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I: www.odzob.nl

- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 14 februari 2018 een aanvraag om een vergunning op
grond van de Ontgrondingenwet ontvangen van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Werkendam.
De aanvraag betreft uitbreiding waterpartijen RBT Werkendam, kadastraal bekend gemeente Werkendam,
sectie P, nummers 55 en 56.
De aanvraag is geregistreerd onder registratienummer Z.91278/ D.314760.

I.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
-

Gezien de aanvraag van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Werkendam van 14 februari 2018;

-

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

-

Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008;

-

En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:
1.

aan N het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam vergunning te
verlenen voor uitbreiding waterpartijen RBT Werkendam, kadastraal bekend gemeente Werkendam,
sectie P, nummers 55 en 56, zoals weergegeven op de tekening “Waterpartijen RBT te Werkendam,
Kadastrale aanduiding d.d. 18-1-2018”;

2.

dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in
paragraaf “II Voorschriften”;

3.

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:


Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;



Bijlage A.1, MER-besluit;



Bijlage A.2, MER-rapport RBT;



Bijlage B, Tekening Waterpartijen RBT-terrein te Werkendam, topkaart met locatie ontgronding,
tekeningnummer B, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;
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Bijlage C, Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Kadastrale aanduiding, tekeningnummer C,
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;



Bijlage D, Tekening Waterpartijen RBT, Nieuwe situatie met hoogtemeting, tekeningnummer 40,
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;



Bijlage E, Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Nieuwe situatie Profielen 1 en 2 uitbreiding



Bijlage J, Werkplan t.b.v. ontgrondingsvergunning RBT Werkendam, van Adcim d.d. 18-1-2018;



Bijlage K.1, Archeologisch Rapport, Bureauonderzoek archeologie Regionaal Bedrijventerrein

waterpartij t.b.v. RBT, tekeningnummer 40, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

Werkendam van Arcadis d.d. 30 mei 2014;


Bijlage L, Natuurtoets (exclusief Natuurbeschermingswet 1998) Regionaal Bedrijventerrein
Werkendam van Arcadis d.d. 2 april 2012;



Bijlage G, machtiging;



Bijlage K.2, rapport Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek) van RAAP Archeologisch Adviesbureau BV d.d. 17 april 2014;



Begeleidend schrijven van Adcim d.d. 13-2-2018;



Bijlage Vaststelling bestemmingsplannen Regionaal Bedrijventerrein en geluidzone regionaal
bedrijventerreinen d.d. 7 oktober 2014.

4.

dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 6.1 is afgegeven.

Eindhoven, 8-8-2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

R.H.A.J. Cremers
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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II.

Voorschriften

De ontgronding dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de volgende voorschriften:
1.

Termijnen ontgronding en oplevering
1.1.

De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2019
te zijn beëindigd c.q. voltooid.

2.

Start- en eindmelding werkzaamheden
2.1.

Vergunninghouder dient uiterlijk 5 werkdagen week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient
gebruik te worden gemaakt van het formulier “melding start/einde ontgronding”. Dit formulier
kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/
ontgrondingen/melding-ontgrondingen;

2.2.

Vergunninghouder dient binnen 10 werkdagen ná beëindiging van de ontgrondings- en
inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er
dient gebruik te worden gemaakt van het formulier “melding start/einde ontgronding”. Dit
formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/
vergunningverlening/ontgrondingen/melding-ontgrondingen

3.

Technische uitvoering
3.1.

De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot maximale
diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, overeenkomstig is aangegeven op de
volgende, bij de aanvraag gevoegde tekeningen:
a.

Tekening Waterpartijen RBT-terrein te Werkendam, topkaart met locatie ontgronding,
tekeningnummer B, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

b.

Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Kadastrale aanduiding, tekeningnummer C,
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

c.

Tekening Waterpartijen RBT, Nieuwe situatie met hoogtemeting, tekeningnummer 40,
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

d.

Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Nieuwe situatie Profielen 1 en 2 uitbreiding
waterpartij t.b.v. RBT, tekeningnummer 40, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

e.

Bijlage Vaststelling bestemmingsplannen Regionaal Bedrijventerrein en geluidzone
regionaal bedrijventerreinen d.d. 7 oktober 2014.

4.

Monitoring gewonnen hoeveelheden
4.1.

Vergunninghouder dient jaarlijks vóór 1 april opgave te doen van:
a.

de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en

b.

de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari).

Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
4.2.

Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient
opgave te worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette
hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.
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5.

Toezicht
5.1.

De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig
zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belastte ambtenaren van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

5.2.

Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige
meetmaterialen ter beschikking te stellen.

6.

Oplevering
6.1.

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.
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III.
1.

Procedure
Gevolgde procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).

2.

Aanvraag


De aanvraag is op 14 februari 2018 ontvangen;



De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van de
aanvraag wordt toegepast, is op 1 maart 2018 verzonden aan de aanvrager.

3.

Samenvatting gegevens vergunningaanvraag
Naam aanvrager:

het college van burgemeester en wethouders van Werkendam;

Locatie:

Werkendam;

Bestuurlijke gemeente:

Werkendam;

Kadastrale gemeente:

Werkendam;

Sectie

P;

:

Perceelnummers :

55 en 56;

Doel van de ontgronding
Projectnaam:

uitbreiding waterpartijen RBT Werkendam;

Ontgrondingsdoel:

Aanleg waterpartijen (retentievoorzieningen en sloten).

Aard van bovenvermeld terrein
Vóór ontgronding:

polder;

Na ontgronding:

waterpartijen.

Grondbalans
Aangevraagde hoeveelheid: 32.500 m³ te ontgraven grond/klei/zand;
Een gedeelte van de klei en ophoogzand wordt hergebruikt. Het merendeel van de klei en
ophoogzand wordt afgevoerd.
4.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 1 maart 2018 doorgestuurd aan onze
adviseur, het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland en hen verzocht advies uit te brengen.

5.

Ontwerp-beschikking
De ontwerpbeschikking is op 21 juni 2018 verzonden aan de aanvrager en de betrokken
bestuursorganen.
De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf
26 juni 2018 tot en met 7 augustus 2018 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter
inzage gelegd bij de gemeente Werkendam en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Een ieder is
in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar
voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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IV.

Beoordeling Besluit Milieueffectrapportage

Voor het Regionaal bedrijventerrein Werkendam (RBT) is door Arcadis een m.e.r. opgesteld. Dit betreft een
het “Regionaal bedrijventerrein Werkendam, Stedenbouwkundige variantenstudie d.d. 6 maart 2012”. In
dit m.e.r. wordt beschreven hoe het gebied in 2 fases worden ontwikkeld zou worden. Fase 1 is in
2016/2017 aangelegd. Fase 2 wordt niet meer aangelegd.
Vanuit het waterschap Rivierenland ligt een verplichting om nog 10 hectare waterberging te creëren ten
behoeve van het RBT fase 1. De intentie is om de waterberging te maken tussen de gebieden fase 1 en 2
van het RBT. Deze waterberging zit al in het m.e.r. van 2012 omdat zowel fase 1 als 2 is meegenomen.
Er kan gebruik gemaakt worden van een bestaand m.e.r. mits er geen wezenlijke zaken zijn gewijzigd
(wettelijke of beleidskaders of essentiële wijziging van het initiatief). In zo’n geval kan er gebruik gemaakt
worden van het bestaande m.e.r.
In dit kader wordt aangesloten bij het m.e.r. “Regionaal bedrijventerrein Werkendam, Stedenbouwkundige
variantenstudie d.d. 6 maart 2012”.
Conclusie MER:
Getoetst aan het bestaande m.e.r. en voorgenomen ontgronding is de conclusie dat de aanleg van de
waterberging het bestaande m.e.r. voldoende beschreven is en dat er geen aanvulling noodzakelijk is. Wij
kunnen instemmen met het m.e.r. en de voorgenomen ontgrondingsactiviteiten.
V.

Overwegingen

Algemeen
Het ontgrondingsgebied ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein “Bruine Kilhaven V” in de kern
Werkendam. Het bedrijventerrein zou in 2 fases worden aangelegd. Fase 1 is reeds gerealiseerd in
2016/2017. Omdat fase 2 niet doorgaat moet er voor het toegenomen verhard oppervlak uit fase 1
ca. 9600 m2 waterberging worden ontgraven.
De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgronding betrokken:
a.

Ontgrondingenbeleid;

b.

Uitvoeringsaspecten;

c.

Ruimtelijke ordeningsaspecten;

d.

Natuur en Landschap en aardkundige waarden;

e.

Wet natuurbescherming;

f.

Archeologie;

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.
Ad a.

Ontgrondingenbeleid

Provinciale Staten hebben op 15 december 2006 de nota "Hoofdlijnen Actualisatie van het Brabantse
grondstoffenbeleid" vastgesteld. Met het beleid in deze nota wordt beoogd een 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. In dit beleid is er geen sprake van
kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten. Het voorliggende
project uitbreiding waterpartijen RBT Werkendam heeft betrekking op het realiseren extra waterpartijen
om te voldoen aan de waterbergingsopgave van het waterschap Rivierenland.
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Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding welke dient ter realisering
van een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief hoogwaardige
ontgrondingsprojecten.
Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q.
grondstoffenbeleid.
Ad. b.

Uitvoeringsaspecten

In totaal zal circa 32.500 m3 grond klei en ophoogzand worden ontgraven. Een gedeelte van de klei en
ophoogzand wordt hergebruikt. Het merendeel van de klei en ophoogzand wordt afgevoerd.
De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde
tekeningen en documenten, genaamd:
-

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning (bijlage 1);

-

Bijlage A.1, MER-besluit;

-

Bijlage A.2, MER-rapport RBT;

-

Bijlage B, Tekening Waterpartijen RBT-terrein te Werkendam, topkaart met locatie ontgronding,

-

Bijlage C, Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Kadastrale aanduiding, tekeningnummer C,

-

Bijlage D, Tekening Waterpartijen RBT, Nieuwe situatie met hoogtemeting, tekeningnummer 40,

-

Bijlage E, Tekening Waterpartijen RBT te Werkendam, Nieuwe situatie Profielen 1 en 2 uitbreiding

-

Bijlage J, Werkplan t.b.v. ontgrondingsvergunning RBT Werkendam, van Adcim d.d. 18-1-2018;

-

Bijlage K.1, Archeologisch Rapport, Bureauonderzoek archeologie Regionaal Bedrijventerrein

tekeningnummer B, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;
getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;
waterpartij t.b.v. RBT, tekeningnummer 40, getekend door Adcim d.d. 18-1-2018;

Werkendam van Arcadis d.d. 30 mei 2014;
-

Bijlage L, Natuurtoets (exclusief Natuurbeschermingswet 1998) Regionaal Bedrijventerrein Werkendam
van Arcadis d.d. 2 april 2012;

-

Bijlage G, machtiging;

-

Bijlage K.2, rapport Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend
booronderzoek) van RAAP Archeologisch Adviesbureau BV d.d. 17 april 2014;

-

Begeleidend schrijven van Adcim d.d. 13-2-2018;

-

Bijlage Vaststelling bestemmingsplannen Regionaal Bedrijventerrein en geluidzone regionaal
bedrijventerreinen d.d. 7 oktober 2014.Bijlage 44-4 fig. 4.13 vegetatiezones St.Jansplaat, Bureau
Waardenburg 22-2-2018.

-

En overeenkomstig de in het dictum, onder 3, genoemde delen van de aanvraag.

Ad. c.

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 ter plaatse geldend bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (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.
Met betrekking tot het provinciaal belang is het project ook getoetst aan de Verordening ruimte 2012.
Hieruit blijkt dat de het plangebied en haar omgeving het zuidelijkste deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) vormt. De NHW is aangewezen als Nationaal Landschap en voorgedragen voor
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werelderfgoedstatus. Het MER laat zien wat de gevolgen zijn van de alternatieven en het
voorkeursalternatief op de NHW. Voor dit deel van de NHW is historisch geografisch gezien openheid het
belangrijkste kenmerk.
Gelet op de cultuurhistorische de waarden die het gebied vertegenwoordigt, moeten de voorgenomen
ontwikkelingen van het RBT hier rekening mee houden. Nu er overeenstemming is met de borging van
deze waarde, bestaan er geen bezwaren tegen de ontgrondingsvergunning.
Ad. d.

Natuur en Landschap en aardkundige waarden

Het plangebied is géén aardkundig waardevol gebied, het is géén EHS en géén Groenblauwe mantel.
De ontgronding langs de Grote Waardweg vindt plaats aan de oostkant van de weg, dus niet tegen de EHS
aan.
Het gebied van het bedrijventerrein is nu agrarisch gebied en is door een weg/dijk afgescheiden van de
EHS. Er worden groensingels en waterlopen aangelegd tussen het bedrijventerrein en de EHS.
Gezien de locaties en de aard van de ontgrondingen zullen deze géén invloed hebben op de bestaande
EHS.
Wij constateren dat de ontgronding hiermee geen nadelige gevolgen heeft op de natuur-, landschap- en
aardkundige waarden en als zodanig geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de ontgrondingen
inrichtingsactiviteiten. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften
opgenomen.
Ad. e.

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten; de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de
provincies voor hun gebied wat wel en niet mogelijk is. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en
ontheffingen. Het is belangrijk dat eenieder makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade
voor de natuur is toegestaan en waar men een vergunning of ontheffing kan aanvragen.
Handelingen als bedoeld in de aanvraag kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of
dieren, genoemd in de Wet natuurbescherming, voorheen Flora- en faunawet, en de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is dient voorafgaande aan de uitvoering van de
werkzaamheden een ontheffing van de Wet natuurbescherming te zijn verleend. In de nieuwe Wet
natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 2000-gebieden vrijwel hetzelfde.
Bestaand gebruik is, tot het moment dat beheerplannen voor Natura 2000-gebieden zijn opgesteld, niet
vergunningsplichtig. Uitzondering vormt bestaand gebruik dat onomkeerbare schade aan de
natuurwaarden zou veroorzaken.
Het onderzoeksgebied voor het planvoornemen is gelegen in het Natura 2000 gebied “Biesbosch”. Op
grond van de Wet natuurbescherming is het planvoornemen vermoedelijk vergunningsplichtig,
grotendeels vanwege de tijdelijke effecten/maatregelen bij de aanleg/bouw, en in mindere mate ten
aanzien van de gebruiksfase.
De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening is
neergelegd bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Bij deze omgevingsdienst is een vergunning
aangevraagd voor de Wet natuurbescherming.
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Voor wat betreft het aspect natuurbescherming zijn er geen belemmeringen voor het afgeven van de
ontgrondingsvergunning. Daarmee is de uitvoerbaarheid van de ontgronding met betrekking tot dit kader
gegarandeerd.
Ad. f.

Archeologie

Het landschap in het onderzoeksgebied is te bezien als twee losstaande landschappen op elkaar. Het
landschap van voor de Sint Elisabethsvloed bestond uit een omvangrijk veengebied waar rivieren doorheen
stroomden. De oeverwallen langs de rivieren lagen hoger in het landschap en vormden geschikte locaties
voor bewoning. In de loop van de Middeleeuwen werd begonnen met het ontginnen van het veengebied.
Het tweede landschap ontstond door toedoen van de Sint Elisabethsvloed. Tijdens een novemberstorm in
1421 breekt de dijk door en stroomt de Groote Waard onder. In de periode 1421-1424 gebeurt dit enkele
keren, zodat de Groote Waard een binnenzee werd: het Bergsche Veld. In de loop van de daaropvolgende
eeuwen zorgde langzame sedimentatie tot ophoging van de bodem van het Bergsche Veld.
Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Werkendam bevindt zich in het
plangebied een oost-west georiënteerde stroomgordel. Het betreft de stroomgordel van Brakel Verlengd
(ook wel gerekend tot de Gorkum-Arkel stroomgordel), die vanaf het Neolithicum voor bewoning
beschikbaar was. Deze ligt afgedekt op 3 tot 5 m -mv onder jongere riviersedimenten en afzettingen van
de Sint Elizabethsvloed. Voor deze stroomgordel geldt een middelhoge archeologische verwachting. Op de
vernieuwde versie van de stroomgordel kaart staat aangegeven dat de ligging van de stroomgordel
indicatief is vanwege de afdekking met wadafzettingen.
De dieper gelegen komafzettingen, het restant van het landschap voor de Sint Elizabethsvloed, kunnen
deel uitmaken van het middeleeuwse ontginningsgebied. Archeologische sporen, zoals perceleringssloten,
kunnen hier zeer goed nog in de ondergrond aanwezig zijn. De archeologische waarde van de hierboven
gelegen getijdenafzettingen is echter laag. Tevens moet gesteld worden dat in de diepere ondergrond
(meer dan 4 m -mv) nog archeologisch relevante afzettingen aanwezig kunnen zijn, zoals die behorend tot
de stroomgordel van Brakel Verlengd.
Onderhavig onderzoek richtte zich in eerste plaats op het in kaart brengen van de geologische opbouw
van het plangebied en dan met name op de ligging (locatie en diepteligging) van de oostwest
georiënteerde stroomgordel binnen het plangebied (deze zou zich vanaf 3-5 m -mv manifesteren). De
aanwezigheid van deze stroomgordel is tijdens het onderzoek niet aangetoond. Onder het pakket
getijdenafzettingen zijn voornamelijk komafzettingen aangetroffen (komklei en veen).
Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te geven:
- de stroomgordel is niet aanwezig binnen het plangebied;
- de stroomgordel is op een dieper niveau aanwezig dan de geprospecteerde 4 m -mv.
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het
bedrijvenpark (die niet dieper zullen reiken dan 3,5 m -mv) geen archeologische resten zullen verstoren
die in relatie staan tot de eventueel aanwezige stroomgordel.
Wij hebben hieromtrent in deze vergunning dan ook geen voorschriften opgenomen.
De vergunninghouder dient tijdens de uitvoering wel alert te zijn op de aanwezigheid van archeologische
waarden bij deze zogenaamde bodem verstorende werkzaamheden. Bij het aantreffen van deze waarden
dient de vergunning houdster hiervan melding te maken bij de minister conform Art. 5.10 van de
Erfgoedwet. De melding kan ook plaatsvinden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische
Bodemvondsten (MAB) Noord-Brabant 06-1830 3222.
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Samenvattend:
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgronding betrokken belangen en bij ons ingekomen
adviezen die in de belangenafweging zijn meegenomen en afgewogen, verlenen wij de vergunning.
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