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Ontwerpbeschikking van
Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant

op de op 4 juni 2013 bij hen ingekomen aanvraag van de gemeente
Veldhoven, om vergunning krachtens de Ontgrondingenwet voor het
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H
bekend gemeente Veldhoven, Sectie: H; Perceelsnummers: 751, 769,
1314, 1318, 1316, 752, 583, 587, 589, 1353, 1357, 1354, 1307 en
1308 allen gedeeltelijk en Sectie: G; Perceelsnummers: 512, 513, 514,
814, 1146, 478, 477, 1171, 1177, 474, 1188, 1153, 1155, 456, 413,
414, 415, 416, 417, 928, 929, 921, 390, 1160, 381, 1162, 863, 939,
870, 829, 347, 336, 346, 338, 372, 345, 339, 340, 344, 343, 341, 342,
1107, 893, 1110, 298, 295, 890, 1191, 891 en 6691 allen gedeeltelijk.
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- ONTWERPBESCHIKKING –

Onderwerp

Ontgrondingenwet, ontwerpbeschikking

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de aanvraag voor een
ontgrondingsvergunning.
De aanvraag is ingediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Veldhoven en is bij ons bekend onder zaaknummer C2121572
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van de aanvraag (I), de procedure (II), de
belangenafweging (III) en het besluit met voorschriften (IV).

I.

Gegevens vergunningaanvraag

1.

Naam aanvrager

: college van burgemeester en

Datum verzoek
Datum binnenkomst

wethouders van de gemeente Veldhoven
: 3 juni 2013;
: 4 juni 2013.

2.

Locatie
Bestuurlijke gemeente
: Veldhoven;
Kadastrale gemeente
: Veldhoven;
Sectie
: H;
Perceelsnummer(s)
: 751, 769, 1314, 1318, 1316, 752, 583, 587, 589, 1353,
1357, 1354, 1307 en 1308 allen gedeeltelijk.
Sectie
: G;
Perceelsnummer(s)
: 512, 513, 514, 814, 1146, 478, 477, 1171, 1177, 474, 1188,
1153, 1155, 456, 413, 414, 415, 416, 417, 928, 929, 921, 390, 1160, 381, 1162, 863, 939, 870,

Retentievoorzieningen Verlengde Oersebaan/Verlengde Heerbaan gem. Veldhoven

829, 347, 336, 346, 338, 372, 345, 339, 340, 344, 343, 341, 342, 1107, 893, 1110, 298, 295,
890, 1191, 891 en 6691 allen gedeeltelijk.

3.

Doel van de ontgronding
Projectnaam
Ontgrondingsdoel

4.

5.

V
-O
: waterberging.

Aard van bovenvermeld terrein
Vóór ontgronding

: landbouwgrond/boomkwekerij;

Na ontgronding

: waterberging.

Grondbalans
Aangevraagde hoeveelheid

: 12.697 m3 ophoogzand en grond.

Te verwerken hoeveelheid

: 10.000 m3 ophoogzand en grond.

II.

Procedure

1.

Gevolgde procedure
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

2.

Aanvraag




3.

H

De ontvangstbevestiging aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Veldhoven is verzonden d.d. 4 juni 2013;
De voortgangsbrief m.b.t. de behandeling van de aanvraag is op
24 juni 2013 verzonden aan de aanvrager;
Van de mogelijkheid om aanvullende gegevens te vragen is geen gebruik gemaakt.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Wij hebben de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning onverwijld doorgestuurd aan onze
wettelijke adviseurs en hen verzocht advies uit te brengen. Van de volgende adviseurs zijn
adviezen ontvangen:

 Waterschap De Dommel, bij brief d.d. 17 juli 2013, ingekomen
d.d. 17 juli 2013, per mail;

 De gemeente Veldhoven laat bij mail van 30 juli 2013 weten dat de aangevraagde
ontgronding zich verdraagt met het bestemmingsplan.

III. Belangenafweging

Algemeen
De voorliggende aanvraag betreft de aanleg van een waterberging ten behoeve van een
V
O
V
H
V
B
ontgrondingoppervlakte circa 2,1 ha.

Het onderhavige plan bestaat uit het aanleggen van een rijbaan en rotondes. Doordat de rijbaan,
vanwege het type, in banden wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om een hemelwaterafvoer te
maken. Door de realisatie van deze weg en de rotondes neemt het verhard oppervlak toe en
daarmee de versnelde afstroom van regenwater naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd zal er
minder water in de bodem infiltreren. Door deze veranderingen in het onderhavig plangebied is de
gemeente Veldhoven genoodzaakt in de nabijheid van het vrijkomende water een
retentievoorziening te realiseren met voldoende capaciteit.

Gezien het feit dat aan beide zijde langs de rijbaan voldoende ruimte aanwezig is, is er gekozen om
het hemelwater middels kolken af te voeren naar een slotenstelsel. Binnen het plan is het echter
op twee locaties onmogelijk om het op deze wijze af te voeren waardoor er gekozen is om op deze
twee locaties een retentievoorziening aan te leggen voor de opvang van het regenwater. Tevens
wordt met deze retentievoorziening met voldoende inhoud het behoud van het hemelwater op
de onderhavige locatie gegarandeerd.
De diepte van de retentievoorziening is vrij extreem maar komt voort uit het gegeven dat de
rijbaan ruim beneden maaiveld wordt aangelegd. Dit betekent dat de retentievoorziening dieper
moet worden aangelegd dan de rijbaan met als gevolgd dat deze ten opzichte van het huidige
maaiveld extreem diep komt te liggen. Bij één retentievoorziening betekent dit concreet dat men
tot een diepte van 4 meter zal ontgraven.

In totaal komt uit het project ruim 12.000 m3 ophoogzand en grond vrij. Naar inschatting zal de
ontgronding 2 maanden gaan duren.
Bij de onderhavige ontgronding zijn betrokken:
a. ontgrondingenbeleid;
b. uitvoeringsaspecten;

c. hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten;
d. ruimtelijke ordeningsaspecten;
e. archeologie.

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.
Ad a. Ontgrondingenbeleid
O
H
A
van het
B
M
bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving.
Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor de grondstoffenvoorziening dat zuinig en
doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en grondstoffenvoorraden en het stimuleren van
een hoogwaardige inzet van alternatieven en secundaire bouwgrondstoffen.

In dit beleid is er geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de realisering van een
retentievoorziening.

Voor winningen die volledig gekoppeld zijn aan de realisering van een maatschappelijk gewenste
functie (in dit geval een retentievoorziening) en de hoeveelheid zand die daarbij vrijkomt geen
doel op zich is, blijft de Nota Handleiding Functionele Ontgrondingen en Bodem in Zicht van
kracht.

Het voorliggende verzoek heeft betrekking op het ontgronden ten behoeve van de aanleg van
retentievoorziening/waterberging van beperkte omvang. Inherent hieraan komen
oppervlaktedelfstoffen vrij.

Wij merken de onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding welke dient ter
realisering van een maatschappelijk gewenste functie. Het voorliggend verzoek past binnen het
provinciale ontgrondingen- en grondstoffenbeleid.

Ad. b. Uitvoeringsaspecten
In totaal zal ruim 12.000 m3 ophoogzand en grond ontgraven worden. De vrijkomende hoeveelheden zullen
gedeeltelijk worden afgevoerd en gedeeltelijk verwerkt worden binnen de begrenzing van het planproject.

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag
gevoegde tekeningen, genaamd:

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 1 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 2 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 3 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 4 van 4.

Ad.c. Hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten
De locatie is gelegen ten Westen van Veldhoven langs Oerle en Veldhoven Dorp en bevindt zich in
het stroomgebied van de Bovendommel van Waterschap de Dommel. Het onderhavige
plangebied/tracé maakt grotendeels deel uit van het bestemmingsplan buitengebied 1988 en kent
hierin de bestemmingen agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde,
agrarisch gebied met natuurwaarde, agrarisch kernrandgebied, dierenbegraafplaats en
vogelverblijf.

In de omgeving van de locatie zijn enkele sloten aanwezig. De locatie heeft momenteel een
grondwaterstand die wordt beïnvloed door sloten en greppels. Door de realisatie van de weg en
de rotondes neemt het verhard oppervlak toe en daarmee de versnelde afstroom van regenwater
naar het oppervlaktewater. Hiervoor worden de bij deze aanvraag de noodzakelijke
bergingsvoorzieningen aangelegd. Gezien het feit dat een gedeelte van de rijbaan wordt
aangelegd beneden maaiveld betekent dat de wateropvang, retentievoorziening, ten opzicht van
het maaiveld ter plaatse dieper zal worden aangelegd. Ter plaatse van retentievoorziening 1 ten
zuiden van de nieuwbouw gebied Oerle-Zuid dient een ontgraving plaats te vinden van 4 meter
minus maaiveld ter plaatse.
De diepte is mede bepalend gezien de grondslag. Het is hierdoor noodzakelijk om een meter
grondverbetering toe te passen middels het verwijderen van een vaste leemlaag en het
terugbrengen van een meer waterdoorlatende bodemlaag.
Gezien bovenstaande kan worden gesteld dat de aangevraagde ontgronding geen nadelige
effecten zal hebben op de waterhuishouding.

Bij brief van 17 juli 2013, heeft het Waterschap De Dommel kenbaar gemaakt akkoord te gaan met
de uit te voeren werkzaamheden en het hiervoor ingediende ontwerp.

Ad. d. Ruimtelijke ordeningsaspecten
Conform artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en
wethouders mee of de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het bestemmingsplan,
een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter zake of een beheers
verordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wro en deelt, indien dit niet geval mocht zijn, mee
of de gemeenteraad dan wel burgemeester en wethouders van de gemeente bereid is aan de
ontgronding planologische medewerking te verlenen.

De gemeente Veldhoven laat bij mail van 30 juli 2013 weten dat de aangevraagde ontgronding zich
H
B
V
O
V
29 september 2009 vastgesteld door haar gemeenteraad.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 10, lid 6 van de Ontgrondingenwet. Gelet hierop bestaat er
tegen de onderhavige ontgronding vanuit de ruimtelijke ordeningsaspecten geen bezwaar.

Ad. e. Archeologie
Grote delen van het plangebied hebben op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW),
zoals opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant, een
(middel-)hoge archeologische verwachtingswaarde. De gemeente Veldhoven heeft in 2008 een
gedetailleerde archeologische verwachtingskaart laten opstellen. Deze gemeentelijke kaart is meer
gebieds-specifiek en kent een grotere mate van detaillering. Ook op deze kaart hebben grote
delen van het plangebied een hoge verwachting voor alle archeologische perioden.

Vanaf januari 2008 is verspreid over een periode van ruim 5 jaar veldonderzoek verricht in Oerle.
Begin 2008 is een proefsleuven onderzoek uitgevoerd in het 36 hectare grote deelplangebied
Veldhoven-West-Oerle-Zuid. In aansluiting daarop heeft in de jaren 2008 t/m 2010 in het
noordwesten van dit deelplangebied ten westen van de Zittardsestraat een opgraving
plaatsgevonden. Daarnaast heeft in 2008 verspreid over het deelplangebied archeologisch
landschaps-onderzoek plaatsgevonden op de Kerkakkers van Oerle-Zuid. In de jaren 2011 en 2012
heeft er een aanvullend archeologisch onderzoek plaatsgevonden voor het plangebied Zilverackers
Westelijke Ontsluitings Route.

De rapporten Inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven in het Plangebied Zilverackers te
Veldhoven (deelgebied 2: Huysackers/ Bosackers), ZAN 266, Amsterdam 2011, Een inheems
Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven), Definitief archeologisch onderzoek in
)
V
O
-Zuid), Diachron publicatie 50,
Amsterdam 2012 Evaluatierapport versie 2, Veldhoven Zilverackers WOR IVO-P en AO, ADC
projectnr: 4131024, Evaluatieverslag Archeologisch Opgraving, 29 juni 2012 en het conceptEvaluatierapport versie 1.0, Veldhoven Zilverackers: Archeologisch onderzoek in het tracé van de

verlengde Oersebaan/Verlengde Heerbaan, 2013 vormen de basis van de beoordeling van het
aspect archeologie.

Uit de resultaten zoals gepresenteerd in het rapport Een inheems Romeinse nederzetting in OerleZuid (gem
V
D
)
gemeente Veldhoven (deelgebied: Oerle-Zuid), Diachron publicatie 50, Amsterdam 2012 blijkt dat
ten westen van de Zittardsestraat een waardevolle archeologische nederzetting in situ lag. Tijdens
het definitief archeologisch onderzoek is deze inheems-Romeinse nederzetting als roerend
monument gedocumenteerd en veilig gesteld.

Uit de resultaten zoals gepresenteerd in het evaluatierapport versie 2, Veldhoven Zilverackers
WOR IVO-P en AO, ADC projectnr: 4131024, Evaluatieverslag Archeologisch Opgraving, 29 juni
2012 blijkt dat tussen de Oude kerkstraat en het Hoogeind (zone A) een waardevolle
archeologische nederzetting uit de Late-Middeleeuwen in situ lag. Tijdens het definitief
archeologisch onderzoek is deze nederzetting als roerend monument gedocumenteerd en veilig
gesteld. Tevens bleek dat ten zuiden van het Hoogeinde en ten westen van de Wintelrese dijk
(zone B) nog een waardevol archeologisch terrein in situ lag. Hier is via een definitief archeologisch
onderzoek in het westelijk deel van het terrein een IJzertijd nederzetting als roerend monument
gedocumenteerd en veilig gesteld.

Uit de resultaten zoals gepresenteerd in de rapport Inventariserend veldonderzoek dmv
proefsleuven in het Plangebied Zilverackers te Veldhoven (deelgebied 2: Huysackers/ Bosackers),
ZAN 266, Amsterdam 2011 blijkt dat ten westen van de rotonde voor de ontsluiting van de
Zittardsestraat ook een waardevolle archeologische nederzetting in situ lag. In het kader van de
voorgenomen aanleg van de Verlengde Heerbaan/ Oersebaan (WOR fase 2) is eind 2012 deze
archeologische nederzetting opgegraven. De opgraving vond plaats in zone F (zone PSL I). Tevens
werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd met evt. doorstart naar opgraving voor het tracéZittardse ro
“ -J
P“L II

Tijdens het onderzoek in zone PSL I (zone F) zijn twee boerderijen en twee waterputten uit de
Vroege middeleeuwen als roerende monumenten gedocumenteerd en veilig gesteld. De
resultaten van deze opgraving zijn voorlopig vastgelegd in het concept-Evaluatierapport versie 1.0,
Veldhoven Zilverackers: Archeologisch onderzoek in het tracé van de verlengde
Oersebaan/Verlengde Heerbaan, 2013.

In het kader van de gehele ontwikkeling van het plangebied Zilverackers incl. deelplangebied
Veldhoven-West-Oerle-Zuid heeft op 19 juli 2011 besluitvorming plaatsgevonden. De gemeente
veldhoven heeft op basis van de resultaten van de waarderende archeologische onderzoeken zoals
die later zijn vastgelegd in de rapporten:
- Een inheems Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven), Definitief archeologisch
)
V
O
-Zuid), Diachron

publicatie 50, Amsterdam 2012 en;
- Inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven in het Plangebied Zilverackers te Veldhoven
(deelgebied 2: Huysackers/ Bosackers), ZAN 266, Amsterdam 2011.
een archeologische maatregelenkaart vastgesteld. Op deze maatregelenkaart is aangegeven waar
archeologische vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn en waar niet (zone-indelingen). In het Besluit
van B&W Veldhoven d.d. 19 juli 2011, inzake de archeologische uitvoeringsstrategie Zilverackers
inclusief de Archeologische Maatregelenkaart juni 2011, heeft de gemeente haar besluiten in deze
vastgelegd.

In het kader van de aanleg van de Verlengde Heerbaan/Oersebaan (WOR fase 2) heeft nogmaals
op 31 januari 2013 extra besluitvorming plaatsgevonden. De gemeente veldhoven heeft op basis
van het Inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven in het Plangebied Zilverackers te
Veldhoven (deelgebied 2: Huysackers/ Bosackers), ZAN 266, Amsterdam 2011 en het conceptEvaluatierapport versie 1.0, Veldhoven Zilverackers: Archeologisch onderzoek in het tracé van de
verlengde Oersebaan/Verlengde Heerbaan, 2013 het tracé Verlengde Heerbaan / Oersebaan te
Veldhoven vrijgegeven ten behoeve van de aanleg van de weg.

Op basis van de resultaten zoals gepresenteerd in de rapporten:
- Inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven in het Plangebied Zilverackers te Veldhoven
(deelgebied 2: Huysackers/ Bosackers), ZAN 266, Amsterdam 2011;
- Een inheems Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven), Definitief archeologisch
onderzoek in het
)
V
O
-Zuid), Diachron
publicatie 50, Amsterdam 2012;
- Evaluatierapport versie 2, Veldhoven Zilverackers WOR IVO-P en AO, ADC projectnr: 4131024,
Evaluatieverslag Archeologisch Opgraving, 29 juni 2012;
- concept-Evaluatierapport versie 1.0, Veldhoven Zilverackers: Archeologisch onderzoek in het tracé
van de verlengde Oersebaan/Verlengde Heerbaan, 2013
constateren wij dat in het plangebied waarderende archeologische onderzoeken hebben
plaatsgevonden en dat de waardevolle archeologische nederzettingen als roerende monumenten
gedocumenteerd en veilig gesteld zijn. Gelet op de hierboven genoemde rapporten en gezien:
- het selectiebesluit B&W Veldhoven naar aanleiding van de resultaten van het inventariserend
veldonderzoek Veldhoven-West, fase 1 (Zuid Oerle) 2008;
- de Zilverackers Archeologie Maatregelenkaart, juni 2011;
- het Besluit van B&W Veldhoven d.d. 19 juli 2011, inzake de archeologische uitvoeringsstrategie
Zilverackers inclusief de Archeologische Maatregelenkaart juni 2011,
achten wij aanvullend archeologisch onderzoek in het plangebied verlengde Oersebaan/Verlengde
Heerbaan niet noodzakelijk.

Gelet op het bovenstaande bestaat er tegen de onderhavige ontgronding vanuit de archeologische
monumentenzorg geen bezwaar. Wij zullen derhalve hieromtrent geen nadere voorschriften
opnemen in de vergunning.

Indien bij de werkzaamheden archeologische waarden worden gevonden dienen de
graafwerkzaamheden op de betreffende locatie gestaakt te worden en dient hiervan,
conform de WAMZ, melding gemaakt te worden bij Onze minister. In Noord-Brabant
kan deze melding ook gedaan worden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische
Bodemvondsten Noord-Brabant (tel. 06-18303222).

Samenvattend
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken
belangen die in de belangenafweging zijn meegenomen, komen wij tot de conclusie
dat -onder de hierna volgende voorschriften- geen overwegende bezwaren bestaan
tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

IV. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD BRABANT;

gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening
Noord-Brabant;

BESLUITEN:

1. de door de gemeente Veldhoven gevraagde vergunning voor het ontgronden van 2,1 ha
landbouw-, boomteelt- en bosgronden, zijnde de percelen, kadastraal bekend gemeente
Veldhoven, Sectie: H; Perceelsnummers: 751, 769, 1314, 1318, 1316, 752, 583, 587, 589, 1353,
1357, 1354, 1307 en 1308 allen gedeeltelijk en Sectie: G; Perceelsnummers: 512, 513, 514,
814, 1146, 478, 477, 1171, 1177, 474, 1188, 1153, 1155, 456, 413, 414, 415, 416, 417, 928,
929, 921, 390, 1160, 381, 1162, 863, 939, 870, 829, 347, 336, 346, 338, 372, 345, 339, 340,
344, 343, 341, 342, 1107, 893, 1110, 298, 295, 890, 1191, 891 en 6691 allen gedeeltelijk;
2. te bepalen dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden;
3. te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag
waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 5 is afgegeven.

De ontgronding dient uitgevoerd worden met in achtneming van de volgende voorschriften:

Voorschriften

Termijn uitvoering werkzaamheden
1. De ontgronding respectievelijk opleveringsverplichtingen moeten binnen 1 jaar na het
onherroepelijk worden van de beschikking worden uitgevoerd c.q. zijn voltooid.

Aanvang ontgronding
2. Vergunninghoudster dient uiterlijk een week vóór aanvang van de
ontgrondingswerkzaamheden het cluster Ontgrondingen van de Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven, hiervan schriftelijk in kennis te
stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgrondingsvergunning.

Technische uitvoering
3. Het onderhavige terrein dient te worden ingericht overeenkomstig de tekeningen
genaamd,
*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 1 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 2 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 3 van 4;

*

Aanleg Oersebaan en Heerbaan, tekeningnummer 013-049 d.d. 19 april 2013,
bladnr. 4 van 4;

zoals bijgevoegd bij de aanvraag.

Monitoring gewonnen hoeveelheden
4. Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden
moet opgave worden gedaan van de afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.
Deze gegevens moeten op een door de provincie beschikbaar gesteld formulier worden
verstuurd aan het bevoegd gezag.

Toezicht
5. Deze vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie
aanwezig zijn en op verzoek kunnen worden getoond aan de met het toezicht belaste

ambtenaren.

Algehele oplevering
6. .
7. De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en
inrichting van de ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd,
als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is
bevestigd.

-Hertogenbosch,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H.C. Noppen
directeur

