hasko/ng 25 incl FFS onderd, p0orb contr real. wk 27 1m 39/2012 7 275,66 100 7 276
Haskonng 26 nci FFS onderd., voerb contr real. wk 40 1m 48/2012 6 050,00 100 6 050
Haskoning doorberekenmg aan PPS wit 1 1m 4812012 6% y 49,231,53 -2 953,89 100 2 954-
Hema representat,e )taart) 1.g y nndertekening contract 30,00 100 30
Delta aanpassen waterleiding 6 786,,31 100 6 786
Graanbeurs representatie samenwerking RWS-DLG 213,70 0

Mug representatie gebiedsontwlkkeling 154,90 100 155
Elje, reproservice scans 145,,68 100 146
Vta Drupsteen, HR uitsnedes bolfoto 1 452,00 100 1 452
OLG ireet okt en nov 2012 33,866,50 0
OLG inzet december 2012 58,899,50 0
Reis/tosten 12,00 0

16-12-2013 Van Oord lermjn 1 11m 9 1.903.532,31 100 1.903 532
16-12-2013 Haskoning werkzaamh dec.'12 Im apn12013 42.282,24 100 42 282

Has/tonng werkzaamh mci/un, 2013 15.932,07 100 15 932

Has/tonng werkzaamh juli/okt 2013 29.040,00 100 29 040
Haskonng doorberekening ean FFS 6% van 87,254,31 -5 235,26 100 5 235-
BBL aankopers/taxateurs sept2012 tm jan 2013 2.560,10 100 2 500
Delta aanpassen waievelding 19.601,52 100 19.602
Minlstene Finanoen verlarng 2012 2 418,00 100 2.418
Raad van Arblrage spor de 8vuw Waarborgsom 20 000,00 100 20 000
Delta Netweii'bedrf aaripassen electranet 43.560,00 100 43 560
AVG Mdleytechnek esplvsevenonde/oek week 28/29 21 110,27 100 21 110
ArcrieoMedla PvE urvhelogsch eederzoek 574,75 100 575

urnteg drainage 19 300,00 100 19 300
MIs De Ns aunleg draolage 5.400,00 100 5 400

aunleg drainage 3 600,00 100 3 600
St berieer derdengelden AKD afrekening uitspraak rechtbank -26,875,00 100 26.875-
AVG Mdleuiechniek explosievenonderzoek week 39 10,527,00 100 10 527
SLJO scrns AO 42,47 100 42

vedhgheidsmtddelen 335,00 100 335
vedhgheidsmlddelen 227,46 100 227

Sien en Feesten vverleg 3 9-2013 147,70 0
DUG merctJan irr aug 2012 11,913,00 0
DLG tnzet sept 2012 996,00 0
DUG Inzet SkI/nov 2012 2,679,00 0
OLG inzet december 2012 717.00 0
OLG inzet jan im mei 2013 126,842,13 0
OLG inzet juni Im sept 2013 95,602,25 0
OLG doorberekening amn FFS 6% van 222.444,37 (vanaf 1-1-2013) -13,146,53 0

17-12-2013 Van Oord termn 10 164,292,42 100 164.292
Totaal over 2013 ijeclarabele kosten 2,320 575

Waarvan bestem d voor Projectbureau Zeoweringen 309 799-
Totaal over 2013 declarabele kosten oDor Provincie Zeeland 2 010 776

Waarvan bestem d vOor N689 dus 100% door te belasten 546 745-
1 464 032

Met brief RWS/OZL-2010/5180 4 0 9 novembe, 2010 gepresenteerde declarabele kosten over 2008 666 629
Met brief RWS/DZL-2010/5180 0 d 9 november 2010 gepresenteerde declarabele kosten over 2009 2,168.244
Met brief RWS/DZL-2011/950 4 d 24 februar 2011 gepresenteerde dec/arabele kosten over 2010 1,379.496
Met brief RWS/OZL-2012/506 d d 27 Jar/car 2012 gepresentetrde declarabele kosten over 2011 1,985.782
Met brief RWS-2013/8103 d d 14 februan 2013 gepresenteerde declarabele kosten over 2012 44/.186-

5,758.965
Totaal declarabele kosten over 2008 tot cri met 2013 7,222.997

Aandeel Provinc,e Zeeland conform overeengekomen verdeelsleutei35/75 in de kosten 2008 tIm 2013 3 370.732
Aandeel Provincie Zeeland 100% bestemd voor N689 2008 t/m 2013 546.745

3.91"7 476
Reeds tn rekening gebracht'

Over 2008 en 009 met factuur 1800003347dd 16 november 2010 2 000 000
Over 2010 geen doorberekentng (zie onze bref RWS/DZL-2011/950 dcl 24 februari 2011 )

Over 2011 met factuur 2100001442 dd 13 februari 2012' 893.404
Over 2012 geen verrekening (zie onze brief RWS-2013/8103 dcl 14 februan 2013)

2 893 404
Aan de Provnce Zeeland vi rekeing te brengen aandeel ,r de koster m b t 2013 1 024 072

Bijlage PZ doorberekende kosten 2013 verste 2



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financién

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van Rijkswaterstaat

Aan: Dienst Landelijk Gebied

Wij hebben het door ons bijgevoegde en gewaarmerkte financiäle
overzicht ad. € 2.639.317,53 van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) te
Goes irizake het project "Natuurcompensatieproject Perkpolder" over het
jaar 2013 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
De directie van DLG is verantwoordelijk voor het opstellen van het
financieel overzicht in overeenstemming met de afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en DLG d.d. 21
januari 2009. De directie van DLG is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
subsidiedeclaratie op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
subsidiedeclaratie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de subsidiedeclaratie een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de
subsidiedeclaratie door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
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Auditdienst Rijk
Ministerie van Financién

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor het opstellen van de subsidiedeclaratie,
aismede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is het financieel overzicht ad. € 2.639.317,53 van het
project "Natuurcompensatieproject Perkpolder" over het jaar 2013 in alle
van materieel belang zijn de aspecten in overeenstemming met de
afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en
DLG d.d. 21 januari 2009.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Het financieel overzicht betreffende het project "Natuurcompensatieproject
Perkpolder" is opgesteld om DLG in staat te stellen te voldoen aan de
bepalingen zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met
Rijkswaterstaat. Het flnancieel overzicht hoeft derhalve niet geschikt te
zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring bij het financieel
overzicht is uitsluitend bedoeld voor DLG en Rijkswaterstaat en dient niet
te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Den Haag, 5 maart 2014

Auditdienst Rijk,

r

RAIO EMIA fi_
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Natuurcompensatieproiect Perkpolder
Projectnummer: 900.037

Opdrachtgever Rijkswaterstaat..... i

Project: NC Perkpolder
t

Projectnr.:
Uitgaven Groenfoends Jaar: :2013

"

Bijgewerkt op 12-1-2014 iuitgaven..-..
Activiteit Roming uren

totaal 2013 le kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaa Totaal
Engineering 475.000,00 177.965,56 307.621,90 f 485.587,46
Inzet DLG RWS € 92.766,00 C 225.602,85
Inzet DLG Pop

Inhuur adviesbureau contract RH C 85.199.56 C 82.019,05

Reatisatie buitendijkse natuur € 1.950.000,00 C 8.794,59 € 2.190.354,00 C 2.199.148,59
: Buitendijkse natuur C 8.794,59 2.190.354.00
iaanleg Koppetdijk
Vervangen Steenbekteding
N689
Baggeren veerha'ven
Atgernene kosten

Grondkosten C 45.418,52-
Compensatie pachtafkoop € 38.428,50-
Afk. pachtrechten 9.554,00
Verkoop Van Waterschoot C 21.533,55-
Aan-/verkoop Surnma € 4.415,93
Overige grondkoosten € 573,60

iii
Totaal 2.425.000,00 C 141.341,63 2.497,975,9 C 2.639.317,53

i

. i, i

Uitgavent/m2009 iC 2.042.420,12
Uitgaven2010 '€ 1.118.372,93

1

Uïtgaven 2011 !€ 2.061.258,52
Uitgaven 2012 € 688.803AO ù1- ,

,, «,ç , i

Uitgaven 2013 i€ 2.639.317,53
,

Uitqaven tIm2013 i€ 8.550.172,50'
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Dienst LandelijkGebied
Miriisrerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

AFD. %-D :. .-F Rijksdienst Ondernemendvoor

Rijkswaterstaat Zeeland Nederland
Team Gebiedsfinandering

De heer DATUM - 3 MAADT 2014 Prof. Cobbenhagentaan 125
Postbus 5014 5037 DB Titburg

4330 KA MIDDELBURG Postbus 1283
5004 8G Tilburg

Z,i,., .... VR. www.rijksoverheid.nt/eteni

CLASS. Contactpersoon
De heer

T
M
F 013 595 05 00'* VERZONDEN 1 APR. 2014-

Datum
Betreft POP.323b.47870; Natuurontwikkeling Perkpolder, Onze referentie

herziene subsidieverleningsbeschikking
POP.323b.47870

Kopie aan
De heer J. Wandel

Bijtagen

Geachte heer 3

Op 1 juni 2012 heeft u voor het project Natuurontwikkeling Perkpolder een
subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 12012784 ontvangen. Op 2 juli 2013
hebben wiJ een verzoek ontvangen waarin u vraagt om de volgende wijzigingen
in het project:

EUROPESE GEMEENSCHAP

u meldt dat de aanbesteding fors lager is uitgevallen. Er was geraamd op Europees Landbouwfonds
voor Ptattetandsontwikketing

€ 5.750.000, maar dit is bijgesteld naar€ 3.000.000; (ELFPO); Europa Investeert in zijn
platteiand.

tevens vraagt u een wijziging aan van het kasritme omdat er later kosten
worden gemaakt dan verwacht.

Op basis hiervan wijzigen wij de op 1 juni 2012 afgegeven subsidieverlenings-
beschikking. Platteland Zeeland

Hierbij verlenen wij op grond van de Provinciale Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied en As 3, De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van
de plattetandseconomie, maatregel 323b, Instandhouding en opwaardering van
het landeliJk erfgoed van het vastgestelde Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincie Zeeland
(POP) als nadere invulling van de Kaderverordening 1698/2005 vallend onder het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

aan: Rijkswaterstaat Zeeland (hierna: de eindbegunstigde)
voor: Natuurontwikkeling Perkpolder

een EU-bijdrage van € 2.500.000 (exclusief BTW). De totale projectkosten zijn
geraamd op € 3.333.333 (exclusief BTW), uitgaande van maximaal 7% aan
onvoorziene kosten. De overige kosten worden middels eigen bijdragen gedekt.

In afwijking van artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Subsidieverordening
inrichting landelijk gebied Zeeland, zijn de voorbereidingskosten subsidiabel voor
zover ze gemaakt zijn na de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag.
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In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied Zeeland, kunnen wel voorschotten worden verstrekt voor
subsidies in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma.

De bijlagen 1 en 2 maken integraal deel uit van deze beschikking. Als bijlage 3

vindt u het te hanteren model van het facturenoverzicht. Wij verzoeken u dit
model te gebruiken om uw facturen overzichtelijk te rangschikken bij het indienen
van termijnbetalingen en het verzoek tot vaststelling.
Een digitale versie van dit model is te vinden op de website van provincie Zeeland
via de link http://loket.zeeland.nl/subsidies/platteland/pop2/pop2formulier/.

De berekening van de subsidie en andere projectspecifieke gegevens zijn
gespecificeerd in bijlage 1. In deze bijlage is ook het subsidiebedrag
gespecificeerd naar de bijdragende overheidspartijen.

De subsidie wordt verleend onder de subsidieverplichtingen genoemd in bijlage 2.

In deze beschikking zijn alle eerdere van overheidswege gedane toezeggingen
inbegrepen, met dien verstande dat de voorwaarden van de afzonderlijke
subsidieregelingen onverminderd van kracht blijven.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor
bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening
van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het
bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending.
Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen
rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op
telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via
http ://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt
een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8.81,
lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
voor deze:
RIJ D NEDERLAND

Dhr. ir.
Teammanager afdeling Subsidies
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Provincie Zeeland

Bijlage 1 Projectspecifieke gegevens

Deze biflage maakt integraal dee!uit van de herziene subsidieverleningsbeschikking.

Proiectnaam: Natuurontwikkeling Perkpolder
POP-nr. POP.323b.47870
Voorgenomen startdatum: 1 januari 2013
Geplande einddatum: 1 april 2015

Proiectomschriivina
Het project heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied rond de vroegere veerhaven van
Perkpolder, gedeeltelijk voor natuur met prioriteit bij waterbeheer en biodiversiteit.

Prestaties
Voor het meten van het resultaat van het project zal gebruik worden gemaakt van de volgende
EU-outputindicatoren en prestatie-indicatoren.

EU-outputindicatoren:
Omschrijving Eenheid AantaI

1. Aantal ondersteunde acties voor investeringen voor stuks 1

het behoud en de opwaardering van het landelijk
erfgoed gericht op waterbeheer of biodiversiteit
Ingerichte natuurgebieden met verbeterde Ha 75.

biodiversiteit of waterbeheer

Specifieke verklaringen

Uiterlijk bij de aanvraag tot subsidievaststelling moeten de volgende op grond van betreffende regeling of
programma vereiste specifieke verklaringen worden overlegd:
1. Zie algemene subsidieverplichtingen in bijlage 2.

De subsidieontvanger brengt jeder jaar uiterlijk voor 15 april schriftelijk verslag uit aan Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Specificatie subsidiebedrag

Projectbegroting
Kosten in C

kostensoort Bedrag Niet- Nationaai EU-subsidiabel
subsidiabel (niet- EU)

subsidiabel
Directievoenng € 80.000 € 80.000
Werken € 3.000.000 € 3.000.000
Projectbegeleiding € 50.000 C 50.000

I Onvoorzien/risico's € 203.333 C 203.333

totaaI € 3.333.333 C 3.333.333

EUROPESE GEMEENSCHAP- ELFPO
"Europees Landbouwfonds voor PiatteLandsontwikkeling: Europa investeert in zijn pLattetand



Provincie Zeeland
Overzicht financiers

Financiering POP-project
Financiers Totaal

Bedrag in Uitsplitsing naar kalenderkwartalen
euro

2014 2015le kw. 2C kw. 3e kw. 4e kw. le kw. 2e kw. 3C kw. 4e kw.
Overheden
RiJk EU subsidiabel € 833.333 € 375.000 € 250.000 € 208.333

+
Nationale middelen € 833.333 € 375.000 € 250.000 € 208.333
EU-subsidie € 2.500.000 € 1.125.000 € 750.000 € 625.000
+
Totale € 3.333.333 € 1.500.000 € 1.000.000 € 833.333
subsidiebedrag
% van de kosten 100% 45% 30% 25 %
U dient zich te houden aan de hiervoor vermelde financiéle planning. Indien u een afwijking van dit kasritme voorziet, dient u dit in
een gemotiveerd wijzigingsverzoek kenbaar te maken, zoals in artikel 1 lid 2 en 3 van de subsidieverplichtingen ook is aangegeven.

EUROPESE GEMEENSCHAP- ELFPO'
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattetand"



Provincie Zeeland

Bijlage 2 Subsidievoorwaarden

Deze bijiage maakt integraal deet uit van de subsidieverleningbeschikking.

N.B.:

Dit document bevat een niet-uitputtende samenvattinq van bepalingen uit de Provinciale

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (http://www.zeeland.nl/diqitaalarchief/ZEE1000882) en

diverse Europese verordeningen, waaronder de Kaderverordening 1698/2005 en Verordening

1290/2005 (Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling).

Artikel 1 Akiemene bepalinqen

1. De eindbegunstigde/subsidieontvanger voert het project volledig uit conform de bij de aanvraag

ingediende projectomschrijving.

2. Wijzigingen in het project worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het college van GS van

Zeeland. Wijzigingen in het project kunnen geen betrekking hebben op:

a. de eindbegunstigde/subsidieontvanger tenzij het gaat om rechtsopvolging;

b. verhoging van het EU-subsidiebedrag.

3. Wijzigingen worden slechts gehonoreerd voor zover zij in overeenstemming zijn met de selectiecriteria,

de POP-maatregelen, de communautaire wetgeving en de provinciale regelgeving.

4. De uitvoering van het project geschiedt in overeenstemming met de subsidieverordening inrichting

landelijk gebied Zeeland. Met name van belang zijn de regels inzake:

a. Aanbesteding;

b. Milieubescherming;

5. De eindbegunstigde/subsidieontvanger dient zich tijdens de uitvoering van het project tegen risico's te

verzekeren. Hiertoe behoort in jeder geval een adequate verzekering tegen de risico's van wettelijke

aansprakelijkheid en van brandschade.

6. De subsidieontvanger/eindbegunstigde brengt minimaal eenmaal per jaar of zoveel als in de

verleningsbeschikking is opgenomen, schriftelijk verslag uit aan het college van CS van Zeeland over de

inhoudelijke en financiéle voortgang van de activiteiten. Als het besluit tot subsidieverlening tussen 1 april

en I oktober door het college van GS van Zeeland is genomen, wordt het verslag uiterlijk 15 april
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ingediend. Indien het besluit tot subsidieverlening tussen 1 oktober en 1 april door het college van GS

van Zeeland is genomen dan wordt het verslag uiterlijk 15 oktober ingediend. Het formulier is te

downloaden op www.zeeland.nl/ of anders op te vragen bij het college van GS van Zeeland.

7. Binnen 3 maanden nadat het project is voltooid dient de eindbegunstigde/subsidieontvanger een verzoek

in tot vaststelling van de subsidie bij het college van GS van Zeeland conform het bij het college van GS

van Zeeland op te vragen formulier. Het formulier is te downloaden op www.zeeland.nl/of anders op te

vragen bij het college van GS van Zeeland.

8. De eindbegunstigde/subsidieontvanger is verplicht om gedurende minimaal 5 jaar nadat de subsidie is

vastgesteld, de activiteiten of de resultaten van de activiteiten in tenminste dezelfde staat te handhaven.

9. Indien de eindbegunstigde/subsidieontvanger zich niet houdt aan de bepalingen in deze

subsidieverplichtingen, kan de subsidieverlening ten nadele van de eindbegunstigde/subsidieontvanger

worden gewijzigd of ingetrokken op grond van het provinciaal sanctiebeleid.

10. Het is de eindbegunstigde/subsidieontvanger niet toegestaan verzoeken tot betaling rechtstreeks te

richten aan de co-financiers, tenzij bij subsidieverlening anders is bepaald.

Bij in gebreke blijven van een co-financier zal de eindbegunstigde/subsidieontvanger zelf verantwoordelijk

worden gesteld voor deze nalatigheid van betreffende co-financier.

Artikel 2 Wijziqinq en intrekkinq verleninq

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college

van GS van Zeeland, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van

de eindbegunstigde/subsidieontvanger wijzigen indien:

1. De eindbegunstigde/subsidieontvanger zijn verplichtingen niet nakomt of is nagekomen en de

eindbegunstigde/subsidieontvanger nalaat deze tekortkomingen te herstellen binnen de daartoe gestelde

termijn;

2. De eindbegunstigde/subsidieontvanger voor de uitvoering van het project verkregen middelen niet

kenbaar maakt, welke tot een andere subsidiebeschikking zouden hebben geleid;

3. De eindbegunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidsbijdragen ter zake van het project heeft of

zal ontvangen;
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4. Sprake is van surséance van betaling of aanvraag daartoe dan wel een faillissement dan wel indien op

alle roerende en onroerende zaken van de eindbegunstigde beslag wordt gelegd dan wel indien de

aanvrager het vrije verkeer van zijn vermogen heeft verloren, verliest dan wel zal verliezen;

5. De eindbegunstigde zelf aangifte doet als bedoeld in artikel 1 faillissementswet;

6. De rechtspersoon van de eindbegunstigde/subsidieontvanger wordt ontbonden of gewijzigd;

7. De eindbegunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met de eisen van cross compliance

(Verordening EC no. 1782/2003), voorzover van toepassing.

Artikel 3 Proiectadministratie

1. De eindbegunstigde/subsidieontvanger is verplicht een overzichtelijke financiéle en inhoudelijke

projectadministratie te voeren en hiervan een dossier bij te houden. De financiéle administratie is

tenminste zodanig ingericht dat de in het projectplan opgenomen begroting en de realisatie van alle

rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten en baten, vorderingen, bezittingen en schulden op

eenvoudige wijze kunnen worden afgelezen. In het dossier dienen in voorkomende gevallen de volgende

relevante documenten en gegevens te zijn opgenomen:

a. Alle bij de aanbesteding van werken, diensten en of leveringen behorende documenten,

b. Alle op het project betrekking hebbende originele facturen, declaraties, betalingsbewijzen,

bestellingen, orderbevestigingen en andere relevante documenten;

e. De tijdsplanning en realisatie van het project;

d. Tijdsverantwoording eigen arbeid t.b.v. subsidiabele activiteiten,

e. Alle uitgeoefende en uit te oefenen rechten, verplichtingen en eigendommen betreffende het project;

f Vergunningen, leges, verklaringen en adviezen;

g. Onderzoeksresultaten (Bijv. bodemonderzoek, MER-rapportage);

h. Kadastrale gegevens (kaart en uittreksel);

j. Taxatierapporten;

j. Bewijsmateriaal t.a.v. voorlichting en publicatie, besprekingsverslagen, correspondentie.

2. Het in lid 1 genoemde dossier dient tenminste 7 jaar te worden bewaard vanaf de datum

subsidievaststelling.
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. Indien de administratie niet voldoet aan de in lid I en 2 omschreven eisen, kan de subsidie worden

teruggevorderd. Indien niet meer kan worden vastgesteld of de te subsidiéren activiteit rechtmatig heeft

plaatsgevonden dan wel is gewijzigd ten nadele van de eindbegunstigde/ subsidieontvanger wordt er

gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Voorschotten (termijnbetalingen)

1. Op verzoek van eindbegunstigde/subsidieontvanger kunnen voorschotten worden verleend van ten

minste € 1.000,-- tot maximaal 75 % van het beschikte bedrag als aan de volgende vereisten wordt

voldaan:

a. voor een voorschot komen gemaakte en betaalde kosten in aanmerking, voor zover zij nog niet in

een eerder verleend voorschot zijn betrokken;

b. de voortgangsrapportages zijn tijdig ingediend;

e. een verzoek om een voorschot wordt ingediend bij het college van GS van Zeeland op het daartoe

vastgestelde formulier. Het formulier is te downloaden op www.zeeland.nl/of anders op te vragen bij

het college van GS van Zeeland;

2. Een verzoek om een voorschot gaat in ieder geval vergezeld van;

a. Verzoek om termijnbetaling conform het bij het college van GS van Zeeland op te vragen formulier;

deze is ook te downloaden op www.zeeland.nl/

b. Kopieén van facturen samen met betalingsbewijzen. Daarnaast dient er door de subsidieontvanger

een gewaarmerkt overzicht van inkomsten en uitgaven toegevoegd te worden.

e. Bewijsstukken dat het aanbesteden van werken, diensten en leveringen conform het voor het project

geldende aanbestedingsbeleid is uitgevoerd.

Artikel 5 Eindafrekenin en vaststellinq van de subsidie

1. De aanvraag tot subsidievaststelling conform artikel 1, lid 7 gaat vergezeld van:

a. een financiéle specificatie zoals in bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking is aangegeven;

b. een accountantsverklaring bij een beschikkingbedrag vanaf € 25.000. Deze verklaring moet zijn

ondertekend door een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel

2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Tevens moet deze tenminste voldoen aan de bij het
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college van GS van Zeeland op te vragen modelverklaring conform het controleprotocol; deze is ook

te downloaden op www.zeeland.nl/

e. kopieén van facturen en betalingsbewijzen. Daarnaast dient er door de subsidieontvanger een

overzicht van inkomsten en uitgaven toegevoegd te worden;

d. een proces verbaal van aanbesteding (indien van toepassing);

e. een kopie van de gunningsbrieven (indien van toepassing);

f. het eindverslag omtrent de realisatie van het project in relatie tot de oorspronkelijke opzet en

doelstellingen en outputindicatoren.

g. een proces verbaal van oplevering van de werken (voor zover van toepassing);

h. nota van afrekening van de notaris en akte van levering (indien er sprake is van overdracht van

onroerend goed);

i. bewijsmateriaal t.a.v. publiciteits- en voorlichtingsacties.

. Indien een verzoek om subsidievaststelling niet binnen 3 maanden na einddatum uitvoeringstermijn van

het project wordt ingediend, kan de subsidie conform artikel 1, lid 9, worden ingetrokken of ten nadele

van de eindbegunstigde/subsidieontvanger worden gewijzigd en kan de subsidie ambtshalve worden

vastgesteld.

. Indien een verzoek om een subsidievaststelling onjuist of onvolledig wordt ingediend, kan de subsidie

lager worden vastgesteld conform artikel 1, lid 9.

Artikel 6 Teruqvorderinq van de subsidie

Reeds aan de subsidieontvanger betaalde bedragen, hetzij als termijnbetaling hetzij bij de eindafrekening,

zijn terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar:

a. zodra de eindbegunstigde/subsidieontvanger is medegedeeld dat afwijzend is beslist op zijn verzoek

tot vaststelling van de subsidie;

b. voor zover de vastgestelde subsidie lager is dan de reeds uitgekeerde voorschotten;

c. indien de eindbegunstigde/subsidieontvanger zodanig onjuiste of onvolledige informatie heeft

verschaft dat bij de beslissing op de subsidieaanvraag een ander besluit zou zijn genomen, indien de

juiste gegevens bekend waren geweest;
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d. met inbegrip van de wettelijke rente over de periode die aanvangt op het tijdstip van uitbetaling van

het subsidiebedrag en die eindigt op het tijdstip van volledige terugbetaling.

Artikel 7 Overiqe kortingen

1. Indien I of meer outputindicatoren niet of onvoldoende zijn gehaald wordt het subsidievaststellingsbedrag

verlaagd dan wel ingetrokken.

2. Indien het projectresultaat na afloop van het project weer te niet wordt gedaan, wordt de vastgestelde

subsidie overeenkomstig gewijzigd.

. Indien aan de in art. I lid 4 gestelde voorwaarde inzake de cross compliance niet wordt voldaan, wordt

het subsidievaststellingsbedrag verlaagd.

4. Indien de subsidieontvanger verplicht is werkzaamheden op een bepaald tijdstip te doen aanvangen, leidt

het na dit tijdstip aanvangen van de werkzaamheden tot een verlaging van de subsidie dan wel intrekking

van de subsidieverlening.

. Indien aan de informatieplicht (mncl. het tijdig insturen van voortgangsrapportages), projectadministratie

en de communicatievoorschriften - zoals bedoeld in de artikelen 1, 3 resp. 9 van deze algemene

subsidievoorwaarden - niet is voldaan, wordt het subsidievaststellingsbedrag verlaagd.

. Indien de eindbegunstigde/subsidieontvanger of de betrokken uitvoerders zich zonder redelijke grond

verzetten tegen administratieve en fysieke controles, inspecties en monsternemingen, wordt de subsidie

volledig ingetrokken.

Artikel 8 Grove nalatiqheid of opzet

De eindbegunstigde/subsidieontvanger kan worden uitgesloten van het recht van gebruikmaking van een

subsidieregeling gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 1975/2006 van de Europese Commissie. Daarbij geldt

het volgende:

1. Indien blijkt dat de eindbegunstigde opzettelijk een valse verklaring heeft afgelegd, wordt de

betrokken concrete actie uitgesloten van steun uit het ELFPO en worden alle eventueel reeds voor

die concrete actie betaalde bedragen teruggevorderd.

2. Voorts wordt de eindbegunstigde voor het betrokken ELFPO-jaar en het daaropvolgende ELFPO-jaar

uitgesloten van het ontvangen van steun in het kader van dezelfde maatregel.
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Artikel 9 Verilichtinqen ter zake van publiciteits- en vooriichtinqsacties

1. Voorlichtings- en communicatiemateriaal

Op de titelpagina van publicaties (zoals brochures, folders en nieuwsbrieven) en op aanplakbiljetten over

maatregelen en acties die worden medegefinancierd door het ELFPO moet de tekst: "Europees

Landbouwfonds voor plattetandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" worden opgenomen. Als

het nationale of regionale embleem is gebruikt moet ook de Europese viag zijn aangebracht.

Publicaties moeten verwijzingen bevatten naar de instantie die verantwoordelijk is voor de informatie inhoud

en naar de provincie Zeeland.

Voor informatie die beschikbaar wordt gesteld via elektronische middelen (websites) of in de vorm van

audiovisueel materiaal gelden dezelfde verplichtingen.

2. Informatieborden en informatieplaquettes

Wanneer een concrete actie ieidt tot een investering waarvan de totale kosten meer dan 50.000 euro

bedragen moet eindbegunstigde/subsidieontvanger een informatieplaquette aanbrengen.

Bij infrastructuurvoorzieningen waarvan de totale kosten meer dan 500.000 euro bedragen moet

eindbegunstigde/subsidieontvanger een informatiebord oprichten. Wanneer de totale kosten 500.000 euro of

minder bedragen moet eindbegunstigde/subsidieontvanger een informatieplaquette aanbrengen.

Op het informatiebord en de informatieplaquette moeten worden opgenomen:

een beschrijving van het project/de concrete actie;

de Europese viag;

de tekst: "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn

platteland";

voor in het kader van as 4 Leader gefinancierde acties en maatregelen, tevens het Leader-Iogo.-

Ook bij de lokalen (gebouwen) van een in het kader van as 4 Leader gefinancierde piaatselijke groep wordt

een informatieplaquette aangebracht.

Ten minste 25% van de oppervlakte van het informatiebord en de informatieplaquette moet worden gebruikt

voor de Europese viag en de bovengenoemde tekst. De viag dient te worden uitgevoerd in de Europese kleur
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blauw (pantone reflex blue) en geel (pantone reflex yellow). Zie de EU website

http ://europa.eu/abc/symbols/emblem/qraphics l nl.htm.

3. Publicatie projectgegevens op website Provincie

De projectgegevens worden gepubliceerd op de website van de provincie. De begunstigde levert voor deze

website een digitale foto van het project aan.
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Van:

Verzonden: woensdag 2 april 2014 12:42

Aan: DIV

Onderwerp: FW: eindrapport archeologsch onderzoek Perkpolder boringen

Bijlagen: V-14.0039 Kloosterzande Perkpolder.pdf; ATT00001.txt; ATT00002.htm

Beste collega, 
 
Gelieve deze mail met bijlage in te boeken als binnengekomen poststuk. Daarna graag aan mij toesturen ter 
afhandeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 1 april 2014 21:56 
Aan: 
Onderwerp: eindrapport archeologsch onderzoek Perkpolder boringen 
 
Beste  
  
Hierbij het eerste rapport van Perkpolder. De reacties van zijn erin verwerkt.  
Het rapport betreffende de coupures volgt. 
  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Medewerker gebiedsontwikkeling 
M 

 

 

  
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 1 april 2014 13:40 
Aan: 
CC: ; proj.154425; 
Onderwerp: FW: eindrapport archeologsch onderzoek Perkpolder boringen 

Beste  
 
Hierbij ontvang je het definitieve rapport van BAAC m.b.t. de boringen in het NCP-deel. 
De opmerkingen van zijn hierin verwerkt zoals besproken. 
Wil jij ervoor zorgen dat het rapport wordt ingediend bij het Bevoegd Gezag ( )?  
 
Het definitieve rapport van de dijkcoupures volgt z.s.m.. BAAC is ook in dit rapport het commentaar van aan 
het verwerken. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Van Oord Nederland BV  

W: www.vanoord.com 
 

 
 
 

 
Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee 
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, 
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact 
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.      
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Colofon  
  

ISSN: 1873-9350 

Auteur(s): mw.  MSc., MA. 

Veldmedewerkers: dhr. 

mw. MA. (KNA-archeoloog) 

Cartografie: mw.  MSc., MA. 

Redactie: dhr. 

Copyright: Van Oord Nederland te Gorinchem / BAAC bv te 's-

Hertogenbosch 

 

Autorisatie (senior archeoloog): drs. 17-03-2014 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Oord Nederland en/of BAAC bv. 

 

 

BAAC bv 

Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie 

 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS ‘s-Hertogenbosch  

Tel.: (073) 61 36 219 

Fax: (073) 61 49 877  

E-mail: denbosch@baac.nl 

Postbus 2015 

7420 AA Deventer 

Tel.: (0570) 67 00 55 

Fax: (0570) 61 84 30  

E-mail: deventer@baac.nl 

  



 Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 4 



5   V-14.0039 Klooserzande Perkpoder (Zeedijk 3)   

Inhoud 
 

 

  

Inhoud 5 

Samenvatting 7 

1 Inleiding 9 
1.1 Onderzoekskader 9 
1.2 Ligging van het gebied 10 
1.3 Administratieve gegevens 11 

2 Vooronderzoek 13 
2.1 Inleiding 13 
2.2 Archeologische verwachting 13 

3 Inventariserend Veldonderzoek 15 
3.1 Werkwijze 15 
3.2 Veldwaarnemingen 16 
3.3 Verkennend booronderzoek 17 
3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 17 
3.3.2 Archeologische indicatoren 17 
3.4 Archeologische interpretatie 17 

4 Conclusie en aanbevelingen 19 

5 Geraadpleegde bronnen 21 

Bijlagen 23 

 

Bijlage 1 Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken  

Bijlage 2 Boorstaten 

 



 Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 6 

  



7   V-14.0039 Klooserzande Perkpoder (Zeedijk 3)   

 

 

 

Samenvatting 
 

 

 

 

In opdracht van Van Oord Nederland heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen 

(verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Perkpolder te Kloosterzande. 

 

Op basis van voorgaand onderzoek was aan het plangebied een middelhoge 

verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de ijzertijd-Romeinse 

tijd. Deze waarden werden verwacht in de intacte top van het Hollandveen 

laagpakket. Het huidige veldonderzoek was derhalve gericht op het in kaart 

brengen van de diepte en intactheid van de top van het Hollandveen laagpakket. 

 

Uit het booronderzoek blijkt dat het Hollandveen in het noordwestelijke deel van 

het plangebied in meer of mindere mate is geërodeerd. Alleen in de 

zuidoostelijke helft is de top van het veen nog intact. Dit deel van het plangebied 

behoudt derhalve een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de 

ijzertijd-Romeinse tijd. Bij bodemverstoringen dieper dan 190 cm –mv (bufferzone 

van 30 cm) wordt derhalve geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren conform het door de bevoegde overheid goedgekeurde PvE om de 

archeologische verwachting te toetsen en nader te specificeren. Voor het 

noordwestelijke deel van het plangebied, d.w.z. waar de top van het Hollandveen 

is geërodeerd, geldt een lage verwachting voor archeologische waarden uit de 

ijzertijd-Romeinse tijd. 
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Van Oord Nederland heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen 

(verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Perkpolder te Kloosterzande. 

Aanleiding voor het onderzoek is het plan om het gebied in het kader van de 

natuurontwikkeling tot circa 3 m –NAP te ontgraven (ontgrondingsvergunning).
1
 

Door de afgraving bestaat een gerede kans dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. 

 

De uitvoering van het verkennende booronderzoek is gebaseerd op de resultaten 

van een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek, waarbij voor het 

plangebied een specifieke verwachting voor vindplaatsen uit de ijzertijd en/of 

Romeinse tijd in de intacte top van het Hollandveen is geformuleerd.
2
 Voor de 

jongere archeologische waarden (tot 150 cm –mv) is in een eerder stadium al een 

karterend booronderzoek uitgevoerd.
3
 In dit rapport zijn de resultaten van het 

verkennende booronderzoek beschreven.  

 

Door middel van het inventariserend verkennend booronderzoek wordt 

aanvullende informatie vergaard over de intactheid van de bodemopbouw en 

eventueel aanwezige archeologische resten en/of vindplaatsen in het plangebied. 

Het inventariserend veldonderzoek heeft als doel het toetsen c.q. bijstellen van 

het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld tijdens het (bureau)onderzoek. In 

dit geval was het onderzoek er specifiek op gericht om de aard en diepte van de 

top van het Hollandveen in meer detail in kaart te brengen. Op basis van de 

resultaten van het booronderzoek wordt een selectieadvies opgesteld voor (delen 

van) het plangebied over het mogelijk vervolgtraject.  

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
4
 te worden beantwoord: 

 

▪ Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

▪ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

▪ Op welke diepte ligt het Hollandveen laagpakket in het plangebied? 

▪ Wat is de omvang van het gebied met intact Hollandveen? 

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

                                                      
1
 Royal Haskoning 2011. 

2
 Wagner 2010. 

3
 De Jonge & Huizer 2011 

4
 Bergman & De Bondt 2014. 
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Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2
5
, de provinciale richtlijnen, het vigerende gemeentelijke beleid en het 

onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt ten noorden van Kloosterzande in de gemeente Hulst 

(provincie Zeeland) en heeft een oppervlakte van circa 5080 m
2
. Het gebied ligt in 

de Perkpolder en wordt aan de west-, noord- en oostzijde omgeven door de 

Zeedijk 3 en in het zuiden door de Kalverdijk. In figuur 1.1 is de ligging van het 

plangebied weergegeven.
6
 

 

 
Figuur 1.1  Ligging van het plangebied. 

 

                                                      
5
 SIKB 2010. 

6
 ANWB 2004. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Zeeland 

Gemeente: Hulst 

Plaats: Kloosterzande 

Toponiem: Perkpolder (Zeedijk 3) 

Projectnaam: Perkpolder 

Kadastrale gegevens: HTN01L705 

Datum opdracht: 20 februari 2014 

Datum veldwerk: 26 februari 2014  

Datum conceptrapportage: 17 maart 2014  

Datum definitief rapport 1 april 2014 

BAAC projectnummer: V-14.0039 

Coördinaten: 59.886/379.223 

 59.932/379.241 

 60.001/379.184 

 59.970/379.152 
Kaartblad: 48H 

Oppervlakte: 5080 m
2
 

Datering: IJzertijd, Romeinse tijd  

Onderzoeksmeldingsnummer: 60806  

Onderzoeksnummer: 48976  

AMK-terrein: N.v.t.  

Waarnemingnummer(s): N.v.t  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Inventariserend veldonderzoek 

(verkennende fase) 

Opdrachtgever: 

 

Van Oord Nederland 

Contactpersoon: dhr. B.G.M. de Quay 

Postbus 173 

4200 AD Gorinchem 

Tel. 06-21893029 

Bevoegde overheid: Provincie Zeeland 

Afdeling Mobiliteit & Samenleving  

Drs. N.H. van Diepen  

Postbus 6001  
4330 LA Middelburg  

0118-631739  

nh.v.diepen@zeeland.nl  
Adviseur namens bevoegd 

gezag: 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland  

Drs. R.M. van Dierendonck  

Postbus 49  

4330 AA Middelburg  

0118-670877  

rm.van.dierendonck@scez.nl  

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, SCEZ, ZAA en archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6136219 

Projectleider: dhr. W. Bergman 

w.bergman@baac.nl 
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2 Vooronderzoek  

 

 

 

2.1 Inleiding 

Voor het plangebied zijn in het verleden diverse archeologische onderzoeken 

uitgevoerd. In 2007 is door de Grontmij een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd. In 2010 is dit bureauonderzoek door ArcheoMedia geactualiseerd en 

aangevuld door middel van een verkennend booronderzoek. In 2011 is vervolgens 

door het ADC een karterend booronderzoek uitgevoerd voor de bovenste 150 cm. 

 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het bureauonderzoek en een 

herhaling van het verwachtingsmodel. Voor een uitgebreide beschrijving van het 

bureauonderzoek wordt verwezen naar de desbetreffende rapporten.  

2.2 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt in het zeekleigebied. Door sedimentatieprocessen is in dit 

gebied een sterk gelaagd landschap ontstaan, waarin archeologische waarden uit 

verschillende perioden op verschillende dieptes aanwezig kunnen zijn.  

 

In het plangebied bevinden zich de volgende lagen: 

0 - 0,2 à 0,9 m –mv   Bouwvoor, Laagpakket van Walcheren (bruin,  

     zandige klei) 

0,2 à 0,9 – 2,25 à 3,9 m –mv Laagpakket van Walcheren (licht(grijs)bruin tot 

donkergrijs, zwak kleiig, matig fijn zand tot 

zwak zandige of sterk siltige klei) 

2,25 à 3,9 – 3,7 à 4,5 m –mv  Hollandveen Laagpakket (zwart- en roodbruin 

veen, al dan niet met veraarde top) 

3,7 à 4,5 – 5 m –mv Laagpakket van Wormer (grijs tot grijsbruin, 

zwak tot sterk humeus, sterk siltige klei) 

 

In het plangebied is bij het verkennend onderzoek uit 2010 aangetoond dat de 

top van het Hollandveen laagpakket in het huidige plangebied, dat zich op een 

diepte van 1,25 à 2,36 m –NAP (d.w.z. 1,6 à 2,9 m –mv) bevindt, intact is. Derhalve 

bestaat voor het plangebied een middelhoge verwachting voor archeologische 

waarden uit de ijzertijd - Romeinse tijd.
7
  

 

 

 

                                                      
7
 Wagner 2010; De Jonge & Huizer 2011; Wagner 2013. 



 Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 14 



15   V-14.0039 Klooserzande Perkpoder (Zeedijk 3)   

3 Inventariserend Veldonderzoek 

 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van 

het eerder uitgevoerde bureau- en veldonderzoek. Hierbij is de tijdens het eerder 

uitgevoerde onderzoek opgestelde archeologische verwachting in het veld 

getoetst en nader gespecificeerd. Bij het inventariserend veldonderzoek 

(verkennende fase) is het plangebied Perkpolder te Kloosterzande onderzocht op 

de geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft 

het booronderzoek informatie over het intactheid zijn van de bodem en daarmee 

informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats.  

 

In het plangebied zijn 22 boringen gezet in een regelmatig verspringend grid van 

15 bij 15 m. Vanwege de aanwezigheid van een (in gebruik zijnde) opgehoogde 

werkweg en een baggerdepot konden de boringen 12, 14, 15 en 18 niet worden 

gezet. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm en vanaf circa een meter met een guts met een diameter van 3 cm. De 

boringen zijn tot minimaal 40 cm in het onverstoorde Hollandveen gezet of 

maximaal tot een diepte van 450 cm –mv. 

 

De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS. De hoogteligging ten 

opzichte van NAP is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald. 

Hoewel het verkennende onderzoek primair gericht was op het in kaart brengen 

van de geologische en bodemkundige opbouw (en dan specifiek de diepte van de 

top van het Hollandveen), is ook gelet op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren. De bodemlagen zijn derhalve handmatig verbrokkeld en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

Archeologische indicatoren (bv. aardewerk, huttenleem, vuursteen, metaal, 

houtskool en al dan niet verbrand bot) kunnen een aanwijzing zijn voor de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid 

van de boring met indicator. De bodemlagen zijn lithologisch en bodemkundig 

beschreven.  

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 26 februari 2014. In navolgende 

paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties 

van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (figuur 3.1). De 

maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten 

(bijlage 2).  
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Figuur 3.1 Boorpuntenkaart met dieptes van de top van het Hollandveen en de 

aangetroffen bodemopbouw. 

3.2 Veldwaarnemingen 

Het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek grotendeels in gebruik als 

(braakliggende) akker. Het gebied werd doorsneden door een opgehoogde 

werkweg met ten noorden daarvan een baggerdepot (zie figuur 3.2). Hier was 

het niet mogelijk om boringen te zetten. Er waren aan het maaiveld geen 

aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van archeologische resten in de 

bodem.  
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Figuur 3.2 Zicht op het plangebied met op de linker foto de opgehoogde werkweg en op de 

rechter zowel het baggerdepot als de werkweg (foto: W. Bergman). 

3.3 Verkennend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

In het zuidelijke deel van het plangebied (boringen 1 t/m 9, 11 en 13)  bevindt 

zich een 20 cm dikke, zwak humeuze lichtbruingrijze bouwvoor (kalkarme, zwak 

zandige klei) met direct daaronder de C-horizont, waarvan de bovenste 40 cm 

bestaat uit lichtbruingrijze kalkrijke, zwak zandige klei met oxidatievlekken. 

Hieronder bevindt zich een pakket (licht)grijze, kalkrijke, matig tot sterk siltige, 

matig fijn zand met plaatselijk schelpengruis. Vanaf een diepte van 210 à 260 cm 

–mv bevindt zich een 10 tot 30 cm dikke laag lichtbruingrijze klei met 

plantenresten en venige laagjes. Op een diepte die varieert van 310 tot 220 cm –

mv (d.w.z. 1,66 à 2,11 m –NAP) , bevindt zich de top van een pakket bruine, 

amorfe veen, dat tot minstens 360 cm –mv doorloopt.  

 

De top van het veen is in noordwestelijke richting steeds verder geërodeerd. In de 

boringen 10 en 16 is nog wel een 20 tot 70 cm dikke kleilaag met plantenresten 

aanwezig, maar is de overgang tussen het veen en deze kleilaag erosief. 

Bovendien bevat deze klei hier geen venige laagjes.  

 

In het noordelijke deel van het plangebied, boringen 17, 19 t/m 23, bevindt zich 

direct boven het geërodeerde veen het kalkrijke zandpakket. In het uiterste 

noordelijke deel, d.w.z. in boringen 24, 25 en 26 is het veenpakket tot minimaal 

450 cm –mv weggeërodeerd en is onder de zandige klei een gelaagd pakket, sterk 

siltig, matig fijn zand met plaatselijk laagjes verslagen veen aangetroffen. 

3.3.2 Archeologische indicatoren 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dit wil, gezien 

de geringe boordiameter, niet zeggen dat in het plangebied geen archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Het plangebied maakte lange tijd deel uit van een gebied waar zich een 

veenmoeras ontwikkelde. Vanaf 300 tot 1000 n.C. vonden inbraken van de zee 

plaats en is bij overstromingen het plangebied afgedekt geraakt met een dunne 

laag klei met plantenresten en venige laagjes. Langs de noordgrens van het 

plangebied is vervolgens een kreek ontstaan, die het veen diep (tot minstens 450 

cm –mv) heeft geërodeerd. Langs de randen van het kreek heeft in mindere mate 

eveneens erosie plaatsgevonden, waardoor de kleilaag en de top van het veen is 

geërodeerd. In het waddengebied dat is ontstaan, is een dik pakket zand afgezet. 

Na verloop van tijd was het gebied dermate opgeslibd dat er sprake was van een 
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schorrengebied waarin zandige klei tot afzetting kwam. Rond 1200 is het gebied, 

als onderdeel van de Perkpolder, ingepolderd.
8
 

 

 

                                                      
8
 Wagner 2013; De Jonge & Huizer 2011. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak: 

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

Het plangebied heeft vanwege de aanwezigheid van een intacte top van het 

Hollandveen een middelhoge verwachting voor archeologische waarden uit de 

ijzertijd – Romeinse tijd. 

   

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

Op welke diepte ligt het Hollandveen laagpakket in het plangebied? 

Wat is de omvang van het gebied met intact Hollandveen? 

Het plangebied is op basis van de geologische opbouw in vier zones op te delen 

(zie figuur 3.1): 

- Uiterste noordwestelijke: zandige klei op zand; 

- Westelijke deel: klei op zand op geërodeerd Hollandveen; 

- Centrale deel: zandige klei op zand op klei op geërodeerd Hollandveen; 

- Zuidoostelijke deel: zandige klei op zand op klei op intact Hollandveen. 

 

Alleen in het zuidoostelijke deel van het plangebied (2145 m
2
) is het Hollandveen 

laagpakket nog intact. De top van het Hollandveen laagpakket bevindt zich hier 

op een diepte van 220 à 320 m –mv (circa 1,67 à 2,11 m –NAP). In het overige deel 

van het plangebied is in het Hollandveen in meer of mindere mate geërodeerd. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

Het veen is in het noordwestelijke deel van het plangebied in meer of mindere 

mate geërodeerd. Alleen in de zuidoostelijke helft is de top van het veen nog 

intact. Dit deel van het plangebied behoudt derhalve een hoge verwachting voor 

archeologische waarden uit de ijzertijd en mogelijk de Romeinse tijd. Bij 

bodemverstoringen dieper dan 190 cm –mv (bufferzone van 30 cm
9
) wordt 

derhalve geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren  conform het 

door de bevoegde overheid goedgekeurde PvE
10

 om de archeologische 

verwachting te toetsen en nader te specificeren. 

 

Bovenstaand advies is beoordeeld door de adviseur van de bevoegde overheid 

(Provincie Zeeland) en wordt als volgt onderschreven:  

Uit het onderzoek van BAAC is gebleken dat het zuidoostelijk deel van het 

onderzochte plangebied nog een Hollandveenlaagpakket bevat met een intacte 

top. Alleen van de noordwestzijde kon met de boringen de begrenzingen van dit 

                                                      
9
 In een eerder overleg tussen SCEZ, Van Oord en DLG d.d. 6 februari is overeengekomen 

om de zones met intact veen te handhaven en fysiek te beschermen door boven die zones 

een bufferzone van 30 cm te hanteren (schriftelijke mededeling R. van Dierendonck d.d. 27 

maart 2014). 
10

 Wagner 2013. 



 Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 20 

intacte veengebied worden bepaald. De begrenzingen van de west, zuid- en 

oostzijde kon niet worden bepaald, omdat de boringen langs de randen van het 

plangebied (boringen 1, 2, 5, 6, 9 en 12) daar nog een intacte veentop laten zien. 

Op grond daarvan mag aangenomen worden dat de begrenzing van dat intacte 

veengebied aan die zijden nog iets verder doorloopt. Ik adviseer u ook daarmee 

rekening te houden. Aan die zijden zou buiten het plangebied de bufferzone 

aflopend glooiend kunnen worden aangelegd, zodat daarmee ook nog het 

intacte veen buiten het plangebied nog enigszins fysiek beschermd wordt.         

De graafwerkzaamheden op die locaties worden achterwaarts uitgevoerd om de 

druk van het zware materieel, waardoor alsnog schade aan de intacte veentop 

zou kunnen ontstaan, te vermijden. Ook worden deze zones na afgraving tot de 

top van de bufferzonen niet meer (met zwaar materieel) betreden. 

Aan dit advies kunnen, behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geen 

rechten worden ontleend, noch eventuele schade die daaruit zal voortvloeien 

worden geclaimd.
11

 

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

                                                      
11

 Advies n.a.v. rapport IVO verkennend BAAC Kloosterzande-Perkpolder-Zeedijk 

3. Opgesteld door drs. R. van Dierendonck, adviseur archeologie d.d. 27 maart 

2014.  
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Bijlage 1 
 

Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken



 



Bijlage 1: Geologische en archeologische tijdvakken 
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Boorbeschrijvingen



 



1

boring: 14039-1
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.985, Y: 379.160, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,86, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

190 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

260 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

280 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,64 m -NAP



2

boring: 14039-2
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.969, Y: 379.154, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,89, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

190 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

260 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

280 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,61 m -NAP



3

boring: 14039-3
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.989, Y: 379.176, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,85, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

250 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele detrituslagen, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

280 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 320 cm -Mv / 2,35 m -NAP



4

boring: 14039-4
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.974, Y: 379.170, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,95, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

190 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

260 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

280 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Aan top 3 cm veraard veen

 Einde boring op 330 cm -Mv / 2,35 m -NAP



5

boring: 14039-5
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.993, Y: 379.193, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

100 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Opmerking: Veel laagjes verslagen veen

250 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

270 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 320 cm -Mv / 2,50 m -NAP
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boring: 14039-6
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.958, Y: 379.164, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,99, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Opmerking: Brok verslagen veen op 250

280 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk

310 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 360 cm -Mv / 2,61 m -NAP
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boring: 14039-7
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.978, Y: 379.186, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,92, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

240 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

260 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Aan top 3 cm veraard veen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,08 m -NAP
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boring: 14039-8
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.962, Y: 379.180, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

250 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

270 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Aan top 3 cm veraard veen

 Einde boring op 320 cm -Mv / 2,23 m -NAP
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boring: 14039-9
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.982, Y: 379.203, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,54, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

100 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Opmerking: Veel laagjes verslagen veen

210 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

220 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,16 m -NAP
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boring: 14039-10
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.947, Y: 379.173, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk

250 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk

320 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: 5 cm dik kleilaagje vanaf 250

 Einde boring op 360 cm -Mv / 2,63 m -NAP
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boring: 14039-11
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.966, Y: 379.196, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

180 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

220 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

240 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Aan top 3 cm veraard veen

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,17 m -NAP



12

boring: 14039-13
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.971, Y: 379.212, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,46, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk

100 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Opmerking: Veel laagjes verslagen veen

210 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel plantenresten, kalkloos
Opmerking: Veenbijmenging

220 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Koffiebruin

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,24 m -NAP



13

boring: 14039-16
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.940, Y: 379.200, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk

230 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkarm

250 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,40 m -NAP
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boring: 14039-17
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.924, Y: 379.193, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk

150 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

230 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk

250 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,27 m -NAP

boring: 14039-18
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.944, Y: 379.216, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Boring vervallen vanwege ligging in baggerdepot

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,12 m -NAP
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boring: 14039-19
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.928, Y: 379.209, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,46, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

150 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

210 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk

215 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,14 m -NAP
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boring: 14039-20
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.913, Y: 379.203, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

150 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

230 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,36 m -NAP
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boring: 14039-21
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.932, Y: 379.226, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

150 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

230 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Ander veen dan in de vorige 20 boringen

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,50 m -NAP
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boring: 14039-22
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.917, Y: 379.219, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

110 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

150 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: Aan basis wat fijner zand

220 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,40 m -NAP
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boring: 14039-23
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.901, Y: 379.213, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: 0,26, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

230 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, bruin, amorf veen, kalkloos

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,54 m -NAP
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boring: 14039-24
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.921, Y: 379.235, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: -0,39, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Veel laagjes zeer fijn zand

80 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 3,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Laagjes verslagen veen

 Einde boring op 500 cm -Mv / 5,39 m -NAP
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boring: 14039-25
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.906, Y: 379.229, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

45 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Veel laagjes zeer fijn zand

80 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Laagjes verslagen veen

270 cm -Mv / 2,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 450 cm -Mv / 4,76 m -NAP
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boring: 14039-26
beschrijver: WB, datum: 26-2-2014, X: 59.890, Y: 379.223, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48H, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

15 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Veel laagjes zeer fijn zand

70 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Laagjes verslagen veen

230 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 450 cm -Mv / 4,59 m -NAP
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Datum 24 april 2014
Betreft Kwartaalrapportage le kwartaal 2014 NC Perkpolder PWE 12660-806

Geachte heer

Hierbij ontvangt u kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2014 van het
Natuurcompensatieproject Perkpolder.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rudolph Die2lr[n
k op _..

telefoonnummer 0652 401 317 of per mail r.dieperink@dlg.nl. '
: -ff .4r,

• . 4 ...-
l
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Dienst Landelijk Gebied werktvandaag aan het landschap van morgen Pag,na 1 van 1
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EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelinq (ELFPO)

Niet door de aanvrager n te vullen

j

Datum ontvangst: Par. ontvangst POP/ILG nummer i

Projectnaam:

Formulier voor de aanvraag van een termiinbetalinq, w[Lziainasverzoek
en rapportage over de voortaana.
Lees vóbr het invullen de toelichting op dit aanvraagformulier (onderdeel T)

Dit formulier bestaat uit een aantal onderdelen, die hieronder staan weergegeven. Per onderdeel staat
aangegeven of het een verplicht in* te vullen onderdeel betreft. De gdjs gearceerde onderdelen in* dit formulier
geven een invulinstructie; u heeft hier dus zelf niets in te vullen.

Invuhnstructies Actie

A -5 GEGEVENS AANVRAAG . p:,. . o . , .
. "" , VERPLICHT

: 'Vul hierde algemene gegeyens over uzelf en het i:;rgjed, in. -
',: INVULLEN

B . AANVRAAG TERMIJNNOORSCHOT ,,,
Als u met het indienen van dt formuher een aanvraog tot termijnbetaling doet, vjJI dan dt INDIEN VAN

TOEPASSING'onderdeel in .. -. ,

C
- "

VOORTGANG VERPLICHT
H=er rapporteert uover de voortgang van het project INVULLEN

D WIJZIGING INDIEN VAN
, Als er een w,jzig=ng =n uw project is opgetreden, vul dan dtt onderdeel in.. TOEPASSING

E BIJLAGEN VERPLICHT
Geef hier aan welke bi]lagen u met d=t formuher meestuurt INVULLEN

F ONDERTEKENING VERPLICHT
Zonder geldige ondertekening kunnen we dit formuher helaas met in behandehng nemen INVULLEN

T TOELICHTING
Hier vindt u een toehchtmg op d=t formuher, met een beschrijving van de eisen aan de bs]lagen
Wanneer deze toehchting u onvoldoende informatie geeft, kunt u alhgd contact opnemen met de LEZEN

contactpersoon die m uw besch=kkmg vermeld staat Hj/ztj geeft u graag extra utleg

A GEGEVENS AANVRAAG

De gevraagde gegevens kunt u vinden in de subsidievedeningsbeschikking.

A.1 Naam aanvrager Rijkswaterstaat Zeeland

A.2 Naam project Natuurontwikkeling Perkpolder---
A.3 POP projectnummer POP.323b.47870

- -
A.4 I Contactpersoon (incl. email of Dhr.

] telefoonnummer)L-..-- ..... - - -

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 1 van 9
Versie: 12 april 2012
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B AANVRAAG TERMIJNBETALING

Met het invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende (onderdeel F) om een termijnbetaling/
voorschot op de vaststelling voor het h=erboven genoemde project.
Let op:de projectkosten die u hier declareert mogen alleen betrekking hebben op subsidiabele
kosten zoals vermeld in de subsidieverlening.

Invuhnstructles

B.1 Projectkosten
Hier vult u de totale substdtabele projectkosten (excl. BTW) in van u=tslultend deze termln. Let
op:neem alleer, @e kosten op waarvoor subsidie is verleend Als u nlet-subs=dabele kosten
opneemt in'-dit vllzoek:tot termlJnbetalmg, kan di[ leiden tot een sanctie in de vorm van een

kortrng op het te betalen subsldebedrag.
N=euwe kostenposten kunnen alleen via een wÜzigmgsverzoek g'ehonoreerd worden
Indien u al eerder termijn(en) heeft tngedend, mag u de kosten uit deze termijn(en) hier niet
nogmaals opvoeren

B.2 BTW
Als de BTW op dit project substdlabel is gesteld, vult u hier u het BTVV bedrag over de gemaakte
kosten m. Indien de BTW op dut project biet subsldtabel is gesteld, mag u deze kosten niet m de

aanvraag termjnbetahng opnemen.

B.3 Totaal aanvraag termijn
Een termÜn.betaling bedraagt.minimaal 20% van het subsldiebedrag of is groter dan € 22.500,-,
tenzij in uw subsldleverleningsbeschikking anders s vermeld.

B.1 Projectkosten (excl. BTW) €
----j-..i--.. --...- -- -,.-%-.. -- -

B.2 BTW (indien subsidiabel) € I

i

B.3 TOTAAL AANVRAAG TERMIJN f€
I- --i.%..#-.i --- - . i--.- -- .... -- -- --.. -

Verplichte biilaqen: facturenoverJcht, kopieën van facturen en betaalbewijzen. Denkt u daarnaast aan I

eventuele aanvullende bijlagen, zoals bewijsstukken van aanbesteding, urenregistratieformulieren en l

uurloonberekeningen.

Aanvraagformulier term]nbetaling POP2 2 van 9
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C RAPPORTAGE VOORTGANG

Het is& voor de provincie van belang om een goede inschatting te maken van de uitgaven in* het
lopende jaar en de volgende jaren. Daarom is het belangrijk dat u onderstaande tabellen zo
nauwkeurig mogelijk invult. U wordt ook gevraagd een inschatting te maken (C.2) van de bedragen
die u in de jaren dal uw project loopt, verwacht te declareren bij provincie. Het qaat hierbii om de
totale subs0diabele kosten voor uw Droiect.

6 ç.fr- Invuhnstructies C 1 Pröjectbeg'oting

(a). .Kostenpost .

,-p "Her zods budage-1 vãn de. 'vulL ú:dekosteripgsten an ze in substdíeveflqningsbesctitkking-staan, ,

-

i.(b)4i: Begi-gt,e koste0:, ,;. : . "'15",
' . .

'Hier vult 4,í lë begr0to kostèh °
kkostenpost lb, zoíls in bijlage .1 de subsidlever[e-per ze van

ringbesc_hlkkldg staan, , ., ,'
ù °,. ï ,

I[c)' VëríNachte kosten ":

t-ier .vult u in wat u, 9p het moment van invullen, verwacht dat uw project gaat kosten. De.-
bedragen in deze kolom kdnnen afwijken van de bedragen uit kolom (b) "begrote kos,teo'. De
projectkosten kunnen,immers lager of hoger uitvalien dan begrooto--

(d) - ;aTW
.

Als de B]-W op dit project subsidiabel as gesteld, vult u hier u het BTW bedrag ovehde'gemaakte
,koSten in: ,'

.',
.,.

--- ----
0.1 Projectbegroting -1---- -.--

i Ba)......----. (_b)_....... ____fl-
Kostenpost Begrote kosten Verwachte kosten

• -
i,IDirectievoering 80.000 80.000

Werken 3.000.000 3.000.000
Projectbegeleiding 50.000 50.000
Onvoorzien

i

203.333 203.333
I

l

T
I

,
i

i i

I

iiTOTAAL (excl. BTW) i
3.333.333 3.333.333

.__(d_)_BnN(ind len subsidiabel) ,

1 TOTAAL (incl. BI3N) .......- &-- --- --. -- . -I

Invuhnstruches C 2 Financiële plannnng

(d) Jaar
Neem her de jaren op waarin de uitvoenng van uw project loopt

(e) jan. Um dec (aantal penodes en de mdehng daarvan per prownce m provinciaal format verwerken)
Geef per penode aan welk bedrag u heeft gedeclareerd of verwacht te gaan declareren bij4 de
provincie. In de substdieverleningsbeschkking staat de oorspronkelijke financiële planning. Deze
kunt u als u=tgangspunt hanteren,

. *
C.2 Financiële planning

H-1gL.......4 ----. - I7 - - . -I -

--i
i

1
Jaar periode 1 periode 2

L
periode 3 periode 4

l :.-- I

1

-
i 2014 1.500.000

ii-........ i i-#---- :--
i

1 1 000
000-1i

2014.
i

.. -- * - -
:

2015. i 833.333
i i--------**--$---%-#---------- - --i-i - ---.---*--.i-

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 3 van 9
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Invulmstructles C 30msch¢ljvlng voortgang

(f) Ondernofien activlteiten ,

Geef hie[ aan welke ectivitetten er hèbben plaatsgevonden voor de ultvoenng van uw project en
hoe de voortgang zich ve[houdL tot de plann ng.

(g) Aanbesteding"
D=t onderdeel ts alleen vañ toepassng als u voor d=t project als aanbestedende dienst bent
aangemerkt
Geef hier een omschdlvmg van de opdrachten die m de penode van deze voortgangsrapportage
aan derden zijn verstrekt eo waarbij aanbesteding aan de orde' is. Voeg als bijlage de benodgde
bewqsstukken bij. Verwijs éventueel naar eerder ,ngedtende vóortgangsrapportages

(h) . Activiteiten met betrêkkingtot voorlichting en publiciteit
Geef hier aan Qvelké cordm0icatie actlvìteiteh er hebben plaatsgevonden voor uw project. Voeg; als brjlage de behoägde bewißs!ukken bij. Veniviis eventueel naar eerder mgedíende voort-

gangsräpportages. " -

Houdt u rekening met de c)mmumcatJeverpii_htmgen de gelden voor een project met EU
subsidie (zie ook de subsldieverpIJchtingen bij de subsldreverleningsbeschlkkmg)

C.3 [_Om-schnj_v!ng

-

voodgang --$-----
._(0 Onder_nomen activiteiten
De ontwerpwerkzaamheden voor het natuurgeb=ed zdn door de aannemer afgerond en de
door Dienst landelijk Gebied getoetst.
Buiten zijn eind 2013 de opruim- en graafwerkzaamheden in het toekomstige natuurgebied
gestart - ca 15% van het werk is gedaan. Het werk verloopt volgens planning, realisatie
van het natuurgebied voor 1 april 2015. Er zijn tot op heden geen w=]z=gmgen t.o.v, de

i

subsidieaanvraa_g............
(g) Aanbesteding

* Aanbesteding van de van het werk heeft eind 2012 plaatsgevonden. De opdrachtnemer van
. het werk is de firma Van Oord Nederland.

Als bewijsstuk is de gunningsbnef bij deze rapportage gevoegd, bijlage 2.

%%.. (h) Activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit
-..-...--.. - --.. -. - - --.. --.--. -.-.i*- -l-- -

-=---.

***#**-

Informatie bijeenkomsten voor de omgeving zijn afgelopen periode georganiseerd.
Bouwborden zijn geplaatst. In bijlage 1 van deze voortgangsrapportage zijn foto's van de
bouwborden gevoegd.

#----

-

Ver»lichte biilaqen: denkt u bijvoorbeeld aan bewijsstukken van aanbesteding en voorlichting en publiciteit (zie
toelichting)

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 4 van 9
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D AANVRAAG WIJZIGING

Met het invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende om de hieronder aangegeven wijziging
van de subsidieverleningsbeschikking. Uit de motivatie en zonodig toegevoegde bijlagen, moet
duidelijk blijken waarom deze wijziging noodzakelijk is.

f', ,.lnvulinstructies .... ;

D4 ..jjz,ing m.b.t, gegevens aanvrager en aanvraag .-
. ... .

líìierferwIjz19%gen-zun de -lie als betrekking hebben-(bv. naam;' in9 gegevens op u aanvrager
adès, ¢o'actpet söon, gernachtigde, bankreken=ng), geef deze dan hier aan.• . o

. .,: ,,*I,
D.2 :Wjj.igin! idl.foEfinanclble) Ilannirg en einddàtum , .

í Als u-l,,crfvbchL4aL,uw-[ote(;t fteçdan gepland(z4e.eindçlatug.in beschikking):àfgerondjs, geef
.dan hier aan ìät--1e,niëúwe eìnddatum wordt en waarom uitstel nbgdzakeÁ!jk B ìrët oR:chujven,

: çab de etnddafúrri'houdi ook In' qát "dé financtèle planning verscbuift Deze gewijz;gde' financiele
--jkidNAkunu1Av4*n)n0WliWeeLC.2(finandfgplan2mg)Ng f0nAul%L/ . ,

-
•
1 . ....,I

ltìekkirrg'tot
. . . ,

D.3',WlJzlgir)d rflet het project:resultaat
|ndien«t[,ëen jnhoucelijke wjzig=ng in het project, verwacht dient u h=er aan te geven waarop de

•
W=.tzg ng betrekking "tieeft, wat het gevolg s voor het projectresulttat' enwaSrorn. "e .'wijz:grfg

• [oodzakelrjk4s',Ëet op: ind=en u (nog) geen sçhnffehjk akkoord heeft ontvangen op he[.vetzock s
hç,t uitvoeren varl .dezewijziging op eigen risico[,./ . .,. 4b - v .

D.1 ; Wijziging met betrekking tot

i

gegevens aanvrager en aanvraag

i.----,- °4-............ - --

-7

D.2 i Wijzigingen met betrekking tot
l

i
(financiële) planning en einddatum í

D.3 Wijziging met betrekking tot het
- - -

projectresultaat

1

Verglichte biilaqen: Denkt u bijvoorbeeld aan gewijzigde bouwtekeningen of begrotingen.

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 5 van 9
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E BIJLAGEN

Voorde afhandeling van een aanvraag vooreen termijnbetalinglvoorschot is een aantal bijlagen
noodzakelijk. Deze zijn hieronder vermeld. De drie verplichte bijlagen moet u altijd meesturen. In de

toelichting (onderdeel T) is aangegeven aan welke eisen de verschillende bijlagen moeten voldoen.
Als bijlagen ontbreken of niet aan de eisen voldoen, kan de provincie uw aanvraag niet inh
behandeling nemen.

-- - =- -7
Billag_enoverzicht Bijgevoegd?

E.1 Facturenoverzicht -7 verplicht -
E.2 Kopieënvan facturen verplicht 1--------------
E.3 Kopieën van betaalbewijzen verplicht I

l
i

iI - --%- *-*----- --- -4
E.4 Urenoverzicht (indien er sprake is van subsidiabele eigen arbeid of indien van

i
t

vwilligersuren) -. - --- -- ---*---------1-_toe£ass!ng1 --- ---iJ
-%.- -- ------- --------- ------ 4------ -. ----.- ----. --

E.5 i Onderbouwing uurtarieven eigen personeel Indien van

_f......... -------------- .toepassin9
1 -...---T---I--
Specifieke verklaringen zoals in de (bilagen bi de) subsidieverlenings- indien van I

b_e_sch!kk!ng _aa.ngege_ve.n................ -- -- to.epass!ng
E.6 .Bewijsstukken aanbe_s.teding......... ----- -.*-I
E.7 Ta_xa-tieraport en akte _idien s_p[ake van overdracht onr-oerend_goed)........ -- - - -..-..-.
E.8 _B_ew__ijs_stukk_en pu_b.!_ic ite.it en ..vood!ch_ting§aies.......... ---------- ----- --
E.9 i Andere bew_isstukken-*--i -I-I* *-i ---*---- - i--------
E.10 Bijlagen ter onderbouwing van een wijzigingsverzoek indien van i

toepssing_---- -------.................

F ONDERTEKENING
De aanvrager of de daartoe gemachtigde ondertekent het formulier. Een ander persoon dan de

aanvrager Is pas gemachtigd wanneer daartoe een op de juiste wijze ingevuld en door beide
partijen ondertekend machttgingsformulier is aangeleverd.

Ondergetekende verklaart dat:
• de uitvoeñng van het project, behoudens ingediende wijzigingsverzoeken, vedoopt conform

(herziene) subsidievedeningsbeschikking;
• aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling is voldaan;
• de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project;
• de kosten gemaakt zijn;
• de prestatie waarop deze termijnbetaling betrekking heeft, geleverd is;
• er geen sprake is van andere dan in de aanvraag genoemde inkomsten/revenuen/subsidies

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

( '© «J (plaats) 2 q-Oy- 2o/9 (datum)

(handtekening) am)

/ííK1j'd#/,(# : _/ .(functie)

C
J

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 6 van 9
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Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

j 1 1 i T-! r

bericht op brief var]: 24 maart 2014 Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hulst

uw KenmerK: Postbus 49
ons kenmerk: 14006777/NWR. 14.025 4560 AA HULST

afdeling: Ruimte

b,jlage(n):

behandeld door:

door kJesnummer:

onderwerp: Vooroverlegreactie voorontwerp bestemmingsplan "Perkpolder, le herziening",
gemeente Hulst

verzonden: 0 1 MEI 2014 Middelburg 29 april 2014

Geacht college,

Op 24 maart2014 hebben wij van u het voorontwerp van de bestemmingsplan "Perkpolder, le herziening"
ontvangen in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
Wij hebben naar aanleiding van het bestemmingsplan de volgende opmerkingen.

Het bestemmingsplan beslaat een gebied in de 'Kop van Hulst' ten noorden van Kloosterzande. Het plange-
bied wordt begrensd door de Kalverdijk inh het zuiden, de Doorndijk in het westen, de Zeedijk in het noorden
en in het oosten. In het plangebied zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de gehele ge-
biedsontwikkeling: de Westelijke Perkpolder, de voormalige veerhaven, het voormalige veerplein en de bui-
tendijkse natuur.
Sinds het eerste plan datin 2008 werd opgesteld is& het ontwerp van het plan veranderd en komt hetbe-
stemmingsplan daardoor niet meer tegemoet aan de gewenste ontwikkelingen. Daarnaast worden onderde-
len van het moederplan gerepareerd waaraan eerder goedkeuring werd onthouden.

Sinds 2008 zijn op beleidsmatig en wettelijk terrein wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. In* hetkader
hiervan moet u de door ons gemaakte opmerkingen plaatsen. Daarnaast is het moederplan bij velen al uit de
herinnering en kan een extra tekstuele aanvulling op sommige onderdelen bijdragen aan een beter begrip
van het plan.

Wonen
Sinds 1 oktober 2012 is de ladder van duurzame verstedelijking aan het Besluit ruimtelijke ordening toege-
voegd. Daaruit vloeit een motiveringsplicht voort voor nieuwe ontwikkelingen. Wij verzoeken u deze motive-
nng op te nemen m het ontwerp bestemmingsplan.

EHS
Wij verzoeken u de bescherming van de EHS binnen de artikelen 5.3.2, 6.3.3.a en 9.4.2.d aan te vullen
overeenkomstig het afwegingskader EHS zoals aangegeven in de verordening ruimte provincie Zeeland
(VRPZ). Het gaat er namelijk niet alleen om dat de ".. natuur- en landschapswaarden van de gronden niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast" maar ook dat "de mogelijkheden voor herstel van die
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind".

a

Hrow[iclehuls IVIIddetbJrg Pustadres: www.zeeland.nl
Bezoekadres Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118- 631011
4331 BK Middetbur 4330 LA Middelburg F: 0118- 626949



Doomdik
Ink het vigerende plan is de Doomdijk bestemd als WW(bd-2). In deze herziening heeft deze dijk de bestem-
ming Groen (sn-2). Het betreft hier een dijk die schijnbaar geen waterstaatkundige functie meer heeft. Wij
geven u m overwegmg een bestemming "Beschermde dijk", zoals b.v. in het bestemmingsplan Buitengebied
is gebeurd met dit soort dijken aan de Doomdijk te geven. Dit is ook overeenkomstig art. 2.12 van de VRPZ.

Verkeer
De verkeersparagraaf ziet er goed uit. Desondanks hebben wij nog enkele opmerkingen. Het onderzoek richt
zich metname op de toekomstige verkeerssituatie in* en direct om het gebied. Het verdient de aanbevelingook aandacht aan de bereikbaarheid van het gebied aandacht te besteden. In het stuk ontbreekt een korte
toelichting over de parkeerbehoefte en het aanbod aan parkeerplaatsen, inclusief parkeerbalans. Dit kan met
name voor het gedeelte veerplein richting geven bij de toekomstige uitwerking van het stedenbouwkundig
plan. Tot slot geven weu in overwegmg aandacht te besteden aan het fietsverkeer in enom het plangebied.

Mocht u naar aanleiding vandeze brief nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de
heer J.W. Adriaanse. behandelend ambtenaar. Hij is te bereiken op het in het briefhoofd genoemde tele-
foonnummer driaanse@zeeland.nl.

Hoogachtend,

gedeputeerde slaten, ...namens
dezec

F #*-
-, ZC- -

--7" .....

ir. P. Loossen, /
hoofd afdeling Iuimte.

Behoort bij brief d.d. 29 april 2014 met ons kenmerk: 14006777/NWR.14.025 2van do afdeling Ruimte
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Provincie ZeelandArchiefexemplaar

bericht op brief van: - De heer

uw kenmerk:

ons k],T]e, k: 14007272

afdel*k 2 Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

verzonden: 1 4 MEi 2014 Middelburg. 8 mei 2014

Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek tot het gebruik van de gronden aande Perkstraat 3 teW Walsoorden doen wij
u hierbij een overeenkomst van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in* de bijgesloten enveloppe, die niet
gefrankeerd hoeft te worden.

Na ontvangst zalde overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangtu een exemplaar van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen.

J

J

ù a
,

P,ownciehus Mtddelbu, Postadres ww■., zeeland.nl
Bezoekadres: Abdo 6 Postbus&m%26001 T:0118-631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F:0118-626949



Archiefexemplaat
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Provincie Zeeland

l 1 I i

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te hierna te noemen "de
gebruiker",

en

de provmme Zeeland, vertegenwoordigd door QC, hoofd van de afde-
ling Beheeren Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie.

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor-
noemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 0.30.00 ha, zijnde het per-
ceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1235,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 0.75.30 ha, zijnde het per-
ceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1236,

hierna samen te noemen "het gebruikte", zoals met een arcering en is aangegeven op
de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voorde periode beginnende op 1 juni 2014 en
eindigende op 31 december 2014, zonder dat daartoe door partijen opzegg=ng no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomstaan de gebruiker gegeven recht van gebruik is& persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het rechtvan
gebruik aan derden over te dragen.

:.
d
K

R
%:

Prownciehuls Mddelbu Postadre- www,zeeland.nl
Bezoekadres: Abdil 6 Postbus 6001 T: 0118 - 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middetburg F: 0118- 626949



Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in* opdracht van, namens of met
instemming van de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in*
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrjf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheeren Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118-631047, kan daartoe redelijke aanwuzngen geven, die doorde ge-
bruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voomoemd is hetde ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeteinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de provincie
n rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die doorde provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

Artikel 9.

. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te
hebben gegeven.

2



3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het bee=ndgen van het gebruik de doorhem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantlngen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst Bij gebreke hiervan kunnen de nodige
voorztenlngen vanwege de provincie geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, de tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provmcle, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-
cte de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdhed van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in* enigerlei verband staat. Het voren-
staande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.

Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in* de grond aanwezwge kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd ofzaken worden aangebracht waarbij het
nslco bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden. d.d ....... 2014 Middelburg, d.d ........ .2014

Dc gobruiker , Voor de provincie,

QC,
Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

3
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VERZONDEN t 3 JUN 2014
Datum 12 juni 2014
Betreft Perkpolder 12660-806 POP verzoek tot termijnbetaling

Geachte heer ,

Voor het project Perkpolder stuur ik u hierbij een aanvraag tot termijnbetaling.

Bij deze brief is het POP-formulier voor een termijnbetaling gevoegd.De aanvraag
betreft een bedrag van € 1.413.795,19 excl. btw. Daarnaast zijn de verplichte
bijlagen bijgevoegd: facturenoverzicht, kopieën van facturen en betaalbewijzen.
Voor wat betreft de betaalbewijzen sturen wij u die van het 2« kwartaal van het
Groenfonds en Dienst Landelijk Gebied nog na.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met op
telefoonnumer of per mail

Met vriendelijke groet,
HE ZAKEN,

LANDELIJK GEBIED,

- ...
rhB:-r7',.. ..*., .

t.«:eLAND
I AFC, 24... Aì,'aT.
AF'D ' ;.._,.\i ,»,

DATUM 2 4 JU,'t 2014

DOC NA.
ZAAK ,..N.
CL»,SS. -

Pagina 1 van 1
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EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelinq (ELFPO)

Niet door de aanvrager n te vullen
Datum ontvangst: Par. ontvangst POP/ILG nummer t

Projectnaam:

Formulier voor de aanvraag van een termiinbetalinq, _w_il_zaainasverzoek
en rapportage over de voortaanq.
Lees vóór het invullen de toelichting op dit aanvraagformulier (onderdeel T)

Dit formulier bestaat uit een aantal onderdelen, die hleronder staan weergegeven. Per onderdeel staat
aangegeven of het een verplicht in te vullen onderdeel betretì. De grijs gearceerde onderdelen in dit formulier
geven een invulinstructie; u hoeft hier dus zelf niets in te* vullen.

Invuhnstructies Ache

A GEGEVENS AANVRAAG VERPLICHT
Vul hier de algemene gegevens over uzelf en het project in INVULLEN

B AANVRAAG TERMIJNNOORSCHOT
Als u met het =nd,enen van d=t formulier een aanvraag tot termijnbetahng doet, vul dan drt INDIEN VAN

TOEPASSINGonderdeel n

c VOORTGANG VERPLICHT
Her rapporteert u over de voortgang van het project INVULLEN

D WIJZIGING INDIEN VAN
Als er een wijziging m uw project is opgetreden, vul dan dit onderdeel in TOEPASSING

E BIJLAGEN VERPLICHT
Geef hier aan welke bijlagen u met dit forrnuher meestuurt. INVULLEN

F ONDERTEKENING VERPLICHT
Zonder geldige ondertekening kunnen we dit formulier helaas niet in behandeling nemen IINVULLEN

T TOELICHTING
Hier wndt u een toehchting op dt formuher, met een beschntwng van de esen aan de bjlagen,
Wanneer deze toehchbng u onvoldoende informatie geeft, kunt u altijd contact opnemen met de LEZEN

)ntactpersoon die In uw beschikk[ng vermeld staat Hij/zl I geeft u graag extra uttleg.

A GEGEVENS AANVRAAG

De gevraagde gegevens kunt u vinden in* de subsidievedeningsbeschikking.

- ---- ------ - - -
A.1 Naam aanvrager Rijkswaterstaat Zeeland
-- --- -- ----
A.2 , Naam project Natuurontwikkeling Perkpolder

[................. -- -- - --- --# -
.A.3 POP projectnummer POP.323b.47870
J

rA.4 Contactpersoon (incl. email of
. . --

telefoonnu_m__m.er)................

Aanvraagformulier termIjnbetaling POP2 1 van 9
Versie: 12 april 2012
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B AANVRAAG TERMIJNBETALING

Met het invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende (onderdeel F) om een termijnbetaling/
voorschot op de vaststelling voor het hierboven genoemde project.
Let op: de projectkosten die u hier declareert mogen alleen betrekking hebben op subsidiabele
kosten zoals vermeld inh de subsidieverlening.

Invulinstructies

B.1 Projectkosten
Hier vult u de totale subsldlabele projectkosten (excl BTW) in van uitsluitend deze termiin. Let

op neem alleen die kosten op waarvoor subsidie ss verleend Als u niet-subsdlabele kosten*Mm
opneemt m dit verzoek tot term]nbetahng, kan dt le=den tot een sanctie m de vorm van een

kortlng op het te betalen subsdebedrag
Nieuwe kostenposten kunnen alleen via een wijzigingsveoEoek gehonoreerd worden
Indien u al eerder termqn(en) heeft =ngedlend, mag u de kosten uit deze termijn(en) hier niet

nogmaals opvoeren

B.2 BTW
Als de B-rw op dtt project subsrdtabel is gesteld, vult u hier u het BTW bedrag over de gemaakte
kosten m Indien de BTW op dat project niet subsidiabel is gesteld, mag u deze kosten met mde
aanvraag termijnbetahng opnemen

B.3 Totaal aanvraag termijn
Een termljnbetahng bedraagt mmtmaal 20% van het subsldlebedrag of is groter dan € 22 500,-.
tenzij tn uw subs}devedenmgsbeschikking anders ss vermeld.

-

-------- --- --- - ------- -B.1 Projectkosten (excl. BTW) € 1.413.795,19
- - -

B.2 BTW (indien subsidiabel) €-
B.3 TOTAAL AANVRAAG TERMIJN

:€1.413.795,19---------------------- - -- - --

Ver»lichte biilaqen: facturenoverzicht, kopieën van facturen en betaalbewijzen. Denkt u daarnaast aan l

eventuele aanvullende bijlagen, zoals bewijsstukken van aanbesteding, urenregistratieforrnulieren en I

uurloonberekeningen.
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C RAPPORTAGE VOORTGANG

Het &is voor de provincie van belang om een goede inschatting te maken van de uitgaven inh het
lopende jaar en de volgende jaren. Daarom is& het belangrijk dat u onderstaande tabellen zo
nauwkeuñg mogelijk invult. U wordt ook gevraagd een inschatting te maken (C.2) van de bedragen
die u in de jaren dat uw project loopt, verwacht te declareren bij provincie. Het aaat hierbij om de
totale subsidiabele kosten voor uw proiect.

Invuhnstructies C 1 Projectbegrotlng

(a) Kostenpost
Hier vult u de kostenposten an zoals ze m bjlage 1 van de subsld[evedenmgsbeschlkking staan.

(b) Begrote kosten
H=er vult u de begrote kosten per kostenpost =n, zoals ze m bijlage 1 van de subsJd=everle-

ningsbeschikking staan.

(c) Verwachte kosten
Hier vult u =n wat u, op het moment van invulten, verwacht dat uw project gaat kosten De
bedragen in deze kolom kunnen afwi]ken van de bedragen uit kolom (b) "begrote kosten". De
projectkosten kunnen tmmers lager of hoger uitvallen dan begroot

(d) BTW
Als de BTW op d=t project subsid=abel is gesteld, vult u her u het BTW bedrag over de gemaakte
kosten m

--g ---- -- i----
-.--

-

.-2

-- -

---T--.---i----*--.-----
-:

O.1 i - -- --.**-.- --..--- , -.--., --. ---. ..-$ * #i

l

i l

i

-
l lTOTAAL (excl. BTW) i

(d) BTW ( ind ien subsidiabel) i,i-i
nL i -. _TçTAAL_(i ci. B_rYl: -- =--- ------ - - -- -

Invuhnstructies C 2 Financiele planning

(d) Jaar
Neem h=er de jaren op waann de uitvoer=ng van uw project loopt

(e) jan. t/m dec (aantal penodes en de tndehng daarvan per prowncie in provinciaal format verwerken)
Geef per periode aan welk bedrag u heeft gedeclareerd of verwacht te gaan declareren bij de
prowncie In* de subsidievedeningsbeschJkking staat de oorspronkehjke financele planmng. Deze
kunt u als u=tgangspunt hanteren.

---*.-- -
0.2 Financiële planning

_.(d)ù (e)-_............................
T

Jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4
-

2014
,

2014.
L----- .

2015.- ----L-------.-----L-- --------. -, ---% i#i----,
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Invulinstructies C 3 Omschrijving voortgang

(f) Ondernomen activiteiten
Geef hier aan welke actwltelten er hebben plaatsgevonden voor de ultvoenng van uw project en
hoe de voortgang zich verhoudt tot de planning

(g) Aanbesteding
Dit onderdeel is alleen van toepassng als u voor dt project als aanbestedende denst bent
aangemerkt.
Geef hier een omschnjvlng van de opdrachten die in de penode van deze voortgangsrapportage
aan derden zijn verstrekt en waarbtj aanbesteding aande orde is Voeg als btjlage de benodigde
bewusstukken bij. Verweis eventueel naar eerder ingediende voortgangsrapportages

(h) Activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit
Geef hier aan welke communicatie actlvttelten er hebben plaatsgevonden voor uw project Voeg
als bulage de benodlgde bewljsstukken bij Verwljs eventueel naar eerder ingedlende voort-

gangsrapportages
Houdt u rekening met de communlcatleverphchtmgen de gelden voor een project met EU
subsidie (zie ook de subsdeverphchtingen bU de subsldievedemngsbeschkkng).

.-----*.---..
2 2 2

- -
C.3 i Omschrijving voortgang

,

f)...0nd.emomena_c_tiv!_teiten m

/,
--- -

-I -----*I-i--
--- ---

---I---
- -

*I-

-

-
- - - -

#%Z

- --- ---- - - - - - - -- --- *l F
- - - - ** --- - $ - --

I

F----T
-2 -g --- I--- ---

- --- --I---- -

-
-*i--*---i- -- ---*g---.----- *- i- ---- -- -- i $ -i -- -J

Verplichte biilaqen: denkt u bijvoorbeeld aan bewijsstukken van aanbesteding en voorlichting en publiciteit (zie
toelichting)
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D AANVRAAG WIJZIGING

Met het invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende om de heronder aangegeven wijziging
van de subsidieverleningsbeschikking. Uit de motivatie en zonod=g toegevoegde bijlagen, moet
duidelijk blijken waarom deze wijziging noodzakelijk is.

Invuhnstructles

D.1 Wijziging m.b.t. gegevens aanvrager en aanvraag
Indien er wijz=g=ngen zijn in de gegevens die op u als aanvrager betrekking hebben (by naam,
adres, contactpersoon, gemachtgde, bankreken,ng), geef deze dan hier aan

D.2 Wijziging m.b.t. (financiële) planning en einddatum
Als u verwacht dat uw proJect later dan gepland (z,e emddatum n beschlkkmg) afgerond ,s, geef
dan h=er aan wat de n=euwe einddatum wordt en waarom uttstel noodzakehjk =s Het opschuven
van de emddatum houdt ook in dat de financlele planning verschurft Deze gewjz]gde financiele
planning kunt u invullen in onderdeel C 2 (financiele planning) van dit formulier.

D.3 Wijziging met betrekking tot het projectresultaat
Ind=en u een mhoudehjke w=jzging n het project verwacht, dent u hier aan te geven waarop de
wljzlgmg betrekkrng heeft, wat het gevolg is voor het projectresultaat en waarom de wijzlgfng
noodzakehjk s Let op =ndaen u (nog) geen schnftehjk akkoord heeft ontvangen op het verzoek =s

het uitvoeren van deze wtJzigmg op etgen dSlCOr

D.1 Wijziging met betrekking tot 1--
l

gegevens aanvrager en aanvraag

i

D.2-
I-. - - --.- ..

Wijzigingen met betrekking tot
(flnanciêle) planning en elnddatum

-
D.3 Wijziging met betrekking tot het

projectresultaat

r

i
-...J........ --i.... ---

Verplichte biilaclen: Denkt u bijvoorbeeld aan gewijzigde bouwtekeningen of begrotingen.
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E BIJLAGEN

Voorde afhandeling van een aanvraag voor een termijnbetaling/voorschot is een aantal bijlagen
noodzakelijk. Deze zijn hieronder vermeld. De dñe verplichte bijlagen moetu altijd meesturen. In de

toelichting (onderdeel T) is aangegeven aan welke eisen de verschillende bijlagen moeten voldoen.
Als bijlagen ontbreken of niet aan de eisen voldoen, kan de provincie uw aanvraag niet in

behandeling nemen.

-- -- --* g- --g- -.
B!jlagenoverzicht ù.B.Üge-v.oçg,d.7_.

E.1 Fadumnovenkht------ verplicht
1

X

E.2 Kopieën van facturen --- ------- - -
verplicht

- --X
5-. -- -- ------. --

E.3 Kopieën van betaalbewijzen verplicht , X
--1

t-.--,--$B---.--------H
E.4 Urenoverzicht (indien er sprake is van subsidiabele eigen arbeid of indien van

vnjw!!!ger_suren) ........................- -- -------- -.-- -- - - - - - - .] toepass!,ng..............---,---g ---,----- ---* ----
E.5 'IÕnderbouwing uurtañeven eigen personeel Indien van i

r - t] -----. ------ - --. -----. -. . ----- --- - ù....t..oejassing_, __

1

i- .....
i Specifieke verkladngen zoals in de (bilagen bi de) subsidievedemngs- !indien van ,

_besc.h.!kking aan_gegeve.n ù;t_o_eass!n.9_i
E.6 i

.

Bew!jsstukken aanbesteß!.n_g
................. ------ -- - -- -- --

-----------
-

.--..... ----------................. --
E.7 .Taxat erappod...en.a.kte..(.ind..!e.n .spr_a_k_e van verdracht onroerend .goed) - -
E.8 i _Be_wijstu_k_ken J0ub !!c!te_it_en vood!c_ht!n9sacties.................. --------------- ---- - -----

bew!j.sstuk!<e.n
-

E.9 i Andere ..................... --- - - --. -- - - - - - - -- -- -

-------------
E. 10 i Bijlagen ter onderbouwing van een wijzigingsverzoek --I indien van I

-- --
-L -- --- ----- --- -------- ----------- .t.o.epa_.s_s!.n_g.1 .............

F ONDERTEKENING
De aanvrager of de daartoe gemachtigde ondertekent het formulier. Een ander persoon dan de

aanvrager is pas gemachtigd wanneer daartoe een op de juiste wijze ingevuld en door beide
partijen ondertekend machtigingsformulier is aangeieverd.

Ondergetekende verldaart dat:
• de uitvoeñng van het project, behoudens ingediende wijzigingsverzoeken, verloopt conform

(herziene) subsidieverleningsbeschikking;
• aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling is voldaan;
• de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project;
• de kosten gemaakt zijn;
• de prestatie waarop deze termijnbetahng betrekking heeft, geleverd is;
• er geen sprake is van andere dan in de aanvraag genoemde inkomsten/revenuen/subsidies

Aldus naar waarheid mgevuld en ondertekend,

..)
"deJ" laats) /« - c,f'/-Zo/9 (datum)i

handtekening) aam )

ù ß(" (funct,e)

ff ;•foC
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ons kenmerk : 14.U.0068 Afdeling Mobiliteit en Samenleving
behandeld door :

doorkiesnummer
Dhr.

:

e-mail Postbus 6001

mderwerp \dic, n.a.v, evaluatierapport 4330LA MIDDELBURG
,pgra\ rug BAAC Kloosterzande-

. , Natuurcompensatie Perkpolder-
Kalverdiik & Noorddijksedijk
(Buitendijkse natuur)

<
W
M
2 Afiddelburg, 6 jura 2014

L-

Geachte heer ,

Naar aanleiding van het toesturen van het evaluatierapport "A-14.0012, Klooster'aJMe, gem. Hulrg

Natuurcompensatie Perkpolder, Locaties Noorddjksedik en Kalverdjk" door van B_LAC van 23 mea

2014 en uw vraag om dit rapport te beoordelen kan ik u het onderstaande mededelen.

Recent heb ik een tweede versie van het evaluañerapport gelezen en beoordeeld. Een groot deel van rmln
opmerkingen op de eerste versie van het evaluañerapport zijn verwerkt \\H at betreft de tekst resteert nog

i....1
ù 1

opmerking ik riet volledige checkhst heb inevzlld.een en een vraag, waarvoor opmeuw een-
4. Tekstueek ik verzoek u dt laatste alinea van pagina 3 vmi het cva!,:atierapport te 1 ,te,, vervangen doorI. navolgende passage tussen .....,, ter verduidelijking van de inhoud van de alinea in relaue tot afb. 5.2.
U
0 "De pollenmonsters uit werkput 5 zijnH genomen van het oude oppervlak onder respecuevelijk de
C0
W 2-fasige Noorddijksdijk (fase lA, vondstnr. 17) en de Kalverdijk (vondstnr. 20), het oppervlak van de twee

oudere fasen (29 stuks oppervlak fase lB, vondsmr. 16 en oppervlak fase 2B, vondstnr. 18) en één uit de
C0

-
W onderzijde van de greppel aan de voet van de Noorddijksedijk (fase 2B, vondstnr. 19)."
0
CJ De vraag geldt alinea 3, r.8 van p. 12: Wat is laag 20 van de Kalverdijk?.
OE Naast deze twee opmerkingen is een belangnlke opmerking uit mijn advies d.d. 26-03-2014 zonder gevolg
W

gebleven. De (botamsche) monsters z,ln nog steeds met ewaardeerd op hun geschiktheld voor analyse en
aldus om de viagen m het PvE te beantwoorden. De KNA (Protocol 4004 Opgraven, p. 9, Dedproces 3-
Evaluafiefase) geeft in lemma 3.1 aan dat vondsten en monsters gewaardeerd en beoordedd dienen te

worden op hun geschiktheid voor analyse en aldus om de vragen m het PvE te beantwoorden. De

j- verslaglegging van die waardering en de geschiktheid voor analyse vornen onderdelen voor het
evaluatierapport. Pas na die waardering en gebleken geschiktheid wordt een selecue gemaakt van de

vondsten en monsters voor mtwerking (Protocol 4004 Opgraven, p. 9, Deelproces 3 Evaluañefase, lemma

3.2).
In het voorstel van BAAC in beide versies van het evaluatierapport is het proces hier omgekeerd (versie 2,

p. 12): monsters zijn geselecteerd om te waarderen en hun geschiktheid vast te stellen. Omdat dat naar
rmln memng met voldoet aan het in de KNA voorgeschreven proces adviseer ik u niet akkoord tek gaan-- met het voorstel in het evaluafierapport om zonder waardering al een selectie te doen plaatsvinden. ik
adviseer u B,AC in het evaluatierapport de waardering van de monsters tek laten opnemen en mede op-

-J basis van die waardering een selectie voor uitwerking voor te stellen.-
C1

0 Aan dit advies kunnen, behoudens opzet ofgrove nalañgheid onzerzijds, geen rechten worden onfleend,
.4 noch eventuele schade die daaruit zal voortvloeien worden geclaimd.0
W
Z:
L)
Ct
.:

Stichting Cultureel Erfgocd/celand • Postbus 49 • 4330 AA Middelburg • Telefoon: 011817087¢} . b,,\ 0118-670880
inFo@<tt.nl • Intctm ww.scez.nl • Kamer van Koophandeh 41113210 - Rabobmk Middcbm,.: 3350.88.600
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In de verwachtmg u hiermee van dienstkte zijn geweest,ù....

adviseur archeologie

Bijlage: geen
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w Dienst Landelijk Gebied
[:_g- Ministerie Economische Zakenvan

*---

Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Rijksdienst voor Ondernemend

pV0 NederlandRijkswaterstaat Zeeland
Team GebiedsfinanderingDe heer -0Jt7 Prof. Cobbenhagen[aan 125Postbus 5014 fg..V I 5037 DB Tl[burg

4330 KA MIDDELBURG Postbus 1283
f ,.

.. * 5004 BG Tl[burg
,, www.rvo.nl

Contactpersoon

.-%

*-*-----.-. --/
Datum VERZONDEN 2 8 AU6 2014
Betreft POP.323b.47870; Natuurontwikkeling Perkpolder, Onze referentie

POP.323b.4787overlening voorschot 1
Kopie aan

De heer (prov. Zeeland)
De heer (DLG)

Geachte heer Bijlagen
1

Op 1 juni 2012 is& voor het project 'Natuurontwikkeling Perkpolder', in het kader
van Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, een subsidieverlenings- ...

.

..beschikking aan u verzonden. U heeft op 16 juni 2014 voor dit project een . .
...

verzoek ingediend voor een termijnbetaling. Wij hebben besloten u een voorschot
te verlenen van 1.413.795,19. Dit is 42,41% van het toegezegde EUROPESE GEMEENSCHAP

subsidiebedrag. Europees Landbouwfonds
voor Platte[a ndsontwikke[ing
(ELFPO); Europa investeert in zijn

Het bedrag zalna verrekening van een eventuele eigen bijdrage binnen 6 weken platte[and.

worden overgemaakt op bankrekening NL17 RBOS 0569 9983 01 ten name van
DLG Zeeland.

fif
Subsidies op basis van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 i;iVtaal

Platteland Zeelandworden gecontroleerd door daarvoor bevoegde instant[es. Als bij een controle
blijkt dat subsidiebedragen onverschuldigd betaald of onrechtmatig verstrekt zijn
kunnen deze worden teruggevorderd.

L,
Mocht u vragen hebben over deze termijnbetaling dan kuntu contact opnemen A,m)
metde heer Van Willigen. Wij verzoeken u daarbij steeds het projectnummer Provincie Zeeland
POP.323b.47870 te vermelden.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v, de secretaris van de commissie voor
bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening
van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het
bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit &is bekendgemaakt. Doorgaans is& dat de dag na de datum van verzending.
Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen
rekening wordt gehouden.
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Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op
telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via
http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt
een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzlening (artikel 8.81,
lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van hetverzoek is& grifflerecht verschuldigd.

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
voor deze:
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

Teammanager afdeling Subsidies
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Termijn subsidieverdeling POP 47870 50% losgelaten 0 50 - 50 verdeling ]
-Pop-nummer : 47870 () 50% losgelaten I

- --Naam project : INatuurontwtkkeling Perkpolder 1
.. I-

TermlJnnummer : i 1 ;
-I

Overzicht financiers project - Invullen aan de hand van SAS
niet EU-sulldlabele flnanciedng I Opmerkingen:IFinanclers: EU-subsidiabel bijdragen I nabonaal via BO I via aanvrager I totaal bijdragen ! via betaalorgaan IlEU bijdragen:

lEU - POP bijdrage E 2..500.000,00 }:.:.:2 I 2.500,000;00,'!; ....0 2.S00.000,00 I.

INabonale overbeidsfinancienng (1): I
IDienst Landehjk Geb=ed Zuid 833 333,00 J :::::::::::::::::::::::::::::::: | f 833 333.0"| 833 333,00 I

Totaal nationale overhederrl .833.333,0(, I 833.333;00 I': 833.333;001
IPrtvate bijdragen:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::J

Totaal Eigen bijdrage in EU-sub.I
IPrivate bijdrage niet via BO: ::::::::::::I..

ITotaal L3;333"333;00, I 3,333.333,00'4 ,'' 3.333.333,00 I'

Projectkosten termijn 1 (facturenoverzicht)
totaal n,et EU subsidiabele financiering I EU-subsidiabel I Iverwijtbare korting EU-

% van EU-bljdrage totaalbedrag (1 + 2) nabonaal via BO (2) I via aanvrager (2) I budragen (1 - 2- 3) I artikel 30 (3) I
IProjectkosten termijn 1 42,41% 1 413 795,19 "- ', 1,413 795,19 1,

Verclelng termijn 1

niet EU subsidiabele financiering I
IFinanciers: EU-subsidiabel (1 - 2 - 3) I nabonaaI via BO (2) I via aanvrager (2) I totaal bijdragen I via betaalorgaan I
lEU - POP br.drage I 060 346,50 I :::::::::::::::::::::::::: C ,1.060 346 53 I -. 1 0oE346,50.1.

_.

IDienst LandeIijk Gebied Zuid 353N4448,69 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 353 448,69, 14E " 353.448,69 ,I.

::::::::::::::::::::::::::::::
ITotaal . '. '1.413.795,19)I C ' 1.413:795,19:1. ' 1.413.795,19 I-

Overzicht termqn 1 overzicht reeds verrekende bijdragen
L-.;i,..lo$.1o.!ab.ei3{l;.nletl; ,JlS',JlPr.l

lEU - POP budrage 2 500 000,00 I 1 060 346,50 I 1 060,346,50 I 1 439 653,50 I 56%==
ID=enst Landehjk Gebied Zuid 833.333,00 I 353.448,69 I 353 "t"t8,69 I 479 884,3! I 58%1

:Ft"70.''t""'. . .," I
,..,Naam Medewerker SAN J P van wflrlgen__

/. .J., 1-,7 ,- -o:. L/ _Paraaf: Datum: 21 augustus 2014
/ 20FLC1Z".

20,$i/::... 2 f 67 c' -

&.

1 van 1 Versie: 8 augustus 2013
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AAN Provincie Zeeland VAN

De heer drs. advocaat%*
TELEFOON

Postbus 165 FAX

4330 AD MIDDELBURG E-MAIL

BEZOEKADRESEegM5 Bijster 1
4817 HX BREDA

POSTADRES Postbus 4714
4803 ES BREDA
Nederland

INTERNET www.akd.nl
DATUM 12 november 2014

ONDERWERP Provincie Zeeland/ onteigening
UW KENMERK

ONS KENMERK 243064 hxb/lau

Geachte heer

./. In bovengenoemde zaak zend ik u bijgaand afschrift van de brief en van de declaratie van

mr. in verband met de ingestelde cassatie.
Wij zullen deze nota voldoen en deze zal vervolgens door ons middels verschotten bij u in*
e'.ening ,orden 9bracl r

Met vriendelijke groet,

advocaat
AKD

-

I

i . k.i .
.

.-
i,,

).4iW/1 1
A i

1 :
,

.

.02: ,

Z*
,CLA
/**-- .:.,-Ii---.-=*---,-

AKD is een handelsnaam van AKD Pnnsen Van Wijmen N.V. Derdenrekening: 67.80.01.677. Voor algemene
voorwaarden en beperking van de aansprakelijkheid zie achterzlJde. AKD:#7343064v1
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AKD Leiden

De weledelgestrenge heer Postbus 2020
2301 CA Leiden

mr. Noordeinde 2A

Postbus 4714 2311 CD Leiden

T 071 512 44 43
4803ES BREDA F 071 512 04 81

Den Haag
Postbus 16131

Den Haag, 6 november 2014 2500 BC Den Haag
Mercuriusweg 11
2516 AW Den Haag
T070 3156080

Inzake: JPvdB / NM / 22214024 F 070 315 60 90

Provincie Zeeland / -cassatie
info@gl-advocaten.nl

E-mail: www.gl-advocaten.nl

KvK 2733 2402

Amice,

Bijgaand zend ik u mijn declaratie alsmede een specificatie van de verrichte werkzaamheden
en de daaraan bestede tijd.

Ik verzoek u voor betaling op de aangegeven wijze zorg te dragen.

Met vr

Geel

GEELKERKEN LINSKENS ADVOCATEN
Elke opdracht wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Unskens Advocaten N.V, De vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 27332402, hanteert algemene ve rden, waar', }nderdeel uitmaakt een aansprakelijkheidsbeperking.

Deze algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van dit briefpapier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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AKD Leiden

De weledelgestrenge heer Postbus 2020
2301 CA Leiden

mr. Noordeinde 2A

Postbus 4714 2311 CD Leiden

4803 ES BREDA T0715124443
F 071 512 04 81

Den Haag
Postbus 16131

Den Haag, 6 november 2014 2500 BC Den Haag
Mercuriusweg 11
2516 AW Den Haag
T070 3156080

Zaaknaam Provincie Zeeland/ cassatie F 070 315 60 90

Dossiernummer 22214024 info@gl-advocaten.nl
Declaratienummer r 14022102 www.gl-advocaten.nl

Periode : 11 september -27 oober2014 KvK 2733 2402

DECLARATIE 2--i c: H'

Omschrijving van de werkzaamheden: zie bijlage

Honorarium
Kantoorkosten

Subtotaal
BTW 21,00% over

Subtotaal
Verschotten onbelast

Totaal te voldoen

S.v.p. betalen binnen veertien dagen onder vermelding van het dossiernummer en het declaratienummer.

IBAN-nummer BIC-nummer BTW-nummer
NL 11 INGB 0653 2417 63 INGBNL2A NL 820870407B01

GEELKERKEN LINSKENS ADVOCATEN
Elke opdracht wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Unskens Advocaten N.V. De vennootschap, ingeschreven In het Handelsregister

de Kamer van Koophandel onder nummer 27332402, hanteert algemene voorwaarden, waarvan onderdeel uitmaakt een aansprakelkheidsbeperking.
Deze algemene voorwaarden zijn afgedrukt op cie achterzijde van dit briefpapier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.



Bijlage behorende bij declaratienr. : 14022102

Datum Omschrijving werkzaamheden Urerdmin

mr.

11-09-2014 Telefoon clint 0:10
Bestuderen processtukken 0:15

23-09-2014 Bestuderen post 0:05
Correspondentie clint 0:05
Overige werkzaamheden 0:15

24-09-2014 Overige werkzaamheden 0:30
25-09-2014 Bestuderen stukken 0:20

Telefoon clint 0:05
Overige werkzaamheden 0:15
Literatuur / jurisprudentie 0:25
Bespreking kantoorgenoot/intern overleg 0:10
Telefoon clint 0:05
Telefoon client 0:05
Telefoon client 0:05
Overige werkzaamheden 0:10

26-09-2014 Overige werkzaamheden 0:15
29-09-2014 Overige werkzaamheden 0:10

Bestuderen post 0:05
Correspondentie cli@nt 0:10

30-09-2014 Bestuderen processtukken 3:50
01-10-2014 Correspondentie cli@nt 0:10

Correspondentie cli@nt 0:50
Bestuderen processtukken 2:10
Bestuderen processtukken 0:20

02-10-2014 Literatuur / judsprudentie 1:15
06-10-2014 Literatuur / judsprudentie 1:30
07-10-2014 Literatuur / jurisprudentie 2:00
17-10-2014 Overige werkzaamheden 0:10

Correspondentie clint 0:10
21-10-2014 Telefoon clint 0:10

Opstellen / wijzigen processtukken 0:15
Correspondentie client 0:10
Correspondentie gerechtelijke instantie 0:10
Correspondentie wederpartij 0:05
Bestuderen processtukken 0:15

27-10-2014 Correspondentie clint 0:05
Overige werkzaamheden 0:05
mr.

25-09-2014 Bestuderen stukken 0:10
Literatuur / jurisprudentie 0:25

Totaal aantal uren 17:55

declarant tijd gem .tarief honorarium
mr. 17:20
mr. 0:35

-- - - - -Verschotten behorende bij declaratienr: 14022102 / 18999
L - --

Onbelaste Verschotten



Datum Omschrijving verschotten
07-10-2014 Griffierechten 770,00

A: Griffie LDCR - HR 14/04743



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIit111111111111111111111111 GEMANDATEERD BESLUIT Werkveld UITV
14016744

Zaaknummer wusnummer q{072"? 2
paraaf / medeparaaf Gemandateerde d.d. , -L.
Afdelingshoofd datum paraaf QC

Besluit

De heer te Walsoorden te berichten,
Fin. Toets datum paraaf zenden en verzoeken

Jur toets datum paraaf

Directeur datum paraaf

Aantal te paraferen bijlagen:
Behandeld door
naam afdeling doorkiesnummer datum

BO 05-11-2014

geadresseerde
bericht op bdef van

adressering
De heer

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)
3

onderwerp
Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eage
Bouwland te PerkDolder
aanwuzingen
verwerkt registratuur uiterste verzenddatum

1 0 NOV. 2014
tekstverwerking paraaf verzenddatum brief araaf
0 Meegestuurde bestanden: fda\tvc- 1 1 NOV.map\uitvoering\bo\)4 2014

[. \(. opm. verzending araaf

collationeren paraaf

terug naar ambtenaar J/N paraaf
JA

Naar TVC gekopieerd.d.d, documentnaam

verzenden afschriften aan nummers bijlagen
1. afdeling Beheer en Onderhoudl,)

,4t.04.. 2. afdeling Beleid L1

3.

4.

5.

6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

e 5 november 2014
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t,rchiefexernpiaar Provincie Zeeland
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bericht op brief van: De heer

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14016744

afdeling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandetd door:

doorkiesnummer:

onder^erp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal
Eigendom Bouwland te Perkpolder

1 1 Nuv.verzonden: 2U14 Middelburg. 10november2014

Geachte heer

In* 2015 zal gestart worden met werkzaamheden in* de noord-oost hoek van het plangebied "Perkpolder". In de
loop van het jaar zullen - zoals het er nu naar uitziet - in* het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvin-
den.
Een en ander betekent dat de reeds eerder aan u m gebruik gegeven gronden ook in 2015 in gebruik gegeven
kunnen worden, echter met als einddatum 15 augustus 2015.
Bijgaand doen wij u een overeenkomst van gebruik, in* tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten enveloppe, die niet gefran-
keerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de door
beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Provinciehuis Middelburg Postadres : ,zeeland.nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118-631011
4331 BK Middetburg 4330 LA Middelburg F: 0118- 626949
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Provincie Zeeland
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Middelburg: 10 november 2014
Kenmerk: 14016744
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,

wonende te Walsoorden. hierna te noemen "de
gebruiker",
en

de grov=ncie Zeeland, vertegenwoordigd door QC, hoofd van de afde-
ling Beheeren Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te* Middelburg, Abdij 6,
handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provin-
cie.

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor-
noemd het volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a= een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 6.39.20 ha. zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 70,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 17.62.50 ha. zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1237,
hierna samen teW noemen "het gebruikte", zoals meteen arcering en is aangege-
ven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2015 en
eindigende op 15 augustus 2015, zonder dat daartoe door partijen opzeggmg no-
dig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de pro-
vmc=e voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie ver-
schuldigd is.

% 3. De gebruiker mag het gebruikte u=tsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-
beperking.

R
M

Provinciehuis Middelburg Postadres: www,zeeland.nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118 - 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118- 626949



Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonlijk te worden uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van
gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provlncse, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
instemming van de provmcte (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in*
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheeren Onderhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, tele-
foonnummer 0118 - 631047,kan daartoe redelijke aanwuzingen geven, die door de
gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is hetde ge-
bruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder
begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toe-
stemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de provincie
in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door. in opdracht van, namens of met instemming van de provinc0e Zeeland, toe te
laten.

2. Werken van derden die doorde provincie moeten worden gedoogd, dienen even-
eens door de gebruiker toegelaten te worden.

3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadever-
goeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincte, de in heteerste lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

2



Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van

artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de prownce te
hebben gegeven.

3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
provincie hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeandlgen van het gebruik de doorhem aangebrachte
werken, opstallen, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwe-
zig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bijgebreke hiervan kunnen de nodige
voorzieningen vanwege de provlncle geschieden op kosten van de gebruiker, onver-
minderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de
gebruiker mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschrijving van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar
genoegen worden hersteld. Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provin-
cie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onver-
minderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te vor-
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kun-
nen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de provincie voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in* enigerlei verband staat Hetvoren-
staande geldt niet, indien de schade &is ontstaan doorof de vordering voortvloeit uit
grove schuld aan de zijde van de provincie.

Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in* de grond aanwezlge kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd ofzaken worden aangebracht waarbij het
nslco bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d
....... 2014 Middelburg, d.d.........2014

De gebruiker, Voor de provinc,e,

QC

3
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Zaaknummer erw[Isnummer

paraaf / medeparaaf Gemandateerde dd.: Il-IlL(
Afdelingshoofd datum paraaf QC

Besluit

De heer te Walsoorden te berichten,
zenden en verzoekenFin. Toets datum paraaf

Jur. toets datum paraaf

Directeur datum paraaf

Aantal te paraferen bijlagen:
Behandeld door
naam afdeling doorkiesnummer datum
A.M.M. Paauwe-de Jonge BO (0118) 63 1365 05-11-2014

geadresseerde
bericht op brief van

adressering
De heer

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)
3

onderwerp
Overeenkomst tot gebruik van provnci
Bouwland te Perknolder
aanwuzmgen
verwerkt registratuur uiterste verzenddatum

O NOV. 2014
tekstverwerking paraaf verzenddatum brief
0 Meegestuurde bestanden: (\1.eeland.nl\ds\afda\tvc-
map\uitvoering\bo\) Jm.1mrrizinYhg2014[IN

collationeren

terug naar ambtenaar J/N paraaf
JA

Naar TVC gekopieerd.d.d. documentnaam

verzenden afschriften aan nummers Ijlagen
L/t afdeling Beheer en Onderhoud

2. afdeling Beleid

3.

4.

5.

6.

indien meer afschriften: adreslijst toevoegen

e 5 november 2014
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Archiefexemptear Provincie Zeeland
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bericht op brief van: De heer

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14016745

afdeling:: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

verzonden: 1 1 NtJv 2014 Middelburg. 10november2014

Geachte heer

In 2015 zal gestart worden met werkzaamheden in de noordoost hoek van het plangebied "Perkpolder". In de
loop van het jaar zullen - zoals het er nu naar uitziet - in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvin-
den.
Een en ander betekent dat de reeds eerder aan u an gebruik gegeven gronden ook in 2015 in gebruik gegeven
kunnen worden, echter met als einddatum 15 augustus 2015.
Bijgaand doen wij u een overeenkomst van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten enveloppe, die niet gefran-
keerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de door
beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Provindehuis Middelburg Postadres: www.zeeland,nl
Bezoekadres:: Abdii 6 Postbu 6001 T:0t18-631011
433t BK Middelburg 4330 LA Mtddelburg F:0118-626949



Provincie Zeeland

F i F 1 -n

Middelburg, 10 november 2014
Nummer 14016745
Afdeling Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1)

De ondergetekenden,
wonende , te hierna te noemen "de gebruiker",

en

de provincie Zeeland, vertegenwoordigd door QC, hoofd van de afdeling Beheeren
Onderhoud van de provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6, handelende namens Gedepu-
teerde Staten van Zeeland, hiema te noemen "de provincie',

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voornoemd, het volgende
overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.96.60 ha, zijnde het perceel, kadas-
traal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 63,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 21.27.70 ha, zijnde het perceel, kadas-
traal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 839,

C. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 3.86.95 ha, zijnde het perceel, kadas-
traal bekend gemeente Hontenisse. sectie L, nummer 1174,

hierna samen te noemen "het gebruikte", zoals meteen arcering en is aangegeven op de aan deze
overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voor de periode beginnende op 1 januari 2015 en eindigende op
15 augustus 2015, zonder dat daartoe door partijen opzegging nodig is.

2. De gebruiker ontvangt het rechtvan gebruik gedurende dein het eerste lid van dit artikel ge-
noemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de provincie voor het gebruik op
grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie verschuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teeltbeperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlijk aan hem gege-
ven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker persoonlijk te worden uitgeoe-
fend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van gebruik aan derden over te dragen.

:
.
d

R
:
:

Provinciehuis Middetburg Postadres: www.zeeland.nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118- 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0]18- 626949



Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bewndt, met alle daaraan verbonden
bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden die in* opdracht van, namens of met instemming van
de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte wensen uit te voeren, hebben te
allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in het kader van de
uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker van de afdeling Beheeren On-
derhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, telefoonnummer 0118- 631047, kan daartoe redelijke
aanwijz=ngen geven, die door de gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schrfftehjke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het de gebruiker niet toege-
staan op het gebrukte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder begrepen borden voor reclame
en/of andere doeleinden, te plaatsen Wordt deze toestemming verleend, dan komen onderhoud en

reparaties, alsmede de bij de provincie n rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het
opgerichte geheel voor rekening van de gebruker

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verncht door, in op-
dracht van, namens of met instemming van de provincie Zeeland, toe te laten

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen eveneens door de ge-
bruiker toegelaten te worden.

3. In* geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadevergoeding, in welke
vorm dan ook.

Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging van hetge-
bruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste lid bedoelde veront-
renging te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht door de aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van artikel 34 van

de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provincie te hebben gegeven.
3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de provincie hier-

toe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.
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Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte werken, opstal-
len, afrasteringen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het gebruikte in* goede staat op te*
leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds aanwezig is bij het aangaan van deze overeenkomst.
Bij gebreke hiervan kunnen de nodige voorzleningen vanwege de provincie geschieden op kosten van
de gebruiker, onverminderd diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de gebruiker
mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op eerste aanschrijving van
de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar genoegen worden hersteld. Indien de ge-
bruiker hierbij in* gebreke blijft, heeft de provincie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op
kosten van de gebruiker. Onverminderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de
gebruiker te vorderen, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kunnen doen gel-
den wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij vrijwaart de provincle voor
alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, die met het
gebruik in enigerlei verband staat. Het vorenstaande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of
de vordering voortvloeit uit grove schuld aan de zijde van de provincae.

Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in* de grond aanwezlge kabels en leidingen mogen geen werkzaam-
heden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het risico bestaat dat deze kabels en
ledingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden. d.d
....... 2014 Middelburg, d.d

......... 2014

De gebruiker , Voor de provincie,

QC
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Provincie Zeeland

I 1 1--

bericht op brief van: De heer

uw kenmerK:

ons kenmerk: 14017068

afdeling: Beheer en Onderhoud

bijlage(n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland in de Perkpolder

verzonden: 18 NOV. 2014 Middelburg. 17 november2014

Geachte heer

In 2015 zal gestart worden met werkzaamheden in de noordoost hoek van het plangebied "Perkpolder". In de
loop van het jaar zullen - zoals het er nu naar uitziet - in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvin-
den.
Een en ander betekent voor u dat het perceel kadastraal bekend als Hontenisse, sectie L, nummer 1394, groot
13 53.17 ha, in 2015 aan u in gebruik gegeven kan worden, met als einddatum 15 augustus 2015.
Bijgaand doen wij u een overeenkomst van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten enveloppe, die niet gefran-
keerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de door
beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

3
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Middelburg, 17november2014
Nummer 14017068
Afdeling Beheeren Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bljlage 1)

De ondergetekenden,
wonende te hierna te noemen "de gebruiker",

en

de provincle Zeeland, vertegenwoordigd door QC, hoofd van de afdeling Beheeren
Onderhoud van de provincte Zeeland, gevestigd te Middelburg, Abdij 6, handelende namens Gedepu-
teerde Staten van Zeeland, hiema te noemen "de provincie,

komen,behoudens en ondernadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten voornoemd, het
volgende overeen:

de provincie geeft in gebruik aan de gebruiker, die verklaart in gebruik te aanvaarden:

een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 13.53.17 ha, zijnde het perceel, kadastraal
bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1394,

hierna te noemen "het gebruikte", zoals met een arcermg is aangegeven op de aan deze overeen-
komst gehechte tekening, bijtage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voorde periode beginnende op 1 januan 2015 en eindigende op
15 augustus 2015, zonder dat daartoe door partijen opzegg=ng nodig is.

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit artikel ge-
noemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de provincte voor het gebruik op
grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie verschuldigd is.

3. De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teeltbeperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is& persoonlijk aan hem gege-
ven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker persoonlijk te worden uitgeoe-
fend. Het is de gebruiker niet toegestaan het recht van gebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.
:
.
d De gebruiker aanvaardt het gebruikte in de staat waarin het zich bevindt, met alle daaraan verbonden
N bekende onbekende gebreken.W en:
g
:

Provinciehuis Middelburg Postadres: www.zeeland.nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118 626949



Artikel 4.

De provincie, haar vertegenwoordiger of derden de =n opdracht van, namens of met instemming van
de provincie (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte wensen uit te voeren, hebben te
allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden in het kader van de
uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker van de afdeling Beheer en On-
derhoud van de provincie Zeeland te Middelburg, telefoonnummer 0118 - 631047, kan daartoe redelijke
aanwijz=ngen geven, die door de gebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Statenvoomoemd is het de gebruiker niet toege-
staan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten, daaronder begrepen borden voor reclame
en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordt deze toestemming verleend, dan komen onderhoud en
reparaties, alsmede de bij de provincie in rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het
opgerichte geheel voor rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht door, in op-
dracht van. namens of met instemming van de provincte Zeeland, toe te laten.

2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen eveneens door de ge-
bruiker toegelaten te worden.

3. In* geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadevergoeding, in welke
vorm dan ook..

Artikel 8.

1. De gebruiker is tegenover de provincte Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging van hetge-
bruikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als gevolg van het gebruik.

2. De gebruiker is verplicht, op eerste verzoek van de provincie, de in het eerste hd bedoelde veront-
remgmg te saneren.

Artikel 9.

1. De provincie behoudt zich het genot van de jacht voor.
2. De gebruiker wordt geacht doorde aanvaarding in gebruik de in het vierde lid van artikel 34 van

de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de provinc=e te hebben gegeven.
3. De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de provincie hier-

toe door verhuring of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

De gebruiker is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de doorhem aangebrachte werken, opstal-
len, gewassen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het gebruikte in* goede staat op te leve-
ren. met uitzondering van hetgeen watreeds aanwezig is bij het aangaan van deze overeenkomst. Bij
gebreke hiervan kunnen de nodige voorzieningen vanwege de provincte geschieden op kosten van de
gebru=ker, onverminderd diens verplichting tot schadevergoeding.
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Artikel 11.

Alle werken of eigendommen van de provincie, die tengevolge van het gebruik door de gebruiker
mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de gebruiker op eerste aanschrijving van
de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn tot haar genoegen worden hersteld. Indien de ge-
bruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provincie de bevoegdheid het nodige te doen verrichten op
kosten van de gebruiker. Onverminderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de
gebruiker te vorderen, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.

Artikel 12.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de provincie zou kunnen doen gel-
den wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. Hij vrijwaart de provincie voor
alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, die met het
gebruik in* enigerlei verband staat. Het vorenstaande geldt niet, indien de schade is ontstaan doorof
de vordering voortvloeit uit grove schuld aan de zijde van de provincie.

Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel in* de grond aanwezlge kabels en leidingen mogen geen werkzaam-
heden worden uitgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het risico bestaat dat deze kabels en
leidingen beschadigd raken.

Artikel 14.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden, d.d
....... .2014 Middelburg, d.d 2014

De gebruiker, Voor de provincie,

QC
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Provincie Zeeland

q 1 1

bericht op brief van: De heer

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14017069

afdeling: Beheeren Onderhoud

b IL , -,n): 3

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland in de Perkpolder

18 NOV. 2014verzonden: Midde,burg, 17 november2014

Geachte heer

In* 2015 zal gestart worden met werkzaamheden *in de noord-oost hoek van het plangebied "Perkpolder". In
de loop van het jaar zullen - zoals het er nu naar uitziet - tn het gehele gebied werkzaamheden gaan plaats-
vinden.
Een en ander betekent voor u dat het perceel kadastraal bekend als Hontenisse, sectie L, nummer 964 slechts
nog vooreen gedeelte van 1.59.18 ha aan u tn gebruik gegeven kan worden. Ter compensatie kan aan u het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1152, groot 8.97.30 ha in 2015 in gebruik
gegeven worden. Voor alle gronden geldt als einddatum 15 augustus 2015.
Bijgaand doen wij u een overeenkomst van gebruik, in tweevoud, toekomen.

Wij verzoeken u om - indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeen-
komst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bugesloten enveloppe, die niet gefran-
keerd hoeft te worden.

Na ontvangst zal de overeenkomst dezerzijds ondertekend worden en ontvangt u een exemplaar van de door
beide partijen ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten.
namens dezen,

Provinciehuis Midl:ielburg Postadres: www. eeland.nl:

Bezoekadres: Abdlj 6 Postbus 6001 T:0118 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118 626949
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Middelburg: 17 november 2014
Kenmerk: 14017069
Afdeling: Beheer en Onderhoud

Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een tekening, bijlage 1 )

De ondergetekenden:

wonende te Walsoorden, hierna te noemen
'de gebruiker".

en

de provmcm Zeeland. vertegenwoordigd door QC, hoofd van de
afdeling Beheer en Onderhoud van de prowncle Zeeland, gevestigd te Middelburg.Abdij 6, handelende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland. hierna te noemen "de
provmcie",

komen, behoudens en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten
voornoemd. het volgende overeen:

de provincle geeft in* gebruik aan de gebruiker, die verklaart in* gebruik te aanvaarden:

a. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 4.18.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1151,

b. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 1.59.18 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse. sectie L, nummer 964,

c. een oppervlakte bouwland ter grootte van ongeveer 8.97.60 ha, zijnde het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1152,

hierna samente noemen "het gebruikte", zoals met een arcenng en ts& aangegeven opde aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

een en ander met inachtneming van de volgende voorschriften:

Artikel 1.

1. De overeenkomst is aangegaan voorde periode beginnende op 1 januari 2015 en
eindigende op 14 augustus 2015. zonder dat daartoe door partijen opzeggmgnodig is.&

2. De gebruiker ontvangt het recht van gebruik gedurende de in het eerste lid van dit
artikel genoemde periode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de
provincie voor het gebruik op grond van deze overeenkomst geen tegenprestatie
verschuldigd is.



3 De gebruiker mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonderteeltbeperking.

Artikel 2.

Het bij deze overeenkomst aan de gebrurker gegeven recht van gebruik is& persoonlijkaan hem gegeven en dient derhalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruikerpersoonlijk te worden uitgeoefend. Het is& de gebruiker niet toegestaan het recht vangebruik aan derden over te dragen.

Artikel 3.

De gebruiker aanvaardt het gebruikte in* de staat waann het zich bevindt, met alledaaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

De provtnce, haar vertegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of metinstemming van de provlncte (voorbereidende) werkzaamheden in of op het gebruikte
wensen uit te voeren, hebben te allen tijde vrije toegang tot het gebruikte.

Artikel 5.

De gebruiker zal het gebruikte als een goed gebruiker verzorgen en onderhouden inhhetkader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbedrijf. De rayonmedewerker
van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provlncte Zeeland teW Middelburg,telefoonnummer 0118 - 631047, Kan daartoe redelijke aanwuzingen geven, die door degebruiker opgevolgd dienen te worden.

Artikel 6.

Zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voornoemd is het degebruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmerten,daaronder begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wordtdeze toestemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de bij de
prowncte tn* rekening gebrachte zakelijke lasten en belastingen van het opgerichtegeheel voor rekening van de gebruiker.

Artikel 7.

1. De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebrulkte, die worden verrichtdoor, in* opdracht van, namens of met instemming van de provrnce Zeeland, toe telaten.
2. Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen

eveneens door de gebruiker toegelaten te worden.
3. In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enageschadevergoeding, in welke vorm dan ook.

2



Artikel 13.

Ter bescherming van eventueel n de grond aanweztge kabels en leidingen mogengeen werkzaamheden worden utgevoerd of zaken worden aangebracht waarbij het
nsco bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Walsoorden. d.d
....... 2014 Middelburg,d.d ....... .2014

De gebruiker, Voor de provincie,

QC
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Datum 11 december 2014
Betreft Perkpolder 12660-806 POP verzoek tot termijnbetaling

Geachte heer

Voor het project Perkpolder stuur ik u hierbij een aanvraag tot termijnbetaling.

Bij deze brief is het POP-formulier voor een termijnbetaling gevoegd.De aanvraag
betreft een bedrag van 1.313.910,37 excl. btw. Daarnaast zijn de verplichte
bijlagen bijgevoegd: facturenoverzicht, kopen vanfacturen en betaalbewijzen.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

Mochtu vragen hebben, dan kuntu contact opnemen met op
telefoonnumer f per mail

Met vriendelijke groet,
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EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelin. (ELFPO)

Niet door de aanvracler in te vullen
Datum ontvangst: Par. ontvangst POP/ILG nummer I

Projectnaam:

Formulier voor de aanvraag van een termiinbetalinq, w__il_ziainasverzoek
en rapportage over de voortaana.
Lees vr het invullen de toelichting op dit aanvraagformulier (onderdeel T)
Dit formulier bestaat uit een aantal onderdelen, die hieronder staan weergegeven. Per onderdeel staat
aangegeven of het een verplicht in te vullen onderdeel betreff. De gdjs gearceerde onderdelen in dit formuher
geven een invulinstructie; u hoeff hier dus zelf niets in* te vullen.

.. ..., ,
....

" ' ' " .'':'.<4'"---:J*',"--..'<" "
.& ,

- "'', I -':,..
'

.:: "lrvuhnstructies .... -', :, #.. .',- :.-..=1, .''-;. ,.. + "" ' Actie, , .. : ,..
' .- h.. t ...*. .

:.

..1".L.,';,tF.Z4 ..... " .K 2 ,"A:." .. GEEVEN$-AANVRAAG,

'-Y ."-'" "
......
'

= "' 4 " ," ." --' ., . "'. . .. "VERPLICHT'" : -*'.':'h' ..',,:,_-_.-.'x" ',"-".; "'';'" ; ' "" ..
. *,",

-'

Vu1 hier,de al.qerRene gegevens o'v.,,er..ze!f en'het project n : :' " ' ,:: ,, d: - -
'

"

INVULLEN-

: . *-t - "-, . . '-";!T.''t'3-;:'. .,,. " ...... ,-,--..- ."', l '
,.... -

..

B-----.UiVIAG.'TERUU,NtVOeRSAO-,'. l ' .24.g A<,

.......: .,- ,I.:n,.... , . ....
, ......- :,-

-.Y,. ",Als 'u mttlfiet mcenen'.van:d t-'64o4i er een aanvraaa {ot,termjnbeta ng doet. vu}' dan dit' INDIEN VAN
oll(.ler:eelln. 2 ' TOEPASSING

, , . * .... ,... . . .....,., . z, ..... . . ,.. . .
, .

, . .

', .
: [,-;',.... .

...-
" ,2,;-'_,';.L..4,: ...:-' ,:,;,,- -,/ c '. "-, :" ..":- "

.;

G t." vORreAG..', - ":"' ' "":' :'" :: ' ",'"'i . " '

"',"
.....

":' U VERPUCHT
'" Hier rapporteert u over de vortga0g /a) het project. INVULLEN

"., -- . " '" ", ' ' ;-.'F.',7 .... "-, :._." !.- ", .,' .;, -

...,,I&I-I_i !
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.

,
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., . -. , . : .. .. .
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,

.oVlaneet.dze.;tlichfgngi;oVoldh if.n't/e "gft 'ki{t, u altijd. coriat bpfiemon mt de: LEZEN
contactpersoon el e m uw,'l'le,si=kD_ng verrne] staat: H j/zJj geeft u graag ertra u=tleg. :.

,
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A GEGEVENS AANVRAAG

De gevraagde gegevens kunt u vinden in de subsidieverleningsbeschikking.

--- -- i- ..- i..-ii--.

A.1 Naam aanvrager Rijkswaterstaat Zeeland
---4-

I A.2 Naam project Natuurontwikkeling Perkpolder
/- I-POP ------- ------ -- -....-.---

i A.3 projectnummer t POP.323b.47870

[_t...........Contactpemoon (incl. email ofLil-*
-
te.le.[99 _r)

...................

--
-

----nnumme

Aanvraagformulier termijnbetaling POP2 1 van 9
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B AANVRAAG TERMIJNBETALING

Met het invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende (onderdeel F) om een termijnbetaling/
voorschot op de vaststelling voor het hierboven genoemde project.
Let op: de projectkosten d=e u hier declareert mogen alleen betrekking hebben op subsidiabele
kosten zoals vermeld in dp subsidieverlening.

Invulinstructies
B.;l, - .

,.Projectkosten . , ,. .- * .-',"E5 ,.

'
.

f vap.,. : , Hir,vult ,'de.totale
dJe"]ste:p,ubsidia.ble'Drje('tkosten (excl. BTW) in itslutend deze termiin. Let

"op: nem a leed aoor'.subsidje ,is verleend. Als.. n]et:subsidJabeJe ,kosten'-" ',

' ' w
epn=emt. in '.d t verzoek lot. termJjrbet,lng, kan.d t leiden tot e8' sancte i de vorrii vn ee[I '' "'.-'i "

.

- '

,* " " -"
... .:kortng op het te teta en ,subsld=ebedrag. ',': "

'

' ,,,Nlet'we'koste lpostti knne leh Via een wj;igin]sverzel gehon'ore,erd wo.rde..n'..', ,
.

-.. ,.

Indie ;u .a e,erder termun(ep),.heeft.' " ".:'".".:',mgedEend mag u de kosten
,:,:!."-:,

Ilit deze terrmjn(en)
"

hier niet-
.pJ i,

-

'gralspvoen:o . ,
'":",' , ,

-,

. .,, ,- , ;. ,-
'

, , :
B.2." E']"9 - :" '-" '', .-' ': " ;:" '. " "' . '" ., . . :: '', ..

. -";,1S d-BTW oP dlTp?ojec{ subs d a.-)e iS es|Jd v"u t'u hier'u het. BTW bedrag ver de gemaakte7 Z :' :,r;f
. ,

, ....kosle'in". lndien de B]:W. op ti t projct met.ubsld=abel js aesteld mag u deze kosten n=etJn de
. S(

7& .

...,aa_vrag tr. unt5aimgopnem.er,;; .E ''. " r-, "
' -

: 4 , o, : : ",, ,.. ' ..,
` .

; ,..... ..... --
'

' '

- 3-
* ,:'., ':,- .'", --.

B,3 "- Totaa!-anvraa ..... "

"

, ,.

5 .;,' ',- Een terinijrtbetaling bedraagt inn1,20'% van het sdls,idiebeclrag' of is groter dan E 22.500,:.
subsid!eveden=ng'i,beschikin9"' - tenzij in andersuW =s vermeld:

B.1 Projectkosten (excl. BTW) 1.313.910,37
l

-- --------- -- - -- - - --- -- --

B.2 BTW (indien subsidiabel) -

l

B.3 TOTAAL AANVRAAG TERMIJN i 1.313.910,37 -I
---- ----#* -- --. ----i-*--.------ ----I- % -

Verplichte biilaclen: facturenoverzicht, kopien van facturen en betaalbewijzen. Denkt u daamaast aan
eventuele aanvullende bijlagen, zoals bewijsstukken van aanbesteding, urenregistratieformulieren en

uurloonberekeningen.
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C RAPPORTAGE VOORTGANG

Het is voor de provincie van belang om een goede inschatting te maken van de uitgaven in het
lopende jaar en de volgende jaren. Daarom is het belangrijk dat u onderstaande tabellen zo

nauwkeug mogelijk invult. U wordt ook gevraagd een inschatting te maken (C.2) van de bedragen
die u inh de jaren dat uw project loopt, verwacht te declareren bij provincie. Het .:laat hierbii om de
totale subsidiabele kosten vooruw project.

Invulinstructies C. 1 Projectbeg.rotin
(a)' ''Kstenpost ."

.t-lir,vult :u de kostenpbsten,in zoalS ze in bijlage 1 van de gubsidieverleningsbeschkking staan. ", ,'
. .. ' k , '-, , 1/ :
.,.: . . .

, .

(b) Begrt kosten,,, -" :." " :
, "'4

, .:.l, , ,

,
.." il''irvlt'' de'bebrote, ks/e per'k.slenpost i, zoals-ze lB,blge',lVn,d subdleve-de.- , '

;:' ,'.", is.Schi.kking,'s}aa6:,'. .",,r" i :f;
,

./ ', :£ " ./ ,

,
,

.
2-.,

(c)-'"Vend.af)t.e :&, .

kosteP ",1. '

.: :,'; " .,.

": .-l_ic'r ;,Jt: "t "u;:o'p,h m'gmit , . .

.... ,_

4 in .,'an invullen,- verwacht dat project
. gaat kosten.,-.D-e ..,

-

" ., u uw

rn'In eze joM" }Jrn 'afnjk de bedrag-eri -uit" .1kolom '(b) "bgroteko'sten:De ,, ,

'' ."t' _.
- . 1 ..... " " :'' "'' "" "' ." .... " " ' " "

-
"projeclkosten kunnen ammers lagerof$ogeruitvallen, dan begroot ,

.

- - , ,.
..(4)2 64f&,L 4, , ..

.......
- ..6i.J.... .

- ::..'..:,p,4. -./ .,-. , . . -
-

BTW . .... ;. ,,,-- .'.

-, , -

, , - .

:-',- .,1 a ditprject'ubsidiabe1is
:; .:., :. .... . .

BTW op gesteld, vuffu her 'l-et'B3)./V bedrag ve:'d gemaa, ,-

I<kn in:
,

: .: "" ', ,--

C.1 5i E-i 3AiTiE2EE- T1E -Ei- T-3E2- -

i
i
i

TOTAAL (excl. BTW)

I L (d[.B.T_W (!n.d_ien subs!d.!abe..!)..l_=
TOTAAL (incl. BTW) !

_ _ -

Irviqstructles:C.2 FinanctN'planrng ,
.

, ,
' ,'-. ..,

. .

.

(d), Jar "
.....
'

" ....
,-

,. , Neem hier de jaren op waande-uitvoenng van uw project ]oopL -- --' "
,

. . . ,*,

(e) : jD" t/m dec (aantal edes'er ge indeling daa,van prov,nc,e in provinciaal format verwerken)i "Gee: p't:Pde Wlk'.l)'drg:u hZ.eff gedeclareerdperof'vevacht te'gan. . declarerenaan bij de, .
.

':, rvinc=e,-af'uilgahgs'pufftha'ntereff.'_"
In sbsdJverlgseschikking.....

de oofspronkelijke
":'",

finanl
,' ",

planning.';''" Deze}' '. : de staat
ku'( " 2 , , "

'-.,
"

" ", ,-, ' .. ... . . ,,". . .. ; "

r.-

: .

---- - - -

C.2 LFinancile planning

,

---

--
--

(_d)m ---------------
=- ...........

i_ --

Jaar I periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 fl

L-Er-#- --*---- -- -
*L-

- * - --- -----
-f.----*- -------J--------- j.................

-- - - -- -

2014 i

2014.
i - --- - -------------2015.

I- --&*g--*--m
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.

Invulinstructles C.3 Omschrijving voortgang
(f) Ondernomen activiteiten

Geef hier aan welke activiteiten er hebben plaatsgevonden voor de uitvoenng van uw project en
hoe de voortgang zich verhoudt tot de p!anning.

(g) Aanbesteding
Dit onderdeel is& alleen van toepassing,als u voor dit pr,oJect als aanbestedende dienst bent&

,

aangemerkt.
Geuf hier een omschrijving va-n d Opdrachten dJ in de peode van deze yoortgangsrapportage

, , vel:strekt cligde- aan derden zijn en warbj'aanbesteding aan de orde is. V.oeg als bijlage de ben -

bwjstukken bij. Verwijs' eventueel naar eerder ingediende voortgangsrappotages.

(I])- . .-

Activiteiten met betrekking tot yo.or!ihting npublidi'teit.,
. : ee{,h8r aan.wlke cmnus'lcatie acVtreiten .r h.eb, n platsge.ndep vor uw"prol-"t. V,.oeg "

- --ls biilqe'de, benodigd 5wjsstkkr bij. Verv2ijs eventueel naar eerder ingedinTle voort- ''

g'angsr-apporge, -: , .-:. ,

.s..,,- , 4: ;,: ....: , :, .,
.

,

. . ,:',
Houdt relening met de,oemmuntdatieverplichtingen die,gelden voor een project met, U

,subsidie (zie ook de subsidieyer{lichtihgenbJ de stbsidieyerleningsbesehikking).. ..

- ------------- ------------ -

C.3 jomschrijving voortgang
(fOncemmc-tiviteite -- -- --------- -- - *-:

n

i-.

-

F--- ---------%---*#%% -*-- -* - -*im-- $-%-* -,I---i---TzI----frrTrr-r2f2uT-2rrr--rir2rrrrrriIA--T4i
l

- -$- ,

Verplichte biilaen: denkt u bijvoorbeeld aan bewijsstukken van aanbesteding en voorlichting en publiciteit (zie
toelichting)
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. .

D AANVRAAG WIJZIGING

Met het Invullen van dit onderdeel verzoekt ondergetekende om de hieronder aangegeven wuzgmg
van de subsidieverleningsbeschikking. Uit de motivatie en zonodig toegevoegde bijlagen, moet
duidelijk blijken waarom deze wijziging noodzakelijk is.

Invulinstructies

Do1 Wijziging m.b.t, gegevens aanvrager en aanvraag
Indien r wijzlglnger zijn in d ggevens d=e op u als aanvrager betrekking hebben .(by: naam,.

- adres,.contactperson, gemachtigde, bankrekening), geef deze dao hier aan.
.,.

D.2 'Wijziging m:b.t. (financije),p|an'ning Cn eirddatud - ' ; ". ,

.,.

: . "Als LI ve'nacht dat uw pToje'ltr:d':gepland (zi einddatum n bbchilkng) afgerend is,. geef
" " n'iuw"incldal:dm noodzakelijk. , danbiec.an wat de \;'ol'dt en waarom uitstol is. Het 0pschiven, ,

.

, . van de,enddtum tloddt:ook n clat'de financile planning ,erSdhuift: Deze gewijzigde-finnCil . .

.., invulln nderd-] paing) ditnnlier.- .- "

pla0ning kuilt U in Q2 (financile var .

'

, a, :,

, .. .4,....
D:3 i Wijzigingmet betrekkicot i;fft projectresultaat .

%
,

I,. ,

'., ,', Indien .een inhoud.eli)ke Wqzqmg !n.-het.project vem,aqht, dlent-u hier aan.te geven w.aaro, 'de
". _' ".ijziging'. , o'trekkng heft-Nmthet0geyolg is'vbor' het .p#ojctresultat n Waarom de wijziging ,

' ",nd,keiijk is.'Let,pi: mdien u-(ng,)'g'eeh s;hnftelilk akkoord heft'ontvfigen op het voeoek iS
het uitvoeren van'deze Willing b, elgen nsltl '

.,,. -:

D.1 Wijziging met betrekking tot
gegevens aanvrager en aanvraag j

1

D.2 I Wijzigingen met betrekking tot T-- -- - --- - - -- - ----

(financile) planning en einddatum

---------- ----

D.3 i Wijziging met betrekking tot het t----------------
projectresultaat

i i,l
l j--

----- - - ---- L - - - - - m-- -*- -t
Verglichte biilaclen: Denkt u bijvoorbeeld aan gewijzigde bouwtekeningen of begrotingen.
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. .

E BIJLAGEN

Voorde afhandeling van een aanvraag vooreen terrnijnbetaling/voorschot is een aantal bijlagen
noodzakelijk. Deze zijn hieronder vermeld. De drie verplichte bijlagen moet u altijd meesturen. In* de
toelichting (onderdeel T) is aangegeven aan welke eisen de verschillende bijlagen moeten voldoen.
Als bijlagen ontbreken of niet aan de eisen voldoen, kan de provincie uw aanvraag niet in*
behandeling nemen.

iBiijli,i...i.. 0_verz iihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
--f- ---

- -1 _Bijgevoegd?
I_E.1 Facturenoverzicht A {-verIlicht X

- -r- - #- - -iE.2 Kopien van facturen verplicht X
------ --- - -

E.3 Kopien van betaalbewijzen verplicht X

E.4 Urenoverzicht (indien er sprake is van subsdlabele eigen arbeid of indien van

vnjwil_lige__rsu ren) _to.elass!.n.g.................... ---4--------------- ----.---..-- --

i ----.-------------H------*---

E.5 Onderbouwing uurtarieven eigen personeel Indien van i
_toelassing..i

------- ----
................

--

Specifieke verklafingen zoals in de (bjlagen bi de) subsidieverlenings- indien van

,.b.esch.!kking. a.ange.geyen
_ - -------- -- --- ---- -7_t_oe.pa.s_s.!.n_9E.6 [ .Bewij.sscukk..en.aan_bestedi ng __......... 4------5L-E.7 i TaxatieraPoort en akte (indiensprak van__overdracht onroerend.goed)

.................... --

f-E.8 _Bew]sstukkn...lub!!£!te i_t en v££.[!.!.h.t!n.gsact!es
...........

----

E.9 i Andere bew_ijsst_ukken
................. --- -I-, ---

E.10 ! Bijlagen ter onderbouwing van een wijzigingsverzoek indien van

toepassing*
.........

F ONDERTEKENING
De aanvrager of de daartoe gemachtigde ondertekent het formulier. Een ander persoon dan de
aanvrager is pas gemachtigd wanneer daartoe een op de juiste wijze ingevuld en door beide
partijen ondertekend machtigingsforTnullar is aangeleverd.

Ondergetekende verklaart dat:
de uitvoeng van het project, behoudens ingediende wijzigingsverzoeken, vedoopt conform
(herziene) subsidieverleningsbeschikking;
aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling is voldaan:
de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project;
de kosten gemaakt zijn;
de prestatie waarop deze termijnbetaling betrekking heeft, geleverd is;
er geen sprake is van andere dan in* de aanvraag genoemde inkomsten/revenuen/subsidies

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Oc[ (plaats) //_ / : d0/9 (datum)

handtekening)

.z,,-Ji,1' (functie)
2le;,e ,64C1.
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Dienst Landelijk gebied
Provincie Zeeland Kernteam Zeeland
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t.a.v, dhr. 4461 XS Goes
Postbus 6
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4330 LA MIDDELBURG www.dienstlandelijkgebied.*

Contactpersoon

projectleider grond

Datum 11 december 2014 Onze referentie
Betreft declaratie apparaatskosten DLG t.b.v, project grondverwerving Perkpolder DLG/2014/39428

Geachte heer

Dienst Landelijk Gebied werkt in* opdracht van Provincie Zeeland aan het project
Gebiedsontwlkkehng Perkpolder.
Het betreft advlsenng, aankoop en ontpachting van gronden.
Bij de aankoop van gronden wordt DLG bijgestaan door externe deskundigen. De
kosten die hiervoor in de periode oktober 2013 t/m juni 2014 zijn gemaakt,
worden nuin rekening gebracht.

Functie uur uurtarief totaal
Kosten aankopers/taxateurs 9100,65
Totaal C 9.100,65

Binnenkort ontvangt u een factuur met het totaalbedrag van 9.100,65
betalingswijze en termijn van betahng.

Ik ga ervan uit u voldoende te hebben genformeerd. Mochtu naar aanleiding van

de declaratie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
, telefoon

Gebiedgmanager Kernteam Zeeland
--%-.
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