
Postbus 53
7150 AB Eibergen
Grotestraat 30
Tel. 0545 468000
Fax 0545 468201
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Uw brief van

Kenmerk
Onderwerp

dijlage

Datum

Aan de Provincie Gelderland
Dienst milieu en water
Afdeling milieukwaliteit en bodembeheer/bb
t.a.v. de heer M.1. Pieters

Postbus 9090

6800 GX ARNHEM

13 november 2000
MW2.007.000.066/1 ~ '2. S'
Taxatie Hupselse Dwarsweg 2 in verband met de
Stibosa-beschikking
1
5 februari 2001 , verz.: ~ 5 FEB. Zaal

Geachte heer Pieters,

Bij deze ontvangt u, in aanvulling op de toekenning van de Stibosa-subsidie voor het project
Hupselse Dwarsweg 2 te Eibergen, de definitieve raPportage van taxatie die is opgesteld door
Arcadis Heidemij Advies.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders
van Eibergen,

e.p.H.M. Huijser,
bureau milieu.

Behandeld door: de heer G.P.H.M. Huljser
Te bereiken onder nummer: 0545-468226
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MEMO

Aan
Afschrift aan
Van
Datum
Betreft
Bijlage(n)
Doc.nr.

He/ene,

Helene Labotz
Vincent Vleeshouwers
Maarten Pieters
07-05-2001
STIBOSA aanvraag Hupselsedwarsweg 2 te Eibergen

H:\wp\memo taxatie Hupselsedwarsweg 2 te Eibergen.wpd

Het taxatierapport is in orde. De waardestijging op basis van het taxatie rapport is f 0,- (zie MW
2000.33382, d.d. 6 februari 2001). De waardestijging op basis van de aanvraag is f 0,- (zie MW
2000.33382, d.d. 31 augustus 2000). Voor het vast stellen van de beschikking gaan we uit van het
hoogste bedrag dus f 0,-

Toegekende bedragen zijn incl.BTW

saneringskosten f 1.898.620,- (zie aanvraag d.d. 31-08-00)
waardestijging f 0,-
rest f 1.898.620,-

gevraagd 9% over f 1.898.620,- is f fl 170.876 incl. BTW .

Het door GS toegekende bedrag van f 170.876 incl BTW kan ongewijzigd worden toegekend.

In de beschikking f 170.876 (incl. BTW) toewijzen op basis van 9% van de saneringskosten
verminderd met de waardestijging vna f 0.-.
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Stinluleringsregeling Bodemsanering
Gelderland

Vaststelling onderhandse
verkoopwaarde voor en na sanering

Object: Hupselse Dwarsweg 2 te Eibergen

Opdrachtgever: gemeente Eibergen

25 januari 2001
111003/CO1/011/000045/JJ
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1 Inleidende informatie

1.1 Opdrachtgever

Gemeente Eibergen, Postbus 53, 7150 AB Eibergen
Contactpersoon: de heer G.F.M. ter Beke,
Telefoon: 0545- 468212

1.2 Deskundige

Ing. GJ. lansen R.T., taxateur/onteigeningsdeskundige in dienst van ARCADlS
Heidemij Advies BV, Groep Beheer en Grondzaken, Postbus 264,
6800 AG Arnhem
Telefoon: 026 - 3778755 ) V rr -" [ IJ J fr') ,

1.3 Aanleiding

Aanleiding tot de onderhavige taxatie is de sanering door de provincie Gelderland
en de gemeente Eibergen van een voormalig vuilstort aan de Hupselse Dwarsweg
te Eibergen en de in relatie daartoe, door de provincie, te verlenen zg. Stibosa
subsidie.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de gemeente overeenkomstig
artikel 8, lid 4a van de Stimuleringsregeling bodemsanering Gelderland, de
eventuele waardestijging van ue gronu als gevolg van de sanering door een erkend
en onafbankelijk taxateur te laten vaststellen.

1.4 Doel

Vaststelling van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik van het
onderhavige terrein onder de fictie schone grond en op basis van de situatie voor en
na de uit te voeren sanering.

1.5 Opname

De relevante informatie is verkregen van de heer G.F.M. ter Beke en de heer
ing. C. Huijser, beiden werkzaam voor de gemeente Eibergen.
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2 Gegevens van de onroerende zaak

2.1 Algemene beschl"ijving

De betrokken vervuilde locatie omvat een terrein solitair gelegen in het
buitengebied, ten zuiden van het bedrijventerrein de Kiefte in Eibergen.
Het terrein is tussen 1950 en 1970 door de gemeente Eibergen gebruikt als
stortplaats voor huishoudelijk en industrieel afval en in 1975 verkocht aan de
huidige eigenaar, de firma Heinhuis. Sindsdien is het in gebruik geweest ten
behoeve van een autosloperij/metaalbewerking.

Het terrein is te onderscheiden in een gedeelte ten noorden van de toegangsweg,
groot ongeveer 1.15.00 ha, in gebruik als bedrijfsterrein. Dit gedeelte is
onregelmatig van vorm en grotendeels omgeven door een aarden wal met
begroeiing. Op het smalle zuidelijke gedeelte bevinden zich de bedrijfsgebouwen
alsmede een bedrijfswoning.
Ten zuiden van de ontsluitingsweg bevindt zich een geàeeite bedrijfsterrein met
een 2e woonhuis en een gedeelte bos.
De woonobjecten zijn niet meer als zodanig in gebruik; de bedrijfsruimte wordt
benut ten behoeve van het recyclingbedrijf.

In 1992 werd geconstateerd, dat de bodem en het grondwater waren verontreinigd.
De eigenaar is naar aanleiding hiervan een civiele procedure tegen de gemeente
begonnen, teneinde duidelijkheid te verkrijgen in de verantwoordelijkheden en de
gevolgen daarvan.
De arrondissementsrechtbank te Zutphen heeft in haar uitspraak de
verantwoordelijkheid voor de verontreiniging bepaald op 80% voor de gemeente en
20% voor de eigenaar.
De gemeente is tegen de uitspraak in beroep gegaan.
Partijen hebben echter aangegeven er de voorkeur aan te geven de problematiek
minnelijk op te lossen.
De huidige ondernemer, de heer Heinhuis jr. wordt planologisch, ruimtelijk en
milieutechnisch beperkt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden en heeft aangegeven
te willen uitbreiden. De bedrijfsactiviteiten zijn in korte tijd uitgegroeid van een
autosloperij tot een modern en goed geoutilleerd recyclingbedrijf op het gebied van
metalen.
Men zamelt de materialen en sorteert en bewerkt deze ten behoeve van gieterijen.
Daarnaast vindt autorecycling en -ontmanteling plaats.
Het bedrijf telt ongeveer 13 medewerkers.
Door uitbreiding en (gedeeltelijke) verplaatsing wordt het mogelijk de
bedrijfsactiviteiten te brengen onder de certificering van Autorecycling Nederland.

Binnen het kader van de schadeafwikkeling is tussen de firma Heinhuis en de
gemeente afgesproken, dat hel bedrijf aansluitend aan het onderhavige terrein een
locatie van ruim 1 hectare Ier beschikking krijgl, waarop de bedoelde
bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend.
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Het terrein wordt onderdeel van het door de gemeente in ontwikkeling te brengen
bestemmingsplan Kiefte 4. De nieuw te verlenen milieuvergunning kan op de
ontwikkelingen worden afgestemd.

2.2 Eigenaar

Perceel Eibergen E 2479 groot 1.14.70 ha
Gerardus Johannes Heinhuis
Rekkense Binnenweg 3
7152 AN EIBERGEN

Perceel Eibergen E 2049, groot 0.63.10 /za.
Antonius Johannes Heinhuis
Kerkdijk 6
7152 BD EIBERGEN

2.3 Gebruiker

Heinhuis Recycling B.V.
Hunselse Dwarswel! 2. ~

7152 BD EIBERGEN

2.4 Kadastrale aanduiding

Gemeente Eibergen, sectie E, nummers 2479, groot 1.14.70 ha
2049, groot 0.63.10 ha

Totaal 1.77.80 ha

Een uitgebreid titelonderzoek heeft niet plaatsgevonden.

2.S Bestemming

Het object ligt in het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Eibergen en
kent hierin voor het grootste gedeelte de bestemming "bedrijfsbebouwing lI"
niet functioneel aan het buitengebied gebonden, niet agrarische bedrijven, zoals al
aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het plan.
Voor een driehoek direct gelegen tegen de Hupselse Dwarsweg geldt een
agrarische bestemming.
Het plan is vastgesteld op 27 juni 1995 en goedgekeurd op 26 januari 1996.

De voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan "Kiefte 4" is in gang gezet.
Binnen dit plan zal, naar mededeling van de gemeente, toekomstig voor een
gedeelte van het onderhavige terrein gelegen ten zuiden van de huidige
toegangsweg vanaf de Hupselse Dwarsweg de bestemming "bos" gaan gelden.
Dit gedeelte groot ongeveer 0.62.00 ha komt mogelijk in eigendom bij de gemeente
Eibergen.
Het noordelijk van de ontsluitingsweg gelegen gedeelte groot ongeveer 1.15.00 ha
zal in het plan worden opgenomen als bedrijventerrein onder de huidige
bestemming en voorschriften "bedrijfsbebouwing lI".
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De bestaande bedrijfstoegaIlg vanaf de Hupselse Dwarsweg zal komen te vervallen
en worden opgenomen in de wegenstructuur van het plan.

2.6 Ligging

Plaatselijk bekend: Hupselse Dwarsweg 2 te Eibergen.
Het object ligt aan de zuidzijde van het dorp Eibergen en wordt aan de noord- en
westzijde begrensd door graslandpercelen; aan de oostzijde aan een natuurgebied,
een waterplas met randbegroeiing, welke momenteel dienst doet als ijsbaan en aan
de zuidzijde de Hupselse Dwarsweg.

2.7 Milieu

Op grond van de uitgevoerde onderzoeken is vastgesteld dat bodem (minerale olie,
metalen en PAK) en grondwater (gechloreerde koolwaterstoffen en vluchtige
aromaten) dusdanig ernstig zijn verontreinigd, dat op grond van de Wet
Bodembescherming een saneringsnoodzaak bestaat. Tevens is sprake van een
actueel verspreidingsrisico.

Voor de verdere omschrijving van de verontreiniging verwijzen wij hierbij naar de
rapportage van provincie GeJderlaml, Dienst Milieu en Water en Grontmij Advies
en Techniek bv, d.d. 21 juni 2000, Saneringsonderzoek en saneringsplan Locatie
Hupselse Dwarsweg 2a te Eibergen.

2.8 Sanering

Zoals aangegeven in bovengenoemde rapportage, is in het onderhavige geval
sprake is van een ernstige en urgente verontreiniging.
In het kader van de Wet Bodembescherming geldt hiervoor een saneringsnoodzaak.
De sanering heeft betrekking op de voorbereiding, uitvoering instandhouding en
nazorg van een sanering. Partijen zij n voornemens in 2001 te starten met de
sanering.

Het algemene doel omvat het opheffen of tegengaan van de bodemverontreiniging
en de schadelijke gevolgen daarvan tot een milieuhygiënisch aanvaardbaar
resultaat. Dit betekent dat eventueel aanwezige humane, ecologische en
verspreidingsrisico's moeten worden opgeheven.
Een en ander zal er in het onderhavige geval inhouden, dat gekozen wordt voor een
functionele sanering, bestaande uit het gedeeltelijk afdekken en afvoeren van de
vervuilde toplaag alsmede het middels een extensieve beheersvariant beheersen
van het grondwater om verdere verspreiding ervan te voorkomen.
De te kiezen saneringsvariant dient nog te worden uitgewerkt in een saneringsplan.

Binnen het kader van deze rapportage geldt, dat de uit te voeren functionele
sanering mede zal worden gebaseerd op het toekomstig gebruik van het terrein als
bedrijventerrein, de toekomstige bedrijfsvoering en de eisen uit de Wet
Milieubeheer vergunning alsmede voor een gedeelte voor bos, een en ander zoals
nader door de provincie Gelderland en de gemeente Eibergen uit te werken.
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Ten behoeve van de Stibosa-aanvraag is binnen het kader van Afweging
saneringsmaatregelen en raming saneringskosten door Grontmij Gelderland
d.d. 27 mei 2000, een globale kostenraming kosten sanering locatie Hupselse
Dwarsweg te Eibergen opgesteld.

Op prijspeil mei 2000 worden de totale kosten van de functionele sanering geraamd
op f 1.898.620,-- exclusief BTW.
De financiering is gebaseerd op de bijdragen van:
- Heinhuis .f 150.000,-- iI12001
- gemeente Eibergen .f 190.160,-- in 2001
- provincie Gelderland/Wbb f 1.387.584,-- in 2005
- Stibosa .r 170.876,-- in 2001

Markering
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3 Uitgangspunten en overwegingen

3.1 Algemeen

Binnen het kader van de opdracht dient het waardeverschil aangegeven te worden
in onderhandse verkoopwaarde voor en na de sanering, een en ander
overeenkomstig artikel 8, lid 4 sub b van Stimuleringsregeling bodemsanering
Gelderland 1998.
Basis voor deze aanpak is artikel 75 van de Wet Bodembescherming.
In de leden 3 en 4 staat aangegeven, dat kosten van sanering en saneringsonderzoek
door de overheid (de Staat, provincie of gemeente) gemaakt overeenkomstig de
regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking kunnen worden verhaald op
degene die door dat onderzoek of die sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt.
De verontreiniging moet dan zijn veroorzaakt door een onrechtmatige daad en de
verontreiniging dient ernstig te zijn.
Als peildatum voor de ongerechtvaardigde verrijking geldt de afronding van het
saneringsproject.
Het verhaalscriterium sluit aan bij artikel 6: 212 BW: "Hij die ongerechtvaardigd is
verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voorzover dit redelijk is, diens schade
te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking".

De bepalingen inzake de ongerechtvaardigde verrijking gelden niet voor diegene,
die door de sanering in zijn oorspronkelijke vermogenspositie wordt hersteld.

In vervolg op de uitspraak van de arrondissementsrechtbank Zutphen is ter
afwikkeling van de schade tussen de gemeente en Heinhuis een overeenkomst in
voorbereiding.
Basis voor de overeenkomst is het beschikbaar stellen door de gemeente van een
perceel groot ruim 1.00.00 ha gelegen op het toekomstige bedrijventerrein Kiefte 4,
aansluitend aan het onderhavige perceel.
De bestaande woonhuizen op de onderhavige kavel zullen worden gesloopt, de
bedrijfsgebouwen kunnen op hasis van de geldende en toekomstige bestemming
gehandhaafd blijven.
Het vervuilde terrein zal in de nieuwe gebruikstoestand voornamelijk worden
gebruikt zijn voor opslag etcetera.
Productie zal voornamelijk plaatsvinden in de nieuw te bouwen opstallen op het
aangrenzende terrein.

3.2 Specifiek

• Gewaardeerd dient te worden de waarde bij vergelijking van de onderhandse
verkoopwaarden van het betrokken terrein in gesaneerde en verontreinigde
staat een en ander bij ongewijzigde bestemming.
Het gaat hierbij om de waardestijging als gevolg van de door de overheid op
functionele sanering gerichte investeringen.
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• Onder onderhandse verkoopwaarde dient te worden verstaan, de prijs, die bij
onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de
onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de
meest biedende zou zijn besteed.

• Ter beoordeling is niet het aspect van de zg. ongerechtvaardigde verrijking. In
dit kader spelen aspecten als onrechtmatige daad, peildatum op moment van
afronding van de sanering en wijzigingen in huidige en toekomstige
gebruiksmogelij kheden een rol.

• De bepalingen inzake ongerechtvaardigde verrijking gelden niet voor degene,
die door de sanering in zijn oorspronkelijke vermogenspositie wordt hersteld
(hetgeen naar de mening van ondergetekende in het onderhavige geval voor de
eigenaar aan de orde is).

• Voor zover van toepassing zijn alle genoemde bedragen exclusief
omzetbelasting

• Deze rapportage is opgesteld voor het doel waarvoor het is aangevraagd.

• Ondergetekende is inzake de inhoud van deze rapportage enkel verantwoording
verschuldigd aan opdrachtgever.
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4 Waardering

Tussen gemeente en Heinhuis is in principe overeenstemming bereikt omtrent een
overeenkomst op het minneJij k afkopen van de door Heinhuis geleden schade als
gevolg van de aankoop cum annexis van het voormalige vuilstort.
De schadeafwikkeling is gericht op een vergoeding van de (waarde)vermindering
voor de aanwezige (bedrijfs)opstallen alsmede een herinvestering op het nieuwe
gedeelte bedrijfsterrein.
Bij deze waardebepaling kunnen derhalve de opstallen buiten de beoordeling
blijven, omdat anders onder invloed van bedoelde overeenkomst vermenging van
waarde en schadebegrippen kunnen ontstaan.
Anders gezegd wordt ervan uitgegaan, dat in waarde van de opstallen wordt
voorzien middels de genoemde overeenkomst.
Relevant is derhalve de waarde van een technisch en juridisch bouwrijp terrein,
geschikt te gebruiken binnen de aangegeven bestemming.

Onderdeel van de overeenkolllst/schadeafwikkeling is mede een door de gemeente
aan Heinhuis te verstrekken vrijwaring voor alle (schade)gevolgen van de
verontreiniging. Op deze wijze kan de eigenaar zonder risico eigenaar blijven en
verkrijgt het terrein voor de llUidige eigenaar een vermogenswaarde.
Echter een en ander is het gevolg van de afspraken tussen gemeente en Heinhuis
binnen het kader van de schadeafwikkeling en zijn derhalve in het kader van de
waardering niet relevant.
Voor de waardebepaling van vervuild vastgoed zijn momenteel een aantal
waarderingstechnieken ontwikkeld. We verwijzen hiervoor onder andere naar
Stappenplan voor een zuivere taxatie van Bas van der Griendt en
George G.M. ten Have ISBN lJO-708-2982-7, waarbij sprake is van een zg. risico
benadering.
Als gevolg van de zeer hoge saneringskosten bij zowel functionele als
multifunctionele sanering in relatie tot de waarde van het terrein bij de fictie
schone grond leiden deze technieken niet tot het gewenste resultaat en zijn derhalve
in het onderhavige geval niet te gebruiken.

Het waardebegrip onderhandse verkoopwaarde is zoals eerder omschreven de prijs
bij een veronderstelde koop/verkoop. Er dient sprake te zijn van een markt voor het
vastgoed en in ieder geval een koper.
Ondergetekende is van mening dat voor de onderhavige onroerende zaak gelet op
het aanwezige (rest)risico van de bodemvervuiling geen koper te vinden zal zijn,
nu bij aankoop geen vrijwaring voor de gevolgen ervan kan worden verkregen.
De gebruikswaarde zoals die bestaat voor de huidige eigenaar kan derhalve niet in
het commerciële verkeer worden gerealiseerd.
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4.1 Waarde onroerende zaak onder de fictie schone bodem

Juridische en technisch bouwrijp bedrijventerrein,
met een gedeelte Bos, agrarisch bestemd,
totaal 1.77.80 ha
(zegge: negenhonderdenvijfduizend gulden)

f 905.000,--

4.2 Waarde ol1roe.·ende zaak in verontreinigde staat bij

Aanvang sanering in 2001, respectievelijk 2005
Totale kosten geraamd f 1.900.000,--

4.3 Waarde onroe.·elHle zaak na omschreven sanering

4.4 Waarde verschil voor en na sanering

nihil

nihil

nihil

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, ondertekend in
drievoud te Arnhem in de maand januari 2001.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM

Betreft: EIBERGEN E 2049
Referentie: 912694 JJ 24-01-2001 16:13:10

Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens
inzake hypotheken en beslagen

Ingeboekt t/m 23-01-2001

Objectgegevens

Blad: 1

Object:
Grootte:
Cultuurtekst:
Adresgegevens:

Coordinaten:

EIBERGEN E 2049
63 a 10 ca
HUIS SCHUREN ERF TUIN
Hupselse dwarsweg 2 B
7151 HP EIBERGEN
240649-455707 Blad: 1-0 Ruit: C-8

Aantekening object

WETTELIJKE HERVERKAVELING
Ontleend aan: ACG 13454

Gerechtigde

EIGENDOM

d.d.: 02-12-1997

De heer ANTONIUS JOHANNES HEINHUIS
Kerkdijk 6
7152 DB EIBERGEN
(gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Geboren op: 16-01-1961
Geboorteplaats: LICHTENVOORDE
(Persoonsgegevens conform GBA)

Gehuwd met (ONDER HUWELIJKSE VOORWAARDEN) :
Mevrouw MANON INGEBORG DE GEUS
Geboren op: 22-10-1964
Geboorteplaats: AMSTELVEEN
(Persoonsgegevens conform GBA)

Recht ontleend aan: 4 7370/32

Einde overzicht
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM

Betreft: EIBERGEN E 2479
Referentie: 912694 JJ 24-01-2001 16:12:46

Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens
inzake hypotheken en beslagen

Ingeboekt t/m 23-01-2001

Objectgegevens

Blad: 1

Object:
Grootte:
Cultuurtekst:
Adresgegevens:

Coordinaten:

EIBERGEN E 2479
1 ha 14 a 70 ca
HUIS AUTOKERKHOF
Hupselse dwarsweg 2 A
7151 HP EIBERGEN
240690-455885 Blad: 1-0 Ruit: C-8

Aantekening object

WETTELIJKE HERVERKAVELING
Ontleend aan: ACG 13454

Gerechtigde

EIGENDOM

d.d.: 02-12-1997

De heer GERARDUS JOHANNES HEINHUIS
Rekkense binnenweg 3
7152 AN EIBERGEN
(gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Geboren op: 06-08-1941
Geboorteplaats: BORCULO
(Persoonsgegevens conform GBA)

Gehuwd met (IN ALGEHELE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN) :
Mevrouw JOHANNA ALBERTA HOFMAN
Geboren op: 07-07-1943
Geboorteplaats: GROENLO
(Persoonsgegevens conform GBA)

Recht ontleend aan: 4 4803/41

Einde overzicht
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Bijlage 2 Bestemmingsplan
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gebIed vallend bulten het b..'.mmlnglplan

g._teg ns

provlncl·ll ns

rt)ksgrens

hoogspannlngsl.ldlng (150 kv.)

randbeplontlng

g.m....nl.llJk monumenl

bebouwln~g"''''

best.mmJn~g""" tev.ns bebouwlngegrenl

gemeenleg...ns overachrt)dend bouwperceel

IataI. b...edf. b.stemmlng wat.r, InclusIef
kade/hoge grand (In m.lers)

monum.nl

oordga.leldlng 4-,6- ,S-, I2-,18-,36-

kruising van bftlemmlng.n

(sta-) caraYan

koppelt.k.n oang....nd...n ulfde
(agrarisch) bedrIJf

•

[58m.

e
o
~

...---....

o 0

000

I , ,

~ lopogrofleche geg.vens

• • • • g...n1l van het b..I.mmlngsplan

VUIlSTORT

VOLKSTUINENCOllPLEX

MIUTAIRE DOELEINOEN

K b.schermlng korakf.rI.tI.ke b.bouwlng

BEDRIJFSBEBOUWING

I funkflone.1 aan het bult.ng.bled g.bond.n
nIet-agrartsoh. b.drt)v.n

U nl.t-funkflone.1 aan h.t bultenll.bl.d
g.bond.n nr.t-agrarl.ohe bedrlJv.n 1001.
aanwezIg op h.I mom.nl van de terlnlog.
leggIng von het ontw.rpplan

UA garagebedrijf

IIB bouw-en aonnem....b.d,!fJf

IIc b.drlJf vaar productI. en verl<oop van
recrwoilepraduct.n

Ilo keukenfabrt.k

UE slopert) en v.rI<oop van bouwmatertal.n
.n hand.1 In antl.k

mhoracabedrl)Yan

N d.iollhandelvastlglng.n

:z. op.nba,.. nufavoonl.nln~en

". gebouw.n I.b.v. pompstation In b....m
mrnglYlak
Walert.ldlnglmaatacnopplJ Oost G.ld.r1and

~~

•

NATUURGEBIEO

natuurg.bl.d

rn Ijsbaan

"'W",-;",.a recreatIef medegebruIk loegeslaan

bos, met natuurwaarden

O bebouwlngsopppervlok t.b.v. de
Van OuwenoU.r-ve...nlglng

N

AGRARISCH GEBIED

AGRARISCH I<ERNAANDGEBIED

AGRARISCH GEBIED MET LANDSCHAPSWMRDEN

K bltchennlng karalrlertltl.ke bebouwing

K beschennlng karak'-rlltl.k. bebouwIng

I functlon..1 aan h.i bult.ngebl.d g.bond.n
nl.t-agrarlsche bedrIJven

U nlei-funcfloneel oon het bult.nllebled
g.bonden nl.I-agrarlsch. bedrfjven zoals
aanwezig op hel mom.nt van d. terlnlage
leggIng van het ontwerpplan

K b• .chennlng karalrl.rI.t1eke bebouwtng

O walarb'rsllng ten b.holV8 von
rwducflereservolr

IJ nl.t-functloneel aan h.t bultengebl.d
gebonden nlet-ograrlache bedrtJven lools
aanwezIg op het mom.nt van de terlnzog.
legging van h.t ontwerpplan

• BOS-EN

B bos

Bn

~

Cd

0i1

~ TERREIN VOOR VERBUJFSRECREATIE





Aan:

,'_..----.,

(

Van:

Datum:

.. !

~~)IJ(Jv.:eJ1'1i?eL
I volgens afspraak

, 1 ter informatie

I I gaarne uw commentaar

i-: ter goedkeuring

liJ .

o "j. (/.

__provincie

GELDERLAND

I I wilt u hierover bellen

I I u kunt dit behouden

. graag retour

I met dank voor inzage

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Tel. (026) 359 91 11

Peter
Tekstvak
Bijlage 2




