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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Ten behoeve van een omgevingsvergunning inzake de bouw van een nieuwe vrijstaande woning, het slopen
van de bestaande woning en verplaatsing van het bouwblok aan de Eemdijk 146A te Eemdijk, gemeente
Bunschoten.
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l INLEIDING

AANLEIDING

Op de Eemdijk 146Ate Eemdijkwil eigenaar^^ . s ... ^euwe
vrijstaande woning bouwen. De oude woning en t'ijgebouwen worden afgebroken. De nieuwe
woning wordt op een locatie meer naar het westen en noorden gebouwd. Verder van de weg
tegen de voet van de dijk van de Eem aan. Het perceel is gelegen in het in het bestemmingsplan
Buitengebied 2006, het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten.
het inpassingsplan "Grebbelinie landschap" uit 2014. De gemeente Bunschoten herziet het
geldende bestemmingsplan voor het buitengebied, inclusief herzieningen en wijzigingen, tot
één actueel en digitaal Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. De gemeente besloot
daartoe omdat ZJL op grond van de Wro, over een actueel, digitaal (IMR020121 SVBP2012) en
digitaal gepubliceerd OMR020121 STR12012) bestemmingsplan dient te beschikken. Het geldende
bestemmingsplan is 31 mei 2007 vastgesteld en dient uiterlijk 30 mei 2017 geactualiseerd te zijn
om te voldoen aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Voor deze ruimtelijke onderbouwing wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan
buitengebied 2006 en geanticipeerd op het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten.

De realisatie van deze plannen wordt begeleid door van Kavel tot Bouw en M Blokker Architecten

Reeds op 4 december 2013 heeft gemeente Bunschoten aangegeven dat zij kan instemmen met
de gemaakte inventarisatie van de bijgebouwen op het perceel en bevestigen dat er nu circa
296, 7 m2 aan bijgebouwen aanwezig zijn (per brief d. d. 6 december 2013). Zij geven tevens aan
dat'de op voorha'nd te slopen bebouwing, in het kader van het project 'Dijkverbetering Zuidelijke
Randmeren en Eem' blijft meetellen voor de in de toekomst nieuw op te richten bijgebouwen. Er
mag in de nieuwe situatie 148m2 aan bijgebouwen worden teruggebouwd Ook heeft gemeente
Bunschoten mondeling aangegeven in principe mee te zullen werken aan de verplaatsing van het
bouwblok.

Het verplaatsen van de woning is in lijn met de overige bewoning aan de Eemdijk en komt
de woonkwaliteit alsmede de landschappelijke kwaliteit ten goede. Dit is in lijn met de
uitgangspunten van bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten, waarin wordt gesteld dat de
Nntbebouwing langs de Eemdijk'waar mogelijk versterkt dient te worden. Er dient zoveel mogelijk
aangesloten te worden bij de aanwezige beeldkwaliteit- en landschappelijke gegevens. Hierdoor
kan de kwaliteit en identiteit van de bestaande waardevolle bebouwingslinten worden behouden
en versterkt (bron: pagina 67 toelichting BP Buitengebied 2006).

Het ontwerp is door de gemeente en de welstand op hoofdlijnen positief behandeld 31-08-
2015 en men kan zich vinden in het ontwerp. Het verplaatsen van het bouwblok is in strijd met
het vigerende bestemmingsplan. Om deze strijdigheid op te heffen is onderhavige ru mtelijke
onderbouwing opgesteld.



Bestaande bebouwing in de omgeving.
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Bestaande bebouwing in de omgeving.



VRIJSTE LI NGSPROCE D U RE

De ruimtelijke onderbouwing betreft het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied
2006. De onderbouwing gaat inhoudelijk in op het afwijken van het bestemmingsplan voor
bouwen buiten het bouwblok en het bouwen van een woning van in totaal 880m3. Voor deze
afwijking wordt een ontheffing verleend. Voor het vergroten van de woning wordt conform
het nieuwe beleid van de gemeente getoetst. Ook is dit in lijn met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten

INHOUD EN LEESW JZER

In deze ruimtelijke onderbouwing zal in hoofdstukken l en 2 een beschrijving van de ligging en
omvang van het plangebied worden gegeven. Tevens wordt de vigerende planologische situatie
beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt tevens het voor ogen staande project beschreven, waarbij zowel de
ruimtelijke als functionele aspecten aan de orde komen. Ook komt in dit hoofdstuk aan de orde op
welke onderdelen het project afwijkt van het vigerende bestemmingsplan.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de criteria op een rij gezet die gebruikt worden voor de ruimtelijke
onderbouwing en afweging. Bij het vaststellen van deze criteria is het de vraag welke aspecten
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie, maar ook van de directe omgeving. De te
hanteren criteria zijn samen te vatten tot de hoofdthema's beleid, milieu, water, flora en fauna,
archeologie en cultuurhistorie, functionele en ruimtelijke aspecten, verkeer en parkeren, de
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

In hoofdstuk 6 wordt een integrale afweging gemaakt ten aanzien van de aanvaardbaarhe d en
wenselijkheid van het project
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2 PLANBESCHRUVING

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van zowel de fysieke als de planologische situatie ter
plaatse van het plangebied en zijn omgeving. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Buitengebied Bunschoten", bestemmingsplan
"Buitengebied 2006", onderzoeken ter plaatse en het npassingsp an Grebbelinie andschap uit
2014

2. 1 IGGING P ANGEBIED

Eemdijk is een klein dorp aan de rivier de Eem dat in de gemeente Bunschoten ligt, in de
Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp telt ongeveer 800 inwoners. Eemdijk is onder de naam
Dijkhuizen ontstaan in de vijftiende eeuw, na de aanleg van de zeedijk, die Veen- en Veldendijk
heet.

Eemdijk is een dijkdorp met nauwelijks economische activiteit. In het dorp mondt de Bikkersvaart
uit in de Eem. Deze vaart is in 1641 gegraven als vaartverbinding met Bunschoten. Het centrum
van Eemdijk heette vroeger 't Haventje ofwel de Bikkershaven. Het huidige dorp is op de
dijkbebouwing na, pas in de jaren dertig van de 20e eeuw gebouwd.

De Eemdijk (weg) is een ontginningslint. De lintbebouwing van Eemdijk is in de 15e eeuw ontstaan
langs de toen aangelegde Veen- en Veldendijk.

Het verkavelingpatroon is een weerslag van de ontginningsgeschiedenis, in samenhang ontwikkelt
met het waterhuishoudingsysteem. De ontginning van het gebied is vermoedelijk begonnen
vanaf de Zevenhuizerstraat, de Eemdijk en de Bisschopsweg. Vanaf deze wegen werd het gebied
ontgonnen loodrecht op de ontginningsbasis met zeer lange en relatief smalle stroken van 50 tot
100 m breed ('slagen')

'?an Bouw
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De Grebbelinie

Door de Gelderse Vallei en Eemland loopt de historische, mi itaire verdedigingslinie "de
Grebbelinie". Deze overwegend noord-zuid lopende linie stamt grotendeels uit de tweede helft
van de 18e eeuw. Deze 'Valleistelling' loopt door de plaatsen Rhenen, Renswoude, Veenendaal,
Woudenberg, Leusden, Amersfoort en Bunschoten. De Grebbelinie is aangelegd om de opmars
van eenvijand uit het oosten tegen te houden. De linie had de functie van voorpostenlijn van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en bestaat in hoofdzaak uit een aarden wal met haaks daarop

aangelegde keerkades. Hierdoor ontstonden een tiental kommen welke onder water gezet
konden worden, welke de opmars van een vijand ernstig kon belemmeren. In de gemeente
Bunschoten bestond de Grebbelinie uit de oostelijke oever van de Eem (de Eemdijk), de West-
en Oostdijk. Het gebied ten oosten van deze dijk (een groot deel van het plangebied) fungeerde
als inundatiegebied dat bij oorlogsdreiging onder water kon worden gezet. Het was de meest
noordelijke gelegen deel van de linie dat onder water gezet kon worden. De Bisschopsweg is
een van de keerkaden die is opgeworpen om het water te kunnen vasthouden. De Oostdijk, de
voormalige Zuiderzeedijk, was het enige 'acces' in de noordelijke inundatiekom. Daarom kon het
Nederlandse leger zijn verdediging daar inrichten waaronder de tankversperringen uit 1939 op de
Oostdijk (buiten het plangebied). Rond 1749 werd in Spakenburg al een spuisluis gebouwd om het
water uit de Zuiderzee in de inundatiekom te kunnen laten. De toegankelijkheid, samenhang en
beleving van de Grebbelinie in zijn geheel ontbreekt op dit moment. De (zichtbare) overblijfselen
van de Grebbelinie in het plangebied zijn de Eemdijk, Westelijk, Oostdijk, Bisschopsweg (Bron
Bestemmingsplan buitengebied 2006).

Het inpassingsplan zorgt ervoor dat binnen het Grebbelinielandschap de waarden
van de Grebbelinie worden meegenomen in planologische ontwikkelingen en dat de
beeldkwaliteitsrichtlijnen, zoals deze zijn opgenomen in het 'Beeldkwaliteitplan Grebbelinie',
worden toegepast. In deze ruimtelijke onderbouwing zal hier op ingegaan worden. De Grebbelinie
wordt ingedeeld in de volgende deelgebieden:

. de respectzone;

. de besloten linie;

. de kleinschalige linie;

. de half-open linie;

. de open linie.

De Eemdijk valt in het deelgebied "de open linie".

Tot de open linie behoren het polderlandschap en delen van de veenontginningen. De open linie
wordt gekenmerkt door een zeer weids, open landschap. Fysieke linie-elementen, zoals de liniedijk
en keerkaden, ontbreken. Door de grootschalige openheid hebben uitbreidingen in de diepte een
gering effect op het zicht op het landschap. Echter, uitbreidingen aan het lint/dijklichaam kunnen
het zicht op het achterliggende open landschap sterk beperken. Doel van de open linie is dan ook
dichte bebouwingslinten te beperken door de erven te ontwikkelen in de diepte
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2 2 KWALITEI TSG l DS UTRECHTSE LANDSCHAPPEN

Het gehele plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten maakt onderdeel
uit van de aanduiding 'Landschap Eemland'. In verband hiermee is de Kwaliteitsgids Utrechtse
landschappen (hoofdstuk 2. 2. 3) van belang. In hoofdstuk 3. 1 zijn de kernkwaliteiten van dit
landschap nader uitgewerkt.

De kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in de provinc e zijn opgenomen in de PRV.
De provincie heeft deze kernkwaliteiten uitgewerkt in de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen.
Voor Bunschoten is daarbij met name het zogenaamde Gebiedskatern Eemland van belang.

Het doel van de Kwaliteitsgids is het concreet maken van de kernkwaliteiten van de Utrechtse
landschappen, zodat iedereen begrijpt over welke elementen het gaat. In de gebiedskaternen is
ook een deel opgenomen dat dient als inspiratie en houvast voor het omgaan met ontwikkelingen,
zodat de kernkwaliteiten voor de toekomst zijn zeker gesteld en zelfs beter beleefbaar worden

In de Streekplanuitwerking zijn de volgende zes kernkwaliteiten voor het Nationale Landschap
Arkemheen-Eemland benoemd

l. Extreme openheid,

2. Slagenverkaveling;

3. Veenweidekarakter.

4. Historie van de Zuiderzee

5. Grebbelinie

6. Overgangsgebieden

Voor het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemaland is gezamenlijk met de provincie Gelderland
en in overleg met de provincie Noord-Holland opgetrokken in de analyse van de kernkwaliteiten.
De ambities hebben betrekking op het Utrechtse gedeelte van dit Nationaal Landschap.

Ambitie

De ambitie gaat in zijn kern over de vraag wat de provincie beschouwt als de ruimtelijke en
verhalende hoofdlijnen van de kernkwaliteiten van Arkemheen-Eemland. De provincie Utrecht
geeft de volgende uitwerking aan de kernkwaliteiten van Arkemheen-Eemland:

Arkemheen-Eemland is een weids en open weidegebied. De openheid wordt begrensd door
duidelijk herkenbare randen. Op afstand lijken ze strak en eenduidig, van dichtbij variëren de
randen van plek tot plek. Het contrast tussen de weidse open ruimte, waar de lucht 360° rond
zichtbaar is en de wind vrij spel heeft, en de geborgen, beschutte ruimte op de erven en achter
de randen, is een essentie in de beleving van Arkemheen-Eemland. Op het oog lijkt Eemland
eenduidig, maar in gebruik en in functies is het meervoudig met een samenspel van voornamelijk
agrarische, ecologische en recreatieve functies. Bebouwing ligt achter de randen of als eilanden
in open linten in de weidse ruimte. Subtiele verschillen in de openheid, door beheer van het
grasland, lijnen in het maaiveld en lage grasdijken, verrijken de beleving van het open gebied. Van
dichtbij geven de lage dijken en open linten een geleding in de openheid. Gezien van een afstand
worden ze onderdeel van een grotere open ruimte.

Dit staat in nauwe relatie met het Grebbelinielandschap. Het nieuwe bouwblok past in structuur
en opzet in dit landschap alsmede de kwaliteit van Arkemheen-Eemland, zoals in de volgende
hoofdstukken nader zal worden omschreven.
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2 3 HUIDIGE PLANOLOG SCH SITUATIE

Het plangebied is gelegen in het in bestemmingsplan "Buitengebied 2006".

De bestemming van het kavel in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2006 is "Agrarisch
gebied met landschapswaarden" en dubbelbestemming "waterkering". De bestaande woning valt
in de bestemming "wonen", ter plaatse aangeduid met "4W". Inhoudende dat er 4 woningen in
het bouwblok worden toegestaan. Deze blijven ongewijzigd. Onderstaande kaart geeft de huidige
planologische situatie weer.

De bestemming van het kavel in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied
Bunschoten is "Agrarisch met waarden", dubbelbestemming "waarde cultuurhistorische gebieden"
dubbelbestemming "Archeologie 4" en dubbelbestemming "Grebbelinielandschap". Daarnaast
geldt er voor het gebied "gebiedsaanduiding overige zone - aardkundige waarden". De bestaande
woning valt n de bestemming "wonen", ter plaatse aangeduid met "4W". Inhoudende dat er 4
woningen in het bouwblok worden toegestaan.
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2 4 TOEKOMSTIGE S TUATIE EN BE E LD KWAL ITE T

Als het bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan, dan kan de gemeente meewerken aan
een herziening van het bestemmingsplan of afwijken van dit bestemmingsplan. Het plan moet
voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Het bouwplan wijkt af van.het bouwblok. De nieuwe
woning zal met vrijstelling worden vergroot tot maximaal 800 m3 + 10% afwijkingsbevoegdheid =
880 m3. Ook zal het aantal bijgebouwen worden teruggebouwd tot maximaal 50% van 296, 7m2,
tot een totaal van 149m2.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 15. 2. 2, sub e, ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen onder voorwaarde van sloop van
bestaande, niet voor bewoning bestemde gebouwen op de bij de betreffende woning behorende
gronden, met dien verstande dat:

de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer bedraagt dan:

l. 50% van de eerste 500 m2 van de gezamenlijke oppervlakte van die bestaande gebouwen,
en

2. 25% van de gezamenlijke oppervlakte van die bestaande gebouwen, die de eerste 500 m2
te boven gaat, en in ieder geval niet meer dan 375 m2, en vooraf vaststaat dat die bestaande
gebouwen worden gesloopt, voor zover die niet binnen de onder l bedoelde maximaal toegestane
gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen worden gebruikt als of verbouwd tot bijgebouwen.

De huidige bijgebouwen (297, 7m2) worden gesloopt en teruggebouwd bij de nieuwe woning tot
een maximum van 50% van de eerste 500m2 tot 149m2.

Situering nieuwe woning
De nieuwe woning komt tegen het dijklichaam aan te liggen, noord-westelijk van de huidige
woning. Het volgende figuur geeft de locatie van de nieuw te bouwen woning weer. Dit is conform
afspraken die Waterschap Vallei en Veluwe aan dhr van Halteren heeft gemaild, d. d. 21 januari
2015. Zie bijlage voor deze mail.

N 574

Aan de situatie kunnen geen rechten ontleend worden de exacte positie van de woning wordt bepaald door de gemeente.

bron; M Blokker Architecten en Waterschap Vallei en Velluwe
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SITUERING NIEUWE BOUWBLOK

Onderstaande afbeelding geeft het nieuwe bouwblok en de te slopen bebouwing weer, hiertoe is
al een sloopvergunning af gegeven (26 mei 2014).
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Er kunnen verschillen zitten in maatvoering en de omgevingsvergunning.

bron; M Blokker Architecten | ^-T
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DWARSPROFIEL 191.5 (DP 7-01 ARCADIS 2010)
2.4. 1 Hoofdbouwmassa

Voor de hoofdmassa is gebruik gemaakt van de landelijke opzet van het kavel. Het hoofdgebouw is
een moderne notaris woning die tegen de nieuwe dijk (verbreding) staat met de achtergevel. De
woning krijgt verschillende ingangen op verschillende niveaus wat kenmerkend is voor dijkwoning
die veel voorkomen in Eemdijk.

De woning heeft een bruto vloeroppervlak (BVO) van 248, 5 m2, met een inhoud van totaal 880

2. 4. 2 Aan- en bijgebouwen

Het bijgebouw is ontworpen in de stijl van een koetshuis of belhuisstijl, zodat het hoofdgebouw
meer naar voren komt en daarbij de 'coulisse' werking versterkt wordt. Het bijgebouw wordt
hierdoor ondergeschikt aan de hoofdwoning.

2. 4. 3 Detaillering, materialisatie en kleurstelling

De notariswoning is een stijl die vaker voorkomt op Eemdijk en andere plekken in de omgeving.
Het is een woning die rijk aan details is door uitgetimmerde goten, klossen onder de goot, luiken,
dubbele schoorstenen rijk gedetailleerde voordeur en symmetrisch in z'n opzet. Door rust te
brengen in de kozijnen d. m. v. één kalf en één tussenstijl wordt de woning moderner en meer van
deze tijd. Er wordt waarschijnlijk gekozen voor een donkere pan met een rode en donkere steen
gecombineerd met een donkere voeg waardoor de woning meer van deze tijd wordt met een
herkenbare 'notariswoning' stijl. Doordat de woning met de achtergevel tegen de dijk staat en de
voorgevel op een ager grond niveau ligt is deze woning ook een 'dijkwoning' geworden

o n d ^ r >..> ü 1^ w i n q
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Aan de situatie kunnen geen rechten ontleend worden de exacte positie van de woning wordt bepaald door de gemeente

Er kunnen verschillen zitten in maatvoering en de omgevingsvergunning

bron; M Blokker Architecten
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2. 4. 4 Beeldkwaliteitsplan

Voor de beeldkwaliteit van het perceel wordt in be angrijke mate geput uit het Beeldkwaliteitsp an
Grebbelinie, open linie. De nieuwe inrichting geeft de kans om het rommelige, ongewenste beeld
zoals het nu is, te verbeteren en te versterken.

Van ongewenst:

Naar gewenst:

De open inie wordt gekenmerkt door een zeer weids, open andschap. Fysieke linie-elementen,
zoals de liniedijk en keerkaden, ontbreken. Door de grootschalige openheid hebben uitbreidingen
in de diepte een gering effect op het zicht op het landschap. Echter uitbreidingen aan het lint/
dijklichaam kunnen het zicht op het achterliggende open landschap sterk beperken. Doel van de
open linie is dan ook dichte bebouwingslinten te beperken door de erven te ontwikkelen in de
diepte.

Huidige verschijningsvorm;

strokenverkaveling;
uitsluitend wegbeplanting en erfbep anting;
openheid;

- laag en zeer nat;
- lintbebouwing;
- ontwikkeling van de erven in de diepte van het perceel;
- besloten erfbeplanting in de Eempolder;
- transparante tot open erfbeplanting in het Binnenveld;
- bouwrichting van de gebouwen op de erven in de diepte,

heldere "woonzone" als voorerf met bedrijfsgebouwen daarachter.

Aandachtspunten beeld kwaliteitscriteria:

De openheid staat niet onder druk, doordat deze een grote maat heeft. Echter het zicht vanaf en
naar de ontginning assen waaraan de erven gelegen zijn, staat wel onder druk. Voorkomen dient
te worden dat de erven aan elkaar gaan vast groeien. Dit gaat ten kosten van het zicht op het
achterliggende open landschapen de herkenbaarheid van het lint met individuele erven. Met name
in de Eempolder staat de leesbaarheid van het dijklichaam onder druk.
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In de nieuwe situatie worden de erven op deze locatie meer uit elkaar getrokken en in de diepte
ontwikkeld. Hierdoor ontstaat meer weidsheid en zichtlijnen, conform de overige bebouwing aan
dit deel van de Eemdijk.

Karakteristiek voor erven in een strokenverkaveling is dezelfde bouwrichting. Dit benadrukt de
diepte van de percelen (en erven) en geeft ruimte voor zicht op de openheid. Een eenduidige
bouwrichting geeft meer structuur, waardoor de erfvorm goed afleesbaar is en het erf een rustige
uitstraling geeft. Hier is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de naastgelegen percelen.

ntwikketingsrichting van htt erf in de diepte
Vanuit landschappelijk oogpunt is het gewent hst erf in de diepte te ontwikkeien, even-
wijdig aan de percsehriihting van de strotenverkavellng, Oe openheid tusien ontgin-
ningslintón is zeer groot, waardoor één ontwifckeling van het eff in de diepte eert Cjeringe
impact op de openheid heeft. Het erf komt hieidow ook vrijer wn het ontginningsiint/
dijkiichaam (e liggen, waardeer het zicht op het open iandschflp toenwmt.

4»'I l
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De woning aan de Eemdijk 146A wordt in een bocht van de dijk gebouwd. Door de keuze om de
woning te situeren zoals eerder in dit document is aangegeven, meandert de woning met de dijk
mee. Hierdoor valt de woning meer weg tegen het dijklichaam en is de dijklijn beter af te lezen.
Hierdoor heeft de woning een geringe impact op de openheid van het landschap. Door de sloop
van alle oude bijgebouwen sluit de nieuwe situatie beter aan bij het landschapstype. Daarnaast
bevindt zich tussen de woning en het bijgebouw een transparant tussentid, waardoor de openheid
wordt behouden. Voor de sloop van de bijgebouwen is reeds een sloopvergunning afgegeven (26
mei 2014). De sloop is nodig voor de uitvoering van het dijkverbeteringsproject.

Opvallend voor de woningen aan de Eemdijk is dat de woningen veelal parallel aan de weg
zijn georiënteerd (zie referentiebeelden op de volgende pagina). De agrarische bedrijven met
bedrijfswoning zijn wel met de kopgevel richting dijk gebouwd, zoals dit is opgenomen in het
beeldkwaliteitplan Grebbelinie. Bij Eemdijk 157 en 159 is deze opstelling goed te zien en ook
nodig om zichtlijnen te behouden naar het landschap. Voor Eemdijk 146A is er voor gekozen om de
woning met het dijklichaam mee te laten bewegen en de richting van de percelen te benadrukken.
Met de sloop van de huidige woning ontstaat er een open structuur naar de dijk toe en komt
zowel de nieuwe woning als de dijk beter tot z'n recht. Deze opstelling is dan ook kenmerkend in
Eemdijk voor de dijkwoningen en doet geen afbreuk aan het gestelde in het beeldkwaliteitplan.

De rommelige structuur van de huidige bebouwing wordt vervangen door een nieuwe, opgeruimde
structuur. Door het naar achteren en naar het westen verplaatsen van de woning, past de nieuwe
woning beter in het ritme van bebouwing langs de Eemdijk. Ook qua roo lijn is dit een verbetering
ten opzichte van de bestaande situatie

;'Ï', ftmfc . :i«jbiï onderbouwing Ee m dijt? Jï6i'! t:. ; c '-ï . 11 ^ t 3; QOMW
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Bron; Google streetview

n het buitengebied d e paralel aan de Eemdijk zijn georiënteerd.
17

l3ïM®Ip'l 

Ite . -lïtölnfflS^M^

Van



18
2. 4. 5 Landschappelijke inpassing woning

In onderstaande kaart wordt de landschappelijke inpassing van de woning weergegeven. E
wordt rekening gehouden met de wens van de bewoners om privacy te creëren, tegenover het
kenmerkende open Grebbelinie landschap.

Op eigen erf worden minimaal twee parkeerplaatsen gerealiseerd. In het bijgebouw kunnen,
indien nodig, ook twee auto's worden geparkeerd. De woning is symmetrisch opgebouwd uit een
as die haaks op de weg staat. De berging staat parallel aan de dijk, zodat bebouwing met het
landschap mee beweegt. Het terrein wordt veelal met gras ingericht en wat lage bosschages.
Te denken aan bijvoorbeeld een gemengde haag (Vlier). De bomen die worden geplaatst zijn
voornamelijk fruitbomen of andere bomen die voorkomen uit de omgeving.

De toeritten en de

parkeerplaatsen worden
uitgevoerd in grijs grind.
Hierdoor kan water
infiltreren in de bodem

en vormt het grind bij het
oprijden van het erf een
duidelijk onderscheid met

J de asfaltweg Eemdijk.
.1

, ^ Langs de dijk ligt een
wandelpad waar op privé
grond ruimte voor wordt
gecreëerd. Dit pad wordt
opengesteld voor publiek.
Dit is in samenspraak
gegaan met het waterschap
Vallei en Veluwe.

b:n@iÏ;ii^®i'o:M!<ëT^ctir^gcïê?s(S£haal l:5Ï'01-~iS^'^Ï'
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3 MOTIVERING

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de criteria omschreven welke worden gebruikt voor de ruimtelijke
onderbouwing en de afweging. Bij het vaststellen van deze criteria is het de vraag welke aspecten
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied, maar ook de directe omgeving. De te
hanteren criteria zijn samen te vatten tot de volgende hoofdthema's

Beleid;

- Omgevingsaspecten:
. Milieuzonering
. Mobiliteit
. Luchtkwaliteit

. Geluid

. Geurhinder

. Externe veiligheid

. Bodem

. Water

. Ecologie

. Archeologie & cultuurhistorie

Economische uitvoerbaarheid
Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor een groot deel wordt verwezen naar het bestemmingsplan "Buitengebied 2006, het
bestemmingsplan "Buitengebied Bunschoten", het inpassingsplan "Grebbelinie" uit 2014 en de
kennis uit het recente dijkverbeteringproject.

3. 1 VIGEREND RUIMTELIJKE BELEID

3. 1. 1 Rijksbeleid

Structuur vis i e Infrastructuur en Ruimte

Het nationale ruimtelijke beleid van het Rijk is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte. De beleidslijn van deze nota is dat het Rijk zich terugtrekt op die beleidsvelden,
thema's en gebied waar sprake is van een nationaal belang. Al het overige laat zij over aan de
verantwoordelijkheid van de lagere overheden, zoals provincies en gemeenten. Ten aanzien van
cultuurhistorie is het Rijk verantwoordelijk voor het cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed
(inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en
cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem. Hiertoe behoort de Grebbelinie niet. Dit
betekent dat de bescherming van deze cultuurhistorische waarden een verantwoorde ijkheid is
van de provincie en van de gemeenten

3. 1. 2 Provinciaal beleid Provincie Utrecht

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Op 4 februari 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) door Provinciale
Staten vastgesteld. In deze visie is aangegeven dat de Grebbelinie tot de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur (CHS)behoort. Het belangrijkste doel vanuit het provinciale beleid is het
versterken en beschermen van deze cultuurhistorische kwaliteiten.

Voor het militair erfgoed van de voormalige waterlinies, zoals de Grebbelinie, ligt de provinciale
opgave vooral op het via gebiedsontwikkelingen versterken en beleefbaar maken van de linies in
het landschap.
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De provincie Utrecht kent een aantal grotere gebiedsgerichte ontwikkelingstrajecten rond
de voormalige waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Stelling
van Amsterdam. De programma's zijn voor een belangrijk deel in uitvoering en de inzet is om
deze uitvoering verder te ondersteunen. Het accent ligt op het versterken van de linies in het
landschap.

Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013
Het beleid uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie wordt op de hoofdlijnen juridisch
vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het artikel over de cultuurhistorische
hoofdstructuur richt zich op het behouden en versterken van de samenhangende cultuurhistorisch
waardevolle structuren en elementen van bovenlokaal belang. Meer specifiek wordt voor militair
erfgoed, waartoe de Grebbelinie behoord, aangegeven dat de cultuurhistorische waarde van de
linies met name ligt in::

. de hoofdweerstandslijn inclusief de daarbij behorende e ementen en, indien aanwezig,
voorposten en stoplijn;

. de inundatiegebieden en bijbehorende elementen;

. de accessen en verdedigingswerken.

In de verordening is vastgelegd dat ruimtelijke plannen ontwikkelingen kunnen mogelijk maken
binnen deze gebieden, maar dat wel aan de hierboven beschreven voorwaarden moet worden
voldaan, zijnde het behoud en de versterking van het, in dit geval, militair erfgoed.

3. 1. 3 Waterschap Vallei en Veluwe

Zowel de Eemdijk, Westelijk en de Oostdijk waren op een aantal plekken onvoldoende
stabiel. Bovendien was een groot deel van de Eemdijk te laag. De dijken voldeden daarom
niet aan de eisen van de Wet op de waterkering (1996). Hiervoor is een dijkverbeteringplan
uitgevoerd. Familie van Halteren - Koelewijn heeft overleg gevoerd met het waterschap over
hun nieuwbouwplannen. Vanuit het Waterschap Vallei en Veluwe zijn geen bezwaren tegen het
voorgenomen plan.

3. 1.4 Gemeentelijk beleid

Het plan dient te voldoen aan het bestemmingsplan Buitengebied 2006. Het plan wijkt in haar
bouwblok af van dit bestemmingsplan. Het voorziene bouwplan voldoet aan de bouweisen
conform de bestemming "wonen".

Visie 2025

De gemeenteraad van Bunschoten heeft in 2013 een nieuwe toekomstvisie vastgesteld, die
vooruitkijkt naar het jaar 2025. In de toekomstvisie wordt stilgestaan bij de gemeentelijke
ambities op verschillende aandachtsgebieden. Centraal staat de vraag 'wat voor samenleving
willen we in 2025 zijn?'. In de Visie 2025 waarin voor het buitengebied over de rol voor de
gemeente het volgende is gezegd:

. er naar streven om de kernkwaliteiten van het buitengebied te behouden,

. de potentie van het buitengebied voor recreatie ten volle willen benutten,

. duurzaamheid bij agrariërs stimuleren; agrariërs, net als ondernemers uit het bedrijfsleven,
stimuleren mee te denken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van
maatschappelijke doelen;

. de maakindustrie, waar ook voedselproductie onder valt, als het visitekaartje van onze
gemeente blijven beschouwen.

Rdimt^iijbe onderbouwing E'imdijh' I4^a t" 6ettT.lij^ ^ a n Kavel tot Bouw



Coalitie-akkoord 2014-2018

In het akkoord zijn de ambities en doelen vastgelegd die door het college van burgemeester en
wethouders zullen worden aangepakt. Er zijn drie passages opgenomen die in het kader van de
voorbereiding op het bestemmingsplan van belang zijn:

Samen met betrokken bedrijven, instellingen en inwoners uit het buitengebied werkt het college
aan de bescherming van het unieke open landschappelijke karakter en het uitbouwen van de
toeristische en recreatieve mogelijkheden door de aanleg van wandel- en fietspaden.

Er wordt actief met bestaande agrarische bedrijven meegedacht en gefaciliteerd in het voorzien
van voldoende uitbreidingsmogelijkheden, zonder dat dit ten koste gaat van het open landschap.
Er is blijvende aandacht voor de functie en het openhouden van de groene verbindingszone
(wespentaille) tussen Bunschoten en Amersfoort.

De aanleg van windmolens wordt mogelijk gemaakt, waarbij het open landschap niet wordt
aangetast.

De realisatie van een pluktuin aan de Eemdijk faciliteren indien de toetsing van de aanvragen aan
wet- en regelgeving binnen de daaraan verbonden procedures positief uitpakt, omdat een pluktuin
een goede ruimtelijke aanvulling aan de rand van het landelijk gebied is en nauwelijks inbreuk
maakt op de openheid van het landschap, gelet op de omliggende bebouwing.

Beleidsregel voor het vergroten van woningen in het buitengebied

In de 'Beleidsregel voor het vergroten van woningen in het buitengebied', vastgesteld in de
vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van 28 april 2009, worden ruimere
mogelijkheden geboden voor het realiseren van aanbouwen aan bestaande woningen. Door middel
van een aanbouw mogen woningen worden vergroot tot een maximale inhoud van 1. 000 m3. Dit

is door middel van een algemene afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsp an opgenomen (zie
artikel 33. 6)

21

3. 1. 5 Conclusie beleid

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat het voorgenomen initiatief niet past
binnen het vigerend bestemmingsplan. De realisatie van de vrijstaande woning ter plaatse van
het plangebied past echter wel binnen het overige bestaande ruimtelijk beleid. Bij de sloop en
nieuwbouw van de woning zal rekening gehouden worden met de punten uit de PRV. Vooral ten
aanzien van het bodemdaling gevoelig gebied zal specifieke aandacht worden besteed bij de
bouwkundige uitwerking.

Het voorliggend plan vo doet aan de beleidskaders van het Rijk, provincie Utrecht en de gemeente
Bunschoten.
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3 2 OMGEV NG SAS P ECTE N

In deze paragraaf worden de belangrijkste omgevingsaspecten omschreven die van invloed zijn op
het voorgenomen plan en vice versa.

3. 2. 1 Milieuzonering
Er zijn geen milieuzoneringen in de omgeving die een belemmering vormen voor het voorgenomen
plan.

3. 2. 2 Mobiliteit
De aanleg van de woning creëert geen extra vervoersstromen. Parkeren wordt op eigen terrein
opgelost d. m. v. minimaal 2 parkeerplekken. De nieuwe woning zal met twee toeritten op de
Eemdijk worden aangesloten. Dit is conform afspraken die gemaakt zijn tussen initiatiefnemer en
gemeente Bunschoten (zie bijlage omgevingsvergunning uitweg/inrit).

3. 2. 3 Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit vormt geen belemmeringen voor het uitvoeren van voorgenomen plan

3. 2. 4 Geluid
De functie op het perceel blijft ongewijzigd. Ook wordt er geen extra woning toegevoegd. Hiertoe
heeft geluid geen invloed op het voorgenomen p an. Ook veroorzaakt de woning geen extra geluid
in haar omgeving.

3. 2. 5 Geurhinder

De nieuwe woning schuift circa 19 meter noordwaarts en circa 25 meter westwaarts. Er liggen
geen agrarische bedrijven of andere geurproducerende activiteiten in de directe omgeving van
deze woning. Het verschuiven heeft geen invloed op geurhindercirkels en belemmert geen
bedrijfsactiviteiten. Geurhinder vormt geen belemmeringen voor het voorgenomen plan.

3. 2. 6 Externe veiligheid
Externe veiligheid vormt geen belemmeringen voor het voorgenomen plan. Er liggen geen
agrarische bedrijven of andere activiteiten met externe veiligheidsrisico's in de directe omgeving
van deze woning De externe veiligheid is grotendeels omschreven in het activiteitenbestuit en het
Bevi. Het onderhavig plan past binnen het gestelde van het Bevi en activiteitenbesluit.

3. 2. 7 Bodem
In oktober 2012 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Eemdijk 146a te
Eemdijk.

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is een voorgenomen onroerende
zaaktransactie (aankoop), alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning. Tabel l zijn de
uitvoering en de resultaten van het onderzoek schematisch weergegeven.
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Tabel l Onderzoeksopzet, resultateu voor- en bodemonderzoek

Onderzoeksopzet

Vooronderzoek uiTsevoerd

Sirareaie bodemonderzoek

Voorouderzoek

Oppeivlakre onderzoekslocatie
Gebruik locatie

Bijzonderheden

Boclemouderzoek

Bodemopbouw tot 2.7 m-mv
Bijmenginaen of bijzonderheden

Analysere">ulraren bovenerond
ondeiarond

aronclwater

Ja. op baw van NEN 5725 (staudanrd)
NEN 5740. onverdachte locatie

Circa l. 200 itf

Asrarische fimctie

De locatie maakt eeu .gedateerde üuln.ik. Alleeii liet bouwblok waar

biiinen de nieuwe wonine zal wordeii gerealiseerd i<> onderzocht.

Zand. klei en veen iiiet een Immeuze bovenlaag

Er is piiüi aangerroffeu als verhardiugslaag en bijmenging
Licht verhoo.sde .gehalten kwik. lood. ziiik eii PAK

Licht verhoo2d sehalte nikkel

Licht verhoogde gehalten barium. kwik. molybdeen en zink

Eindconclusie bodemonderzoek

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Zowel in de grond
als in het grondwater zijn enkele parameters (met name metalen) aangetoond in een gehalte
waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek meteen gewijzigde
hypothese wordt hiervoor echter niet noodzakelijk geacht.

Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt, gezien het aangetroffen puin en na overleg
met de gemeente, wel noodzakelijk geacht. Opgemerkt wordt in het algemeen dat, bij afvoer van
grond of verhardingsmaterialen van de locatie, een aanvullend onderzoek kan worden verlangd.

Naar aanleiding van de conclusies uit het bodemonderzoek is een asbestinventarisatie uitgevoerd
Hiertoe is op 23 oktober 2012 door PJ Milieu BV veldwerk verricht.

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te
adviseren. Asbestverdachte materialen zijn in het veld niet aangetroffen en in het laboratorium
niet aangetoond.

De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de verlening van een
omgevingsvergunnlng.

Conclusie Bodem

Uit het verkennend bodemonderzoek en asbest nventarisatie blijkt de bodem geschikt te zijn voor
het voorgenomen gebruik.

3. 2. 8 Water

Hemelwater wordt afgekoppeld en infiltreert in de bodem. Het vuilwater wordt aangesloten op
het bestaande gemeente riool.

De fundering van de nieuwe woning raakt, conform richtlijnen waterschap, niet de dijklijn.
Hierdoor heeft de woning geen invloed op de waterkerende werking van het dijklichaam.
Daarnaast heeft de geringe omvang van de nieuwe bebouwing geen invloed op grondwaterstanden
of grondstromingen.

Er wordt in nauw overleg met Waterschap Vallei en Veluwe afgestemd over dit bouwplan.
Er is uitgebreid overleg gevoerd tussen Waterschap en initiatiefnemer (zie bijlage voor deze
correspondentie). Hierin staan onder meer beheer en onderhoud afspraken met betrekking tot de
verstevigde dijk, alsmede het aan te leggen wandelpad
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3. 2. 9 Ecologie en Flora en Fauna
Voor het dijkverbeteringsproject heeft het Waterschap een flora en fauna onderzoek uitgevoerd.
Daarbij is tevens de te slopen bebouwing op de Eemdijk 146A geanalyseerd. Het onderzoek is als
bijlage bij deze onderbouwing gevoegd. Ook is voor het recente bestemmingsplan een Flora en
Fauna onderzoek uitgevoerd.

Er zijn drie belangrijke soorten in het gebied waargenomen. De conclusies uit het rapport melden
het volgende:

Huismus: conclusie Eemdijk 146A: de opstallen met golfplaten dak kunnen verwijderd worden
zonder hier compenserende maatregelen, in de vorm van mussenflats, voor te nemen.

Conclusie ruestreeppadden in het proiecteebied:

Tijdens geen van de inventarisatierondes zijn kooractiviteiten waargenomen van rugstreeppadden.
Er bevinden zich momenteel in het projectgebied geen geschikte voorplantingswateren. In het
gebied zijn dus geen eieren of larven aangetroffen. Het gebied is momenteel hooguit in gebruik
als foerageergebied van rugstreeppadden. Minder streng beschermde amfibieënsoorten die wel
zijn aangetroffen zijn bastaardkikker, meerkikker, gewone pad en kleine watersalamander.

Advies: Bij de uitvoering van de dijkversterking dienen er in april en mei (begin van de
voortplantingsperiode) geen ondiepe plassen aanwezig te zijn. Alhoewel rugstreeppadden zich
momenteel niet voortplanten in het projectgebied, kunnen zij bij geschikte omstandigheden het
gebied namelijk wel snel bevolken. Mochten er plassen ontstaan tijdens de werkzaamheden in het
voorjaar, dan dienen deze gecontroleerd te worden op rugstreeppadeieren en/of -larven door een
ter zake kundige.

Met het bovenstaande zal bij de bouw van de nieuwe won ng rekening worden gehouden

Conclusies korstmossen in het proiecteebied:

In het projectgebied zijn twee Rode Lijstsoorten van korstmossen aangetroffen en twee ze dzame
(maar niet in de Rode Lijst opgenomen) soorten.

Advies: De korstmossen kunnen worden gespaard door de stenen waarop ze voorkomen apart te
houden en terug te plaatsen in het nieuwe talud.

Dit is voor de bouw van de nieuwe woning niet relevant.

Vleermuizen:

Er bestaat de kans dat er in de te slopen woning en bijgebouwen vleermuizen nestelen. Om
te voorkomen dat deze tijdens de sloop worden verstoord is het belangrijk te voorkomen dat
er geen vleermuizen gaan nesten. Tussen oktober en maart is de kans klein dat vleermuizen
in de gebouwen verblijven. Daarom zal in deze periode alle kieren groter dan 5 cm worden
gedicht. Grotere kieren worden met netten gedicht. De gebouwen zullen pas worden gesloopt na
oplevering van de nieuwe woning. Door het aanbrengen van de netten en dichtmaken van de gaten
zitten er vervolgens geen vleermuizen in de gebouwen. Mochten er toch vleermuizen worden
aangetroffen, dan zal gewacht worden met slopen tot de wintermaanden.
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3. 2. 10 Archeologie & cultuurhistorie

De grond op deze locatie is geroerd ten behoeve van het dijkversterkingproject. Het is niet de
verwachting dat er archeologische waardevolle vondsten in de bodem worden aangetroffen bij de
bouw van de woning. Bij de bouw zal de standaardprocedure omtrent archeologische vondsten in
acht worden genomen.

Per l januari 2012 geldt de verplichting om in de toelichting op bestemmingsplannen aandacht
te besteden aan cultuurhistorie van het gebied. Door wijziging van artikel 3. 1, 6, tweede lid,
onderdeel a, van het Besluit ruimtelijke ordening, dienen cultuurhistorische waarden uitdrukke ijk
te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Dit is opgenomen in het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten. Er heeft een nadere onderzoek
plaatsgevonden naar de cultuurhistorische waarden in het buitengebied van Bunschoten. Dit
rapport is als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. In het rapport is
een samenvattend kaartbeeld opgenomen van de be angrijkste cultuurhistorische waarden en
structuren in het buitengebied van Bunschoten

Dijken

De Veendijk werd vanaf 1409 tussen Spakenburg en Laak aangelegd en rond 1430 als Veldendijk
in westelijke richting verlengd als eerste bescherming tegen de Zuiderzee. De Veldendijk is de
dijk direct langs het randmeer en maakt slechts gedeeltelijk deel uit van de Westdijk. Beide
dijken zijn later vervangen door dijken die meer landinwaarts werden gelegd (Oostdijk en
Westdijk). De dijk langs de Eem maakt deel uit van de oorspronkelijke Veldendijk. Dit hele
dijktracé is cultuurhistorisch van belang en is daarom bestemd als Waarde - Cultuurhistorie
gebieden. Dit is ook het geval voor de Eemdijk 146A. De plaatsing van de woning is in het nieuwe
dijkverbeteringsproject meegenomen en verstoort de cultuurhistorische waarde van de dijk en het
omliggende landschap niet.

25
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4 ECONOM SCHE UITVOERBAARHEID

Het project wordt uitgevoerd op risico van de initiatiefnemer. De verplaatsing van het
bouwblok heeft geen financiële gevolgen voor gemeente Bunschoten. Mogelijke financiële
gevolgen worden privaatrechterlijk vastgelegd via een exploitatieovereenkomst en planschade-
overeenkomst, welke door gemeente Bunschoten zal worden opgesteld en zal worden
ondertekend door initiatiefnemer.

5 MAATSCHAPPELIJKE U TVOER BAAR H El D

De verwachting is dat het plan geen grootschalige maatschappelijke consequenties heeft. Dit zal
echter worden voorgelegd aan de maatschappij door middel van de te doorlopen procedure.

Belangrijke maatschappelijke meerwaarde is het openstellen van het wandelpad over de dijk.
Dit komt via grondgebied van de eigenaar aan de Eemdijk 146A. De eigenaar is bereidwillig om
hier medewerking aan te verlenen, nadat het dijkverbeteringproject en nieuwbouwwoning zijn
voltooid.

6 AFWEGING

Het onderhavige p an aan de Eemdijk 146A te Eemdijk is in overeenstemming met de
uitgangspunten van het Rijks, provinciaal en waterschapsbeleid. Daarnaast is het totale plan
(sloop bestaande woning en bouw nieuwe woning op de nieuwe locatie) een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit.

Op grond van het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2006 is het voorgenomen initiatief
niet mogelijk en derhalve in strijd met gemeentelijk beleid. Middels een afwijkingsprocedure is
de gemeente in principe bereid om af te wijken van het bestemmingsplan.

Algemeen kan gesteld worden dat de voorgestelde ontwikkeling ter plaatse van de Eemdijk 146A
te Eemdijk in relatie tot de bovengenoemde en beschreven aspecten verantwoord is en voldoet
aan een goede ruimtelijke ordening.

.immteliibB onderbouwing E.imdijli l 'tliv t" Kemdi)li Van Kavel tut Ho.j
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en
Midden Nederland

Advie&comuiissie voor njimteiijke kwaïitcit

Dtirpsstraat l b-Postbus U5-39WCC Bunnik

T 031t65<i9(MO -V 031W562434

in!'0(?ïvivelnittn. nI-ww'w.weIstiijidcnratM3umenfeiLnl

Hierbij verzoekt ds Gemeente Bunschoten

een principe welstandsadvies t; definitief welstandsad vies monumentenadvies handhavingsadvies ': reclameadvies'l'uittc brengen

over het hieronder omschreven X -cgufiere omgevinggvergunning i s uitgebreide omgevingsvergunning * bowvplan

dossier gemeente: IP 201 5250 uiterste retourdatum advies

behandelend ambtenaar; O. van Dooren

het plan is reeds eerder als principe behandeld onder nummer;

oprichten van een vrijstaande woning

Adres bouwlocatie : Eemdijk 146 a

Opdrachtgever De heer P. van Halteren

Ontwerper

Bouwsom (excl. BTW)

3754 NL te Eemdijk

Gevels

Dak

Kozijnen

zie tekening

zie tekening

tekening

Planologisch kader

Past binnen bestemmingsplan i > afwijking Wabo'' anders*

Beeldkwaliteitsplan : n. v. t.

Monumentale waarde

geen rijksmonument < . gemeentelijk monument beeldbepalend pand*

de opdrachtgever ontwerper* wenst i . wel geen* toelichting op het ontwerp

te geven

Overige opmerkingen extra informatie
f A

lA^t~^ '. -L^e
^<_ ̂ - <A-<^. <-3~ f

Namens het gemeeiite.bestuur van Bunschoten

O. van Dooreii

Hu im h^^i ̂ a* on ïfsï'&ouw. in f; fcistna u ?? 14 S a »t "
wat van toepassing is

?1^-7^1T- f
A

.

1 l
i< a y e l tot fc? ö u \u
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Perceel 649
Secti M

"i. o. v. Familie van Halteren
^

» Esn, aii:< 146a

"3754NL,Eemdijk

g'T-3, (."3-=^;-, Ü2
;M T'3. , 3/a- 2t;502S3;;

E p. vanhalteren@ster.;. ö^

Q^i^ ^^3^> ^\-^-^^^
Y[Vb\}-t>^~l£^ ^<ÖA-'\J(-^&^°~- -
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X1C®2~-/<tfi1-08-201S,"f.i: -11" -.i'JIS.

. ^^J^. Clê- ^L^ ̂ C^ / / oS
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^ f
Gemeente

Bunschoten

OMGEVINGSVERGUNNING
Voorde activiteit 'üitweg/infit'

Afdeling-, boywen/ O van Dooren

Nummer: OV 2012199

Burgemeester en wetlr. ouders van Bunschoten;

beschikkende op het; verzoek van: P. van Hatteren
Burgerservicenummer: 172692738
adres: Kerkepad 62, 37S4 NT Eemdljk

om omgevingsvergunnsng voor het_ aa n leggen van een in- en uitrit
op het perceel plaalselijk'bekênd: Eemdijk 146a
kadastraal bekend gemeente; Bunschoten
sectie ; M nummer : 00649

^ÏÏÏSïe?S>!SS OP de activiteit uitweg/wit als bedoeld in art&el 2.2 lid -t onder e van de
DÏa'amrager is eigenaar van de betreffende percelen en belanghebbende in de zin van artikel 1-2
van de Algemese wet bestuursFecht (Awb).

fnhoudelfjhe Qvemegingen ...__, _^"
DeaamSisgetoetstaafl de bepalingen die zijn opgenomen in artikel 2;12vandeA]9emerle

mg (APV) gemeente Bunschoten en de Beleidsregel inritvergunningen ^
igepu'bfceerd op Ï februa ri 2006). Bij de toatsmg is. geconstateerd dat de aanvraag voldoe aan de

bepalingen en de beleidsregel.

DeomgevingsverguRning te verlenen voor de aï=ti, viteit_'u«^eQ/_innt^za^ ^ ^^ ̂  E^",^.^
TetSecIgen'vantwee inritten ten behoeve van de percelen MS42 en M935 in EemdijK.z
(EemdijkUSa), op grond van artikel 2, 2 lid 1 andere

De omgevingsverflunning te verlenen onder de bepaling dat de hierna genoemde gewaarmerkte
stukken, deel uitmaken van de vergunning:

}, d. 13 november 2012 .
debijde'aanvraag gevoegde luchtfoto waarin de lokaties in de

S^EStöfaSn^uSSen moet er op twee lokatEas een dam met_duikenndewatefgang
w Waterschap Vallei & Êem worden gerealiseerd, voor het verkrijgen ^de vereiste

Hiervoor dient de aanvrager zeïfcontöct op te oemen mei het_waterschap. __ ̂ ^
org a^'worStdoor'of in opdracht-van 5e afdeling Openbare Ruimte uitgevoerde de kosten hiervafl

^ordendwrberekend naar ~üe aanvrager. De breedte van de infit mag maximaal 4, 50 meter
bedragen-

Rechfsmogslijkheden ... ^.,..,
Tegen'dittesluit'kan binnen zes weken na bekendmaSang(to^ndi^beschj^^te^^^^

Ïtót coilegevan burgertieester en wethouders va"_8unscholen-poslbus200, 37.5^G^te
B^c'h'otó^Spakenbïr'g'Hebbên'uoVderdé belanghebbenden een spo®deis®nd_belanSda" kan^
^NjdÏaa^"die, wn'vaneen bezwaarschrift:een w^^wom^99an^aa^0^

^'ï'ïïS^reS ^ de Arond^ementsrêchtbank te Utrecht, Postbus 130Z3. 3507 GA te
Utrecht,
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li SI!
1; lit

In'.verhingtrgdirig
De beschikking treedt in werk'rng met ingang van de dag nadat de besch;kking bekend is 3emaaiks
dcwiQezendingvan de beschiWwg (arttkefs. l Wabo) Wij maken u erop attent dat zolang de
omgevingsvefgunTwg niet orEherroepeiijk is, u de adivitetten voor eigen rekening en ns;co uilyo&rt

UitwQnng
We maken u erop attent dat de werkzaamheden op gemeentegrond pas woraen ünc
omgevingsvergunning onherroepsfljh t? geworden.

ws byfgsmegste' en

,
' ::\ / r l h
i /!/ - ui
i / ^ ; Hf
V'W. ̂ assinfc

.-AfdSffi^gSfmnager RCfeV

iSte' en wethouders

Dit besiuit is naar de aanvragsr verzonden op; VERZONDEN 2 7 DEC 2012
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.283'

1Ï

269

Ï9

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

eensluidend uittreksel. Apeldoorn, 6 ianuari ;
faarder van het kadaster en de openbare registi

Voor een ei
De bewaan

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

BUNSCHOTEN
M

649 /\
.i 2018
Iers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databanken recht.
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WfflTERSCH

Adres Steenbokstraat 10

Postbus 4142

7320 AC Apeldoorn

Tftefoon {05555272911
E - Mai l info @va l lei -vel uv/e. nl

Wflbstte www.vallci.veluwe. nl

De heer P. van Halteren

Eemdijk 146A
3754 NL EEMDIJK

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

24 juli 2015 Contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer

W. W. M. M. deVor

wdevor@vallei-veluwe. nl

0616717874

Onderwerp Intentieverklaring ligging Zuiderzeepad thv Eemdijk 146A

Geachte heer Van Halteren,

In de huidige situatie ligt tussen Eemdijk 146A en Eemdijk 150 langs de teen van de dijk
een wandeipad, dat wordt beheerd door Stichting Wandelnet. Het is uw wens de ligging

van dit pad na de dijkverbetering aan te passen.

Uw voorstel is om de ligging van het wandelpad als volgt aan te passen - komend vanaf

het zuiden:

l) vanaf perceel BST01 M 1047 het pad laten afbuigen richting de Eem;

2) aankomend bij de Eem het wandelpad de oever van de Eem laten volgen in

noordelijke richting;

3) via de huidige laagte ten noorden van perceel BST01 M 580 het wandelpad weer

aansluiten op de huidige route (hetjaagpad).

Zowel Stichting Wandelnet als de Provincie Utrecht hebben te kennen gegeven zich te

kunnen vinden in deze alternatieve ligging, mits deze afspraken met alle partijen

vastgelegd worden.

Waterschap Vallei en Veluwe is bereid uw voorstel in overleg met u en Stichting

Wandelnet verder uit te werken en waar nodig de civieltechnische maatregelen, die

hiervoor nodig zijn, mee te nemen tijdens de uitvoering van de dijkverbetering.

Ik hoop hiermee dat hiermee voor alle partijen een acceptabele en duurzame situatie

ontstaat.

ïtui/nt. iiijiïe ontisrbouwing E^nidijh -ï 5 a te Ëfifn<:!ijh Ü a n K a u e l tot Qoaw
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Datum 24 juli 2015

Onderwerp Intentieverklaring ligging Zuiderzeepad thv Eemdijk 146A
Pagina 2 van 2

Met vriendelijke groet,

A. Sluikhuis

Projectmanager Dijkverbetering

deröouwing



Legenda

Maatregel Dijkverbetering

-^=4 Optionele Aankoop : 29 m2

Primaire waterkering (A gronden): O m2

Primaire waterkering (B gronden): 13 m2

t-_=- Werkterrein (C gronden) : 125 m2

l J Bestaande kadastrale grenzen

3T01M649

146

v-
l

\
,148

15 20
l Meters_ n BST01M96a

yalieL,
! uwe

SteenbokstraatlO
iPostbus4142

17320 AC Apoldoon
Itel. 055-5272911
Ifax. 055-5272704

Voorstel minnelijke aankoop
VZR 0282
Bunschoten M 995
6 maart 2015

Schaal;

1:250
Datum:
2015

Formaat

Blad:

UÜ



Legenda

Maatregel Dijkverbetering

111111 Projectgrens Dijkverbetering

Onderhoudsgrens na DVP

l___j Bestaande kadastrale grenzen)

£

Watersc
met pooi
(dwars c

ISteenbokstraat
IPostbus4142
?320ACApeldoorn|
il. 055_-5_272911
X. 055-5272704

vallei

VZR 0282 P van Halteren
Situatie na DVP

10 20 30 40
3 Meters Schaal:

1:500

Gstekend: Datum:

2016
Formaal
Blad:

UJ
un



SLOOT HERGRAVEN
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-1.GD

^w
BEOORUFLINüSPROFIEL

_. li

DWARSPROFIEL 191. 5 (DP 7-01 ARCADIS 2010)

Legenda situatie

Reserveringsgebied

Dijklichaam
Zone waterkering

Buitenkruinlijn
Ontwerplijnen dijk

GBKN ondergrond

B ^ vallei^
^^ veiuwt^

StBonbokslrmt W
postbus 4242
7320 AC Apeldoorn
tel. : 05S 027 2911
fax: 055 S27 2704
www. vallei-vefuwff. nl

project: bouwmogelijkheden op grond van Keur en Legger
tpv Eemdijk 146A uitgaande van woning met kelder

Omschr. : Dwarsproflülen en situatie bij F.emdijk 146Ate Eemdijk

Getekend : AH

Datum : 29-10-2014
Schaal : 1:1000/1:200

Locatie code :

Formaat:

A3
Blad:

Tekeningnummer:

w
en

W:\lnformatiemanagemènt\GIS\lnhoudelijk\Pi dijO
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Gemeente
Bunsc^ten

38

Remax Vastsoedgroep
t.a.v. mevrouw R. M. Breevoort
Postbus 2195
6802 CD ARNHEM

Uw kenmerk; Uw brief van: Ons leenmeric
4 december 2013 17SS8

Onde rwerp: Verzoek om behoud oppenlak te
amavaren ivm bijgebouweii

Behandeld door;

J E.P. M Reijnein
Bunschoten.
6 december 2013

VERZONDEN ÏDECOT
Tetefeon nummer-14033
Website: wvw.tfv nstshcrten. n!

Gsachte m&vroüw Breevoort»

Uw brief van 4 decembwjl, met hetwzoek tot üehoud oppervlaklg van te sloperï üijgebouw«n
op het perceel Eemdijk 146a te Eem<lijk heüben wij ontvangen.

Voor wat betreft de ven/anging van de htiidigiftbijgebouwen doornieuwe bijgebouwen oiJoBO
comptete vernieuwing van de be&ouwing op het betreffends perceel kunnen wij ü het vo^ende
meedetan.

W| kunnen instemnnen mat de gemaakte inventarisatie van d@ iBijgebouwen op hetpefceet
ÉetTidijk 146a en &avesttgen hiaïrby cfat er nu 28S, 7 m aan liijgebouwen aanwezig i®. Wij geven
hierbij tevens aan dat de op voorhand te slopen bebtsuwing, {n het i<ader van het project
"Dijkverbstsrtng fuldelJjRe Randmflren ©n Eein" blijft mseteilen voGrdein fSe toekomst nieuw op
te richten bijgebouwen. Op basis van deteiling! en ÜQ bepatingen uit het bestsminingsplan
BiiitBngebied2006?alef bi} sloop van alle hijgsbouwen ctrca 148 rn aan nieuwe bijgebouwen
mogsn worden gerealfsaerd,

Voor veretere informatte ow f dit onderwefp kunt u contact opnemen met rtndergetekende via
tetefaonnumnw 14.033.

FAst vriendslajks groet.
namens burgemsester en wölhoudors

(p.-y

 

-2^--^
^^iï-^ï&P'TO. ^ Repen
''- "'Afdeling RO&V

«:.c" Bouwen (O. van Oooren)
biitagefl:

Postadres:

Pnifbus2Ö<'

8eïoe!<a<i/^

Stadsïpui ^
Contactlrfifon n..

fel 1403:

1, l
Bti)iSt;ret3ü<;

RAbobanfc Raiilr»'!. ; ;;.;;.>
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De heer P van Haterer*.

Eemdi^k 146 a
J7S4 M! EEMDUK

Li w Uw aanvraag
79 april 2014

Ons kenmerk
SM20UMO

Behandeld dooi
M de Boer

Bur-sc noten
23 mei 2014

ünderAiern sioopmelchna Bouwbes!Uit201? UERZONCEN

t-ieacihte heer van Hafieren.

Hierbij bevestigen wij u de onEvangst op 2ü apni 2014 van slooprrietdtng in het kader van
artikel 1. 26 Bouwbesluit 2012 vaar het stoRen van een woning met opstallen oe het perceel
Eemdijk 146 a te Eemdajk

straat * nuisnurtwiefPlaatselijk bekend a. Aores

oostcode + plaats

b Kadastraal gemeente

secne

Kadastraal

.nummert

- gemeente

sectie

- nuwmerts)

Eemdijk 146 3

^754 NL EemdljK

B^iscl-iOten

yoe^ö

Bunschoten

M

OOSStf

Wij nebeen geconstateerd dat de door u ingediende siukken Behorend bii uw sioopmeiding. op
grond van artihel 1 26 lid 4 Bouwbesluit 2012 volledig zijn

vmrsciwftQn
Het slopen van asbesthoudena masenaal onder asbestcondities
De siart alsmede de voliaoiing van de sloopwerkzaamheden waarop oe melding oetre«king
heeft moet uiterlijk op de dag van start gtsmede op de dag van beéindiging van de
werkzaamheden bi) de afdeling RO&V, cte heer S. van den Heuvel, bereikbaar op
telefoonnummer 033-2991577, worden gemeld
Na voltooiing van de slooowerkzaamheden de vriigaveaocumentfe.i worder overhaiidigy
brj de afdedng RO&V

fy1^i, y(ienöei|ji<.̂  groei
^isrhe^s tjityaeri^ee^Ser e" vyeEhouoers
i ' 1/ï !"

J^A/.J^ass^k
Atdetmgsm^h'agèr RC'SV

. :. C : Bouwen M
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Bijzondere voorwaarden

l. Gebruik na afronding werkzaamheden
Het waterschap zal na afloop van de werkzaamheden een onderhoudsovereenkomst voor
gebruik van de dijk voorleggen, welke voor ingebruikname ondertekend zal moeten worden.

2. Tuinherstel - 0-metina
2. 1. De tuin zal na afronding van de werkzaamheden in de huidige staat worden opgeleverd.

Eventuele schade aan de bestaande tuininrichting zal door de aannemer worden hersteld.
Wanneer herstel niet mogelijk blijkt zal de beschadigde tuininrichting worden vervangen,
of worden de kosten voor vervanging vergoed aan verkoper. De huidige tuininrichting zal
door de aannemer op de nieuwe situatie worden aangesloten.
In de schadeloosstelling is een vergoeding opgenomen voor de volgende zaken:

Raster (palen en gaas) 190 meter.
2. 2. Voor de tuininrichting die door verkoper is aangebracht op de dijk die in eigendom is van

koper wordt geen schadevergoeding betaald. Deze tuininrichting zal verkoper na
afronding van de dijkverbetering, naar eigen inzicht en voor eigen rekening mogen
herstellen.

2. 3. De bestaande tuinrichting gelegen aan de binnendijkse zijde van de dijk zal niet worden
verwijderd. De werkstrook aan deze zijde van de dijk is bedoeld als uitloop voor
bijvoorbeeld klei dat van de dijk naar beneden rolt, de uitvoering van kleine
werkzaamheden en toezicht.

2.4. De dijk zal na afronding van de dijkverbetering ingezaaid met een sterk grasmengsel
worden opgeleverd.

2. 5. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een gedetailleerde 0-meting worden uitgevoerd,
de resultaten hiervan zullen aan verkoper beschikbaar worden gesteld.

3. Vergoeding deskundige bijstand
In de in artikel 2 lid l van deze overeenkomst genoemde koopsom is een vergoeding
opgenomen voor de kosten die de verkoper heeft gemaakt ten behoeve van deskundige
bijstand ter hoogte van   8. 031, 38.

4. Onderhoud na werkzaamheden en hekwerk op het verkochte

Na afronding van de werkzaamheden zal de dijk achter Eemdijk 146a in onderhoud uitgegeven
worden. Op het eigendom van het waterschap zal, op de grenzen van het in onderhoud
uitgegeven perceel, een nieuw hek met een representatieve uitstraling en rasters worden
geplaatst. Dit hekwerk zal, in tegenstelling tot de vermelding op de tekening (Tekening hekken
en poorten), worden uitgevoerd als het hekwerk bij Eemdijk 44 t/m 74. Het waterschap
plaatst een raster (palen met schapengaas) langs de teensloot. Tussen de dijk en de Eem
wordt geen hek geplaatst. Deze hekken en rasters zullen door en voor rekening van het
waterschap worden geplaatst.
Eventuele hekwerken en rasters die zich nu op eigendom van het waterschap bevinden zijn
derhalve niet meegenomen in de schadeloosstelling.

5. Kosten doorhalen hypotheek
Kosten voor het eventuele royement voor het op het object rustende hypotheekrecht zijn voor
rekening van het waterschap.

6. Bodemclausule

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 3 van deze koopovereenkomst, is artikel 10 lid 3
vervallen.

7. Verrekening

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 2 van deze koopovereenkomst, zal een eventuele
afwijking van de feitelijke oppervlakte van het verkochte ten opzichte van de in deze
overeenkomst opgenomen oppervlakte van het verkochte (artikel l) indien het verschil meer
is dan 2% en het te verrekenen bedrag meer is dan   500,-, verrekend worden. De
verrekenprijs is   35, - tot   500,- per m2 afhankelijk van de afstand tot de woning conform
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de waardestaffel van het waterschap. Verrekening dient plaats te vinden binnen 3 maanden na
de kennisgeving inzake de inmetingsresultaten, op schriftelijk verzoek van te vorderen partij.

8. Overhooqte dijk

De overhoogte van de dijk zal door de aannemer worden uitgewerkt. De overhoogte van de
dijk zal maximaal 20 cm bedragen. De uiteindelijke hoogte van de dijk zal op dit punt
l, 84m+NAP zijn. De aanleghoogte van de dijk zal derhalve maximaal 2, 04m+NAP zijn.

9. Aanvulling buiteadiiks

Op verzoek van verkoper worden door de aannemer de buitendijkse percelen, waaronder de
percelen die de Provincie na dijkverbetering aan verkoper in gebruik zal geven, volledig
aangevuld en ingezaaid hierdoor verdwijnt er een laagte uit het terrein. In de bijlage is een
detailtekening opgenomen waarop met een grijze lijn deze verflauwing is weergegeven
(bovenste afbeelding op de tekening: Doorsnede Buitendijks). Verkoper heeft voor deze
aanvulling van het terrein toestemming gekregen van de aanliggende eigenaren.

10. Sloop schuren

De schuren die binnendijks gelegen zijn op zowel de aankoop- als op de werkstrook zijn
voorzien van asbest. De schuren, exclusief fundering en vloerverharding, maar inclusief
asbest, worden door en voor rekening van het waterschap gesloopt en afgevoerd. Het
waterschap zal de schuren alleen slopen en afvoeren als zowel de koop- als de tijdelijke
gebruiksovereenkomst zijn getekend door partijen en over de gronden kan beschikken,
gedurende de periode van de uitvoering van het dijkversterkingsproject overeenkomstig de
gebruiksovereen komst.
Eventueel bij de sloop van de schuren ontstane gaten in de grond worden opgevuld,
geëgaliseerd en voorzien van tegels of ingezaaid met gras (passend bij de situatie rondom het
gat).

11. Wandeload
Separaat aan de overeenkomst ontvangt verkoper van het waterschap een brief waarin het
waterschap de instantie uitspreekt om in goed overleg met de aanwonenden de nieuwe locatie
van het wandelpad te bepalen.
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