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Geacht College, 

 

Inleiding 

Op 22 oktober 2020 ontvingen wij van Tauw, namens u, een melding in verband met een bodemverontreiniging 

op de locatie Ossenwaard 2A,B,C in Cothen, bekend onder de nummers UT035200167 en UT035200123.   

• Gemeente Wijk bij Duurstede, sectie F, nummers 167, 774, 879; 

• Gemeente Cothen, sectie D, nummers 200, 201, 202, 204, 277, 364. 

 

Bij de melding zijn bodemonderzoeksrapporten en een gefaseerd saneringsplan gevoegd. 

 

Beschikking 

Op basis van de ingediende gegevens zijn wij voornemens het volgende te besluiten: 

 

I. Ernst en spoedeisendheid 

Ter plaatse van bovengenoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in 

artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. 

 

Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van de bodem is er sprake van zodanige risico’s voor mens, plant 

of dier en/of van verspreiding van de verontreiniging dat er met spoed gesaneerd moet worden, zoals bedoeld in 

artikel 37 van de Wet bodembescherming. Met de sanering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 jaar na de 

inwerkingtreding van deze beschikking, te worden begonnen. 

 

II. Tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM’s ) 

Zolang er niet voldoende gesaneerd is, moeten op basis van artikel 38 lid 3 onder b, de volgende TBM’s  getroffen 

worden/in stand blijven:  

1. De dampdichte voorzieningen ter plaatse van Ossenwaard 2A (ook na herplaatsing van de woonwagen 

na saneringsfase 1a) en periodieke binnenluchtmetingen ter uitsluiting van eventuele actuele humane 

risico’s. Deze metingen worden tenminste elke 3 maanden uitgevoerd op tenminste de locaties 

Ossenwaard 5 en 7;  
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2. De periodieke drinkwaterbemonsteringen ter uitsluiting van eventuele actuele humane risico’s. Deze 

metingen worden tenminste elk half jaar (zomer en winter) uitgevoerd op tenminste de locaties 

Ossenwaard 5 en 7. 

3. De grondwaterbeheersing die gestart wordt in fase 1b om uitdijing van de interventiewaardecontour te 

voorkomen. 

 

De resultaten van de binnenlucht- en drinkwatermetingen dienen direct overlegd te worden aan de RUD Utrecht. 

Op basis van artikel 38 lid 4 kunnen door ons aanvullende eisen worden gesteld. 

 

De TBM’s kunnen worden stopgezet wanneer in een evaluatieverslag, dat door ons is beschikt, voldoende is 

onderbouwd dat deze risico’s, naar alle redelijkheid, niet meer aanwezig zijn en/of kunnen optreden. 

 

III. Gefaseerd saneringsplan 

Het gefaseerde saneringsplan voldoet  aan de eisen die bij of krachtens artikel 38 en 39 van de Wet 

bodembescherming zijn gesteld. Wij stemmen daarom op grond van artikel 39 tweede lid Wet bodembescherming 

in met het gefaseerde saneringsplan inclusief bijbehorende planning. Aan onze instemming verbinden wij op 

grond van artikel 39 lid 2 Wet bodembescherming de volgende voorschriften: 

1. In aanvulling op het saneringsplan dient, tegelijkertijd met het indienen van de eindevaluatie van de 

sanering, een nazorgplan inclusief terugvalscenario te worden ingediend. In dit nazorgplan moet, naast 

de eisen die hieraan worden gesteld krachtens artikel 39d lid 1 Wbb, tenminste worden beschreven hoe 

het stoftransportmodel (en daarmee het saneringsresultaat: ‘milieuhygienisch acceptabele eindsituatie’) 

in het grondwater (op de lange termijn) geverifieerd/gemonitord wordt voor alle VOCl; 

2. Alle sterk verontreinigde grond dient, zonder tussentijdse keuring, te worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker; 

3. Voorafgaande fase 1b dient de volledige interventiewaardecontour van de grondwaterverontreiniging in 

beeld te zijn. Wanneer deze significant afwijkt van de huidige gegevens dient de grondwaterbeheersing 

in fase 1b en grondwatersanering in fase 2 opnieuw gemodelleerd te worden en eventueel aangepast. 

4. Binnen het geval kan alleen grond en/of funderingsmateriaal worden toegepast/hergebruikt op basis van 

de bodembeheernota Wijk bij Duurstede en een volledige AP04 keuring. 

 

In de bijlage bij deze beschikking zijn de algemene voorschriften opgesomd die wij aan onze instemming 

verbinden. 

 

Procedure 

Wij hebben in dit geval gekozen voor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet 

bestuursrecht omdat er op deze locatie sprake is van meerdere belangen die moeten worden afgewogen en meer 

belanghebbenden dan de aanvrager van de beschikking.  

 

Deze ontwerpbeschikking ligt met de bijbehorende onderzoeksrapporten gedurende een periode van zes weken 

ter inzage in het provinciehuis, Archimedeslaan 6  te Utrecht, en ook in het gemeentehuis van de gemeente Wijk 

bij Duurstede. 

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen 

aan de RUD Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht, telefoonnummer 030-

7023354. Ook kunt u via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt u 

onder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren. 

 

Overeenkomstig artikel 28 lid 7 van de Wet bodembescherming hebben wij burgemeester en wethouders van Wijk 

bij Duurstede van de melding op de hoogte gesteld. De terinzagelegging hebben wij kenbaar gemaakt op de 

websitevan de overheid  www.officielebekendmakingen.nl. 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren
http://www.officielebekendmakingen.nl/
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Rapporten 

De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking: 

• Saneringsplan VOCl verontreiniging Ossenwaard Cothen, door Tauw, referentie: R002-1276262TFP-V01-

ssc-NL, d.d. 20-10-2020; 

• Aanvullend grondwateronderzoek Ossenwaard in Cothen, door Tauw, referentie: R001-1276262-V02-

nda-NL, d.d. 10-09-2020; 

• Bodemonderzoek Ossenwaard in Cothen, door Tauw, referentie: R001-1269082PSN-V04-nda-NL, d.d. 09-

04-2020. 

 

Geval De Kamp UT035200123 

Binnen de contour van de huidige melding is ook deels het geval van ernstige bodemverontreiniging aan De Kamp 

aanwezig. Voor dit geval hebben wij op 10 april 2012 per beschikking met kenmerk 80AB08E9 een besluit 

genomen over de ernst en spoedeisendheid en ingestemd met het deelsaneringsplan (de deelsanering had 

betrekking op de verontreiniging buiten de onderhavige percelen). Het betreft een verontreiniging met 

organochloorbestrijdingsmiddelen, DDT en DDE (OCB) in de toplaag van de locatie die als niet spoedeisend is 

beoordeeld. Deze verontreiniging wordt in deze melding mee gesaneerd voor zover dit noodzakelijk is voor de 

verwijdering van het onderhavige geval. Voor dit geval van bodemverontreiniging betreft de voorgenomen 

sanering een deelsanering. 

 

Nieuw geval 

Onderhavige verontreiniging is een nieuw geval van verontreiniging en daarmee een zorgplicht geval. Wij hebben 

echter niet kunnen vaststellen wie de verontreiniging heeft veroorzaakt. Op grond van de Memorie van Toelichting 

van de Wet bodembescherming (MvT 2003-2004, 29 462, nr 3, pagina 9) staat de overheid dan alleen nog de 

instrumenten en bevoegdheden van het saneringshoofdstuk ter beschikking. Dit betekent dat het bevoegd gezag 

de sanering op zich neemt (op grond van artikel 48 Wbb) en dat daarbij het instrumentarium wordt gebruikt van 

hoofdstuk IV, paragraaf 3 van de Wbb (de saneringsparagraaf). 

 

Bodemverontreiniging 

Van een geval van verontreiniging is sprake als de verontreiniging van de bodem betrekking heeft op 

grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, 

organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen (zie artikel 1 van de Wet bodembescherming). 

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval 

van grondverontreiniging of in 100 m3 bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, voor tenminste 

één stof de gemiddelde gemeten concentratie hoger is dan de interventiewaarde (zie Circulaire bodemsanering 

per 1 juli 2013, Staatscourant 2013 nr. 16675). 

 

Uit de bodemonderzoeksrapporten blijkt dat in de grond en het grondwater van de in de inleiding genoemde 

percelen verontreinigende stoffen zijn aangetroffen in gemiddelde concentraties die hoger zijn dan de 

vastgestelde interventiewaarden. De aangetroffen verontreinigingen in zowel de grond als het grondwater hangen 

in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samen. 

 

Omdat de gemiddelde concentratie gemeten in grond en grondwater van de stoffen tetrachlooretheen (PER), 

trichlooretheen (TRI), 1,2 dichlooretheen (CIS) en/of vinylchloride (VC) in minimaal 25 m3 grond en minimaal 100 

m3  grondwater hoger is dan de interventiewaarde voor deze stoffen is er sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Voor een beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het saneringsplan. 

 

Risicobeoordeling 

De Circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013, Staatscourant 2013 nr. 16675) geeft aan hoe het risico van 

bodemverontreiniging moet worden bepaald. Levert de aangetroffen sterke verontreiniging onaanvaardbare 
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risico’s op voor mens, plant of dier of van verspreiding? Daarbij wordt zowel naar het huidige als naar het 

toekomstige gebruik van de locatie gekeken. 

Uit de uitgevoerde standaard risicobeoordeling1 blijkt dat de aangetroffen verontreiniging (mogelijk) 

onaanvaardbare risico’s oplevert voor mens, plant of dier of van verspreiding: 

1. In 2018 was er in het drinkwater en de binnenlucht van Ossenwaard 2A sprake van overschrijding 

van de normen (toelaatbare concentratie lucht (TCL)). Dat gold tevens voor het drinkwater van de 

woning Ossenwaard 2B. Op basis daarvan zijn maatregelen getroffen: 

- De drinkwaterleiding van Ossenwaard 2A, 2B en 2C is vervangen door Vitens. Er is een nieuwe 

huisaansluiting gemaakt aan de noordzijde; 

- In de woningen 2A en 2B zijn de kranen vervangen door de Woningbouwstichting Cothen; 

- Er heeft tijdelijk luchtzuiveringsapparatuur gestaan en vervolgens is de onderkant van de 

woning van Ossenwaard 2A in 2019 dampdicht gemaakt. 

Momenteel voldoet het drinkwater in de 3 gemonitorde woningen aan de drinkwaternorm voor VOCl. De 

binnenlucht van Ossenwaard 2A en 5 voldoet eveneens aan de norm (TCL). 

2. Gezien het feit dat de verontreiniging van recente oorsprong is (zeker na 2004 en waarschijnlijk 

zelfs na 2011) in combinatie met een stroomsnelheid van het grondwater van 12 tot 24 m/j en 

een retardatie voor PER van 2 tot 3 (bij 0,1-0,2% organisch stof in het watervoerend pakket), wordt 

een jaarlijkse volumetoename van 700 tot 2.200 m³ verwacht. Aangezien de huidige omvang van de 

grondwaterverontreiniging groter is dan 6.000 m³, er op basis van voorgaande waarschijnlijk sprake is 

van meer dan 1.000 m³ volumetoename en er een kwetsbaar object (Rijnsloot) op maximaal 100 meter 

afstand tot de interventiewaardecontour ligt, is er sprake van een verspreidingsrisico. 

 

Daarom moet uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking met de sanering worden gestart. 

 

Saneringsdoelstelling 

Algemeen 

Volgens de Wet bodembescherming moet de sanering  

▪ de verontreinigde bodem in ieder geval geschikt maken voor het na sanering beoogde gebruik; 

▪ het risico voor mens, plant of dier of van verspreiding van de verontreiniging zoveel mogelijk beperken; 

▪ tot zo min mogelijk nazorg en gebruiksbeperkingen leiden. 

 

Hieronder gaan wij kort op elk punt in. 

 

Geschikt maken voor het beoogde gebruik 

Er is sprake van een gefaseerde sanering. Er worden de volgende fases onderscheiden: 

Fase 1a: dit betreft de sanering van de bronzone in de grond en het aanhangig grondwater. De doelstelling 

hiervan is zoveel mogelijk vrachtverwijdering door middel van ontgraven en functioneel herstel van de 

bodemfunctie ter plaatse van de betreffende perceelsgedeelten.  

Fase 1b: Een grondwaterbeheersing om verder uitdijing van de interventiewaardecontour van alle VOCL te 

voorkomen. 

Fase 2: De daadwerkelijke sanering van de grondwaterverontreiniging. De saneringsdoelstelling is een 

‘milieuhygienisch acceptabele eindsituatie’, die in de volgende subparagraaf wordt geconcretiseerd. 

 

Terugsaneerwaarden 

• De terugsaneerwaarden voor de grond die hierbij gehanteerd worden, zijn: 

o In het bodemtraject 0-1 meter min maaiveld (m-mv.): de maximale waarden behorend bij de 

bodemkwaliteitsklasse “wonen”; 

o In het bodemtraject 1-3 m-mv.: de individuele interventiewaarden voor de stoffen PER, TRI, CIS en 

VC. 

 

 
1 Bladzijde 10 van het saneringsplan 



 

5 Z-BHZVER-2020-4117-828418 

 

• De terugsaneerwaarden voor VOCl in grondwater, waarbij een stabiele interventiewaarde contour voor 

alle VOCl wordt bereikt zonder humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s, zijn berekend met behulp 

van het stofmodelleringsprogramma Biochlor. Uit de resultaten van de modellering is gebleken dat bij de 

volgende (operationele) terugsaneerwaarden voor PER een stabiele interventiewaardecontour voor alle 

VOCl verwacht kan worden:   

o Voor het brongebied 200 μg/l Per (= 5 * interventiewaarde); 

o Voor het pluimgebied vanaf de noordgevels van Ossenwaard 7, 5/0001 en 5, 120 μg/l Per (= 3 * 

interventiewaarde); 

o Voor het pluimgebied vanaf de zuidgevels van Ossenwaard 7, 5/0001 en 5, 60 μg/l (=1,5* 

interventiewaarde); 

o Voor het pluimgebied op de lijn 15 meter ten zuiden van de zuidgevel van Ossenwaard 5/0001 is de 

prognose dat daarmee de I-waarde wordt bereikt.  

Voor de precieze uitvoering van de (fasen van de) sanering wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en 4 van het 

gefaseerd saneringsplan. 

 

Na sanering is de bodem geschikt voor het huidige gebruik voor de functie “wonen met tuin" en/of “ander groen, 

bebouwing, industrie en/of infrastructuur”. 

 

Ijkmomenten 

In hoofdstuk 6 zijn de verschillende tijdstippen benoemd waarop er een melding moet worden gedaan naar 

bevoegd gezag. 

 

Nazorg en gebruiksbeperkingen 

Van elke afzonderlijke fase in de sanering wordt een evaluatieverslag opgesteld waarin de betreffende nazorg 

en/of gebruiksbeperkingen van de betreffende fase moeten worden beschreven. Deze nazorg en/of 

gebruiksbeperkingen worden definitief vastgesteld in de verschillende beschikkingen op de afzonderlijke 

evaluatieverslagen. Tegelijkertijd met de eindevaluatie wordt tevens een separaat nazorgplan ingediend. 

 

Kadastrale onderzoeken 

De locatie waarop deze beschikking betrekking heeft, is aangegeven op onderstaande tekeningen met kadastrale 

kaart.  

Tekening 1 

 
 

  Sterk verontreinigde perceelsgedeelten VOCl in de grond 
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Tekening 2 

 
 

  Sterk verontreinigde perceelsgedeelten VOCl in het grondwater 

 

 

Op grond van artikel 55 van de Wet bodembescherming sturen wij een afschrift van de beschikking aan het 

kadaster. Het besluit wordt dan ingeschreven in het kadaster op basis van de interventiewaardecontour2 van de 

verontreiniging in de grond. Deze is op de kadastrale kaart in tekening 1 gearceerd weergegeven. 

De te registreren kadastrale percelen zijn: 

 

Kadastrale gemeente  Sectie  Nummers   

Gemeente Wijk bij Duurstede      F        167, 774, 879 

Gemeente Cothen       D       200, 201, 277 

 

Wij zullen ons definitieve besluit te zijner tijd publiceren op de website van de overheid 

https://www.officielebekendmakingen.nl/. 

 
  

 
2 Dat is het sterk verontreinigde deel van de grond. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
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Meer informatie 

U kunt, onder vermelding van de code UT035200167, meer informatie vragen bij de projectleider van de RUD 

Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening, de heer J.R.M. van de Wiel, bereikbaar via het telefoonnummer of 

het e-mailadres dat in de kop van deze brief op bladzijde 1 is vermeld. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  

namens hen, 

 

 

 
 

 

drs. A.R. (André) van Nieuwpoort 

Strategisch manager/teamleider 

RUD Utrecht 

Bijlage 
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Bijlage 

 

Voorschriften bij  instemming met het saneringsplan 

 

Termijn voor uitvoering van de sanering 

Als er niet met spoed gesaneerd hoeft te worden, omdat de bodemverontreiniging geen risico’s met zich 

meebrengt voor mens, dier, plant of van verspreiding en de sanering meer dan vijf jaar na afgifte van deze 

beschikking zal starten, moet ruim voor de start een geactualiseerd saneringsplan bij ons worden ingediend, met 

recent bodemonderzoek. Pas als wij met dit geactualiseerde saneringsplan hebben ingestemd, kan de sanering 

starten. 

 

Saneringsuitvoering 

De sanering wordt uitgevoerd overeenkomstig: 

▪ de Beoordelingsrichtlijn uitvoering bodemsanering: BRL SIKB 7000 van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB); 

▪ het SIKB protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden; 

▪ het SIKB protocol 7002: Uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden. 

 

Milieukundige begeleiding 

De werkzaamheden worden milieukundig begeleid. De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd 

overeenkomstig: 

▪ de beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding: BRL SIKB 6000 van de SIKB; 

▪ het VKB-protocol 6001: Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met conventionele 

methoden van de SIKB; 

▪ het VKB-protocol 6002: Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met in situ methoden; 

 

Erkenning 

De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding moeten worden uitgevoerd door 

een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit beschikt over een door het Agentschap NL 

afgegeven erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden. 

 

Melding start sanering 

Degene die de bodem saneert, of degene die de sanering feitelijk uitvoert, meldt ons de feitelijke start van de 

sanering uiterlijk vijf werkdagen voor de start en levert daarbij de volgende gegevens aan: 

▪ geplande einddatum van de sanering; 

▪ de naam van de aannemer die de saneringswerkzaamheden gaat uitvoeren; 

▪ de naam van het bureau en de persoon die de saneringswerkzaamheden milieukundig begeleiden; 

▪ de naam van de beoogd grondverwerker of grondbewerker. 

Als de sanering niet start op de gemelde startdatum, moet de melder ons dit direct melden en de nieuwe 

startdatum zo snel mogelijk doorgeven, uiterlijk vijf werkdagen voor de feitelijke start. 

 

Melding van wijziging van de saneringswerkzaamheden en onvoorziene omstandigheden 

Als u vooraf of tijdens de werkzaamheden wilt of moet afwijken van het saneringsplan, dan dient u ons  hiervan 

direct op de hoogte te stellen. Daarnaast moet u met ons overleggen bij onvoorziene omstandigheden tijdens de 

uitvoering van de sanering. 

 

Melding van bereiken einddiepte 

Als bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, meldt degene die de sanering feitelijk uitvoert 

ons het verwachte tijdstip waarop over het hele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden. Deze 

melding wordt gedaan zodra de melder een redelijk vermoeden heeft van dat tijdstip maar uiterlijk één werkdag 

voorafgaande aan het bereiken van dat punt en voordat gestart wordt met aanvullen van de ontgraving. Bij 

ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt de verplichting tot melding per gedeelte.  
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Melding einde sanering 

Degene die de sanering feitelijk uitvoert meldt ons het einde van de sanering binnen twee weken na beëindiging. 

Bij een gefaseerde sanering wordt het einde van iedere afzonderlijke fase gemeld.  

 

Wijze van melden 

Het melden van de start van de sanering, het wijzigen van de startdatum, het bereiken van de einddiepte, het 

melden van het einde van de sanering en het melden van wijzigingen en onvoorziene omstandigheden gebeurt op 

een van de volgende manieren: 

▪ per e-mail: handhavingbodem@rudutrecht.nl; of: 

▪ schriftelijk: RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bodem en Water, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. 

De melder maakt daarbij gebruik van de standaardformulieren, te vinden op onze website: 

https://www.;rudutrecht.nl 

 

Opslag en aan- en afvoer van grond 

Bij sanering van verontreinigde grond met vluchtige componenten is gebruik van tijdelijke depots niet toegestaan. 

Bij  bodemverontreiniging met immobiele verontreinigingen gelden voor de tijdelijke opslag van verontreinigde 

grond op de saneringslocatie minimaal de volgende eisen: 

▪ Het is niet toegestaan een depot voor de opslag van bij de sanering vrijkomend materiaal in werking te 

hebben na het beëindigen van de grondsanering. 

▪ Het is niet toegestaan partijen verontreinigde grond van verschillende kwaliteit en samenstelling te mengen. 

▪ Partijen verontreinigde grond moeten naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden 

deelpartijen worden opgeslagen. Tussen deze deelpartijen moet een afstand van ten minste één meter 

worden aangehouden of een fysieke scheidingswand worden aangebracht. 

▪ Vrijgekomen asbesthoudende grond en bodemmateriaal dient uiterlijk vier werkweken na het vrijkomen 

afgevoerd te worden naar een erkende verwerker (conform BRL 7500). 

▪ De sanering kan pas als afgerond worden beschouwd, als alle ontgraven sterk verontreinigde grond is 

afgevoerd naar een BRL 7500 erkend eindverwerker. 

 

Evaluatieverslag 

De milieukundig toezichthouder stelt, in uw opdracht, na afloop van de sanering een evaluatieverslag op, zoals 

bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming. Bij afronding van elke verschillende fase van de 

bodemsanering dient binnen drie maanden een tussenevaluatie te worden opgesteld en te worden toegezonden 

aan RUD Utrecht, team handhaving Bodem en Water, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.  

Wanneer de gehele bodemsanering kan worden afgerond, dient uiterlijk binnen drie maanden na de melding 

einde sanering een evaluatieverslag in drievoud aan ons toegezonden worden waarin de resultaten van alle fasen 

zijn meegenomen, zodat deze rapportage als onderdeel van de beschikking op de evaluatie volledig en 

transparant door belanghebbenden kan worden ingezien. (RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bodem en 

Water, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht). 
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