
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Provincie Noord-Holland ~er Commissie voor de 
Directie B&U, Projectbureau """ milieueffectrapportage 
De heer P. Sch ravend ij k r--.......;;~-----------.:~--.::::..---l 

ingekomen: 
Boeingavenue 241 
1119 PD SCHIPHOL-RUK nummer: 

Betreft: Ontgrondingenwet toezending ontwerpbes/uit, 

Natuurontwikke/ingsgebied Bovenkerkerpolder te Amstelveen, 

7338/112086 

Geachte directie, 

U heeft een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet aangevraagd 

ten behoeve van natuurontwikkelings in de Bovenkerkerpolder te 

Amste/veen. 

Wij hebben een ontwerpbes/uit opgeste/d en sturen u dat hierbij toe, 

samen met de kennisgeving waarmee het ontwerpbes/uit bekend wordt 

gemaakt . 

U kunt ons tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn 

uw zienswijzen ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar maken, 

onder vermelding van ons projectnummer 112086. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vergunningverlener, de 

heer drs. P.H.M. Huits. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

nitmanager Vergunningen Bodem 

dhr. ir. J,G .M. Jansman 

NHoOOl 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

Drs. P. H. M. Huits 

SHV/VG/ BOD 

Doorkiesnummer (023) 514 3087 

hUitsp@noord-holland.nl 

Verzenddatum 

VERZONDEN 2 0 JUNi 2012 
Kenmerk 

2012-27847 

Uw kenmerk 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon 0800 998 6734 

Fax (023) 514 3030 

Surinameweg 11 

Haarlem [2035 VAl 

www.noord-holland.nl 
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Provincie 
Noord-Holland 

POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM 

Betreft: Ontgrondingenwet ontwerpbesluit inzake aanvraag vergunning 

natuurontwikkeling Bovenkerkerpolder te Amstelveen, 

MPM 7338/112086 

Geachte directie, 

U heeft ons gevraag om een vergunning krachtens de 

Ontgrondingenwet ten behoeve van natuurontwikkeling in de 

Bovenkerkerpolder te Amstelveen 

Uw aanvraag is bij ons ontvangen op 13 maart 2012 en bestaat uit de 

volgende documenten: 

aanbiedingsbrief d.d. 8 maart 2012, kenmerk 2012-13327; 

aanvraagformulier Ontgrondingenwet; 

tekening topografische situatie; 

overzichtstekening; 

dwarsprofielen; 

tekening kadastrale situatie; 

bodemonderzoeken; 

archeologische onderzoeken ; 

1" wijziging bestemmingsplan, 1" herziening N201 ; 

Bestemmingsplan N201 - Natuurcompensatie 2" fase 

natuurtoetsen. 

BESLUIT 

Wij verlenen de Directie B&U een vergunning voor het ontgraven en 

afvoeren van 140.000 m3 klei van de onder eigendomssituatie 

genoemde percelen ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Aan de vergunning zijn de hierna opgenomen voorschriften verbonden, 

De aanvraag maakt deel uit van de vergunning 
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De vergunning vervalt indien niet binnen 1 jaar na inwerkingtreding is 

begonnen met de werkzaamheden en wij niet besloten hebben tot 

verlenging. 

VOORSCHRIFTEN 

1. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de 

aanvraag geleverde tekeningen. 

2. U moet de aanvang van de werken uiterlijk 7 dagen van te voren 

schriftelijk melden bij het Servicepunt van de Directie Subsidies , 

Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 

(Postbus 30072001 DA Haarlem of fax 023 5421766) door middel 

van bijgevoegd formulier. 

3. Indien tijdens de uitvoering van de werken, voorwerpen, sporen of 

overblijfselen worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan 

worden vermoed dat deze van historisch, oudheidkundig of 

wetenschappelijk belang kunnen zijn, bent u of degene die van de 

vergunning gebruik maakt, verplicht hiervan terstond melding te 

doen aan: het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Veerdijk 32, 

1531 MS Wormer, telefoon 075-6400255 . 

4. U bent verplicht zich ervan op de hoogte te stellen of zich op of 

nabij de plaats(en) waar de werkzaamheden zul/en worden 

uitgevoerd, kabels en/of leidingen bevinden . U kunt hiervoor 

gebruik maken van het meldingensysteem van KLlC-West door uw 

werkzaamheden minimaal 3 werkdagen v66r uitvoering te melden, 
telefoonnr. 06-8300 (faxnr. 030-2946269). 

5. Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, dient u hiervan 

onmiddellijk mededeling te doen aan het Service Punt van de 

Directie Subsidies , Handhaving en Vergunningen van de provincie 

Noord-Holland (Postbus 3007 2001 DA Haarlem of fax 023 

5421766) door middel van bijgevoegd formulier. 

6. U bent verplicht de volgens de vergunning uit te voeren werken, 

tijdens de uitvoeringsfase, op eigen kosten te onderhouden. 

7. In geval van overdracht van de eigendom van het te ontgronden 

terrein moet u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen 

8. Wijzigingen in de ontgrondingswerkzaamheden moeten 

voorafgaand aan de uitvoering daarvan, ter beoordeling van 

gedeputeerde staten, worden gemeld aan Servicepunt Subsidies, 

Handhaving en Vergunningen per fax (023-5421766) of per e-mail 

(servicepu nt-s hv@noord-holland.nl). 
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9. Alvorens met de ontgronding te beginnen dient u te onderzoeken of 

te laten onderzoeken of er sprake is van beschermde flora en fauna 

in het projectgebied en indien dat het geval is, of ontheffing is 

verleend krachtens artikel 75 van de Flora- en faunawet. U dient ons 

hierover schriftelijk te informeren. 

10. Indien en voor zover afvoer van het vrijkomende bodemmateriaal 

per as plaatsvindt, mag de ontgronding niet worden begonnen 

voordat, in overleg met de betrokken wegbeheerder(s), 

overeenstemming is bereikt over de afvoer van het vrijkomende 

materiaal. U dient ons hierover schriftelijk te informeren. 

11. De werken waarvoor de vergunning is verleend dienen binnen 2 jaar 

na het onherroepelijk worden van de vergunning, overeenkomstig 

de gestelde voorschriften te zijn uitgevoerd. Indien u hieraan niet 

kunt voldoen moet u dit tenminste 3 maanden voor het verstrijken 

van de genoemde termijn met opgaaf van redenen schriftelijk aan 

ons melden. 

12. U dient er voor te zorgen, dat het bij het uitvoeren van de werken 

ten behoeve waarvan de vergunning is verleend, betrokken eigen 

person eel en personeel van derden op de hoogte wordt gesteld van 

de ter zake geldende voorschriften. 

DE AANVRAAG 

U bent van plan om, ter compensatie van natuurwaarden die verloren 

gaan door de reconstructie en om legging van de N201, de ontwikkeling 

van nieuwe natuur mogelijk te maken in de Bovenkerkerpolder aan 

beide kanten van de N201. Het plan voorziet in het creeren van natte 

graslanden, afgewisseld met open water en struweel. De huidige 

strokenverkaveling blijft behouden. Hiertoe moet over een oppervlak 

van 24 hectare de bovengrond worden afgegraven tot op een diepte van 

0,40 a 1,70 meter. Het vrijkomende materiaal wordt binnen een straal 

van 20 kilometer van de ontgrondingslocatie afgezet. Vergunning wordt 

gevraagd voor het ontgraven en afvoeren van 140.000 m3 klei. 

Eigendomssituatie 
Bij de ontgronding zijn de navolgende kadastrale percelen betrokken: 

gemeente Amstelveen, sectie N, nummers, 149, 167, 176, 179, 188, 

191,201,202,434,435,436,437,438,440,449,450, 451, 533, 534, 

557, 559. De percelen zijn eigendom van de provincie Noord-Holland. 

NHoOOl 
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Wettelijke Procedure 
Op grond van artikel 10 van de Ontgrondingenwet is toepassing 

gegeven aan afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht en 

afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer Tevens is toepassing gegeven 

aan de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010. 

Bekendmaking en terinzagelegging 

418 

De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben met ingang van <PM> na 

bekendmaking in een huis-aan-huisblad, gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage gelegen. 

Tevens hebben wij afschriften van de ontwerpbeschikking verzonden 

aan: 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen; 
Dijkgraaf en hoogheemraden van Amstel, Gooi en Vecht 

De Commissie voor de Milieueffectrapportage. 

Tegen het ontwerpbesluit zijn <PM> zienswijzen ingediend. 

Besluit milieueffectrapportage 

Volgens artikel D 16.1 van het Besluit milieueffectrapportage moet bij 

een winning van oppervlaktedelfstoffen die een terreinoppervlak van 

meer dan 12,5 hectare beslaat worden beoordeeld of het opstellen van 

een milieueffectrapport (MER) nodig is voor het onderbouwen van de 

aanvraag. De werkzaamheden voor het onderhavige project worden 
uitgevoerd over een oppervlak van totaal 24 hectare. 

In overweging nemend dat: 

de natuurcompensatie deel uitmaakt van de omleiding van de N201 ; 

voor de omleiding van de N201 al een MER is opgesteld; 

het project de reatisatie van hogere natuurwaarden beoogt en geen 

ernstige nadelige gevolgen voor het milieu heeft; 

er overigens ook geen bijzondere omstandigheden zijn die nader 

onderzoek vragen, 

zijn wij van oordeel dat het opstellen van een MER niet nodig is . 

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 
Voor de beoordeling van uw verzoek hebben wij, gelet op het integrate 

karakter van de Ontgrondingenwet, een onderzoek verricht naar de bij 

de ontgronding betrokken belangen . In het kader van dit onderzoek 

zijn wij in het bijzonder nagegaan hoe de voorgenomen ontgronding 

zich verhoudt tot ons vigerend beleid en het beleid van rijk, gemeente 

en waterschap ten aanzien van: 
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A. ruimtelijke ordening; 

B. milieu hygiene; 

C. cultuurhistorie; 
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D. economie en werkgelegenheid; 
E. natuur en landschap; 
F. waterhuishouding; 

G. openluchtrecreatie; 

H. infrastructuur en werkgelegenheid; 

Ruimtelijke ordening 

Er zijn geen planologische belemmeringen ; de herinrichting van het 
gedeelte ten zuiden van de N201 is door de gemeente Amstelveen 
geregeld in het bestemmingsplan 1 e Herziening N201 -

Natuurcompensatie, vastgesteld d.d. 19 februari 2010, het gedeelte ten 
noorden van de N201 in het bestemmingsplan N201 -

Natuurcompensatie 2" fase vastgesteld op 21 september 2011. 

Milieuhygiene 

Het gebied ten noorden van de N201 is onderzocht door Terrascan B.V 
te Lijnden. Terrascan maakt daarbij een onderscheid in de deellocaties 
A (10,5 hal en B (10 hal, respectievelijk ten westen en ten oosten van de 
Middenweg. Bij het onderzoek zijn geen ernstige verontreinigingen 

aangetroffen. In de meest zUidoostelijk gelegen dam van locatie B is 
puinhoudende grond en een verontreiniging met zink aangetroffen. 
Geadviseerd wordt de grond zo nodig separaat te ontgraven . In het 

gebied zij enkele sloten gedempt. In de meest noordelijke sloot is puin, 
kool en plastic aangetroffen. Er is sprake van een lichte verontreiniging 
met PAK. Ook voor deze grond wordt een separate ontgraving 

geadviseerd. Er zijn geen asbestverdachte materialen gevonden. 

Voor de af te voeren grond geldt het Besluit bodemkwaliteit. Bevoegd 

gezag zijn burgemeester en wethouders van de gemeente waar de 
grond wordt hergebruikt. 

Het gebied ten zuiden van de N201 is onderzocht door Grontmij 

Nederland B.V. te Alkmaar. In de kleiige bovengrond zijn licht 
verhoogde concentraties molybdeen, kwik, lood en PAK aangetroffen. 

Een deel van de grond voldoet niet aan de achtergrondwaarden van het 

Besluit bodemkwaliteit. Geadviseerd wordt deze grond separaat te 
ontgraven en aan te bieden aan een acceptant. De overige grond kan 

binnen de gemeente Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen 

worden toegepast conform de bodemkwaliteitskaart. Eventueel 

hergebruik moet minimaal vijf werkdagen vooraf worden gemeld bij de 

gemeente waar de grond wordt toegepast. 

NHoOOl 
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Cultuurhistorie 

Om de archeologische waarde van het gebied vast te stellen is 

onderzoek gedaan door Grontmij Nederland B.V. te Assen 

(bureauonderzoek) en door RAAP Archeologisch Adviesbureau BV te 

Weesp (bureau- en proefsleuvenonderzoek). Het betreffende deel van de 

Bovenkerkerpolder heeft. volgens de onderzoeken een lage 

archeologische verwachting . De kans op het aantreffen van 

archeologische waarden is klein vanwege verveningsactiviteiten in het 

verleden. Wij onderschrijven de conclusies van de onderzoeken. 

Eventuele toevalsvondsten worden beschermd door een voorschrift 

onder punt 3. 

Economie en werkgelegenheid 

De natuurcompensatie is niet van invloed op economie en 
werkgelegenheid. 

Natuur en Landschap 

Door Adviesbureau Mertens te Wageningen is een natuurtoets gedaan 

voor beide ontgrondingslocaties. Volgens het onderzoeksrapport is een 

ontheffing Flora- en faunawet nodig voor de rugstreeppad en de kleine 

modderkruiper. Naar verwachting kan de ontheffing worden verleend 

omdat met de ontgronding de omstandigheden voor deze soorten 

worden verbeterd en de vertoring van het gebied is beperkt tot de 

aanlegfase. Het bevoegd gezag hierbij is de Minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. Een voorschrift hierover wordt opgenomen. 

Openluchtrecreatie 

Het plan voorziet in extensief recreatief medegebruik. In het gebied 

worden enkele wandelpaden aangelegd. 

I nfrastructu u r 

Indien afvoer van het vrijkomende materiaal (ten dele) per as 

plaatsvindt, leidt dit tot een groot aantal vervoersbewegingen (circa 40 

vrachtwagenritten per 1.000 m3). Dit kan afhankelijk van de 

bestemming leiden tot verkeershinder en schade aanwegen. Wij hechten 

er aan dat, in overleg met de betrokken wegbeheerder, een plan wordt 

opgesteld om verkeershinder te beperken en schade te voorkomen. Een 

voorschrift met deze strekking wordt opgenomen. 

Waterhuishouding 

De ontgrondingslocatie krijgt tevens een functie als waterberging door 

het graven van open water en overstroomgebied. 

Gestreefd wordt naar een verbetering van de waterkwaliteit door het 

water gescheiden te houden van het open polderwater en door het 

water van de N201 buiten de waterberging am af te voeren naar het 

polderwater. 
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De werkzaamheden vallen onder de werking van de Ontgrondingenwet 

en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010 omdat meer dan 

10.000 m3 grond wordt ontgraven en afgevoerd . 

Uit ons onderzoek blijkt dat er geen feiten of omstandigheden zijn die 

het verlenen van de vergunning in de weg staan. 

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking 

<PM> 

V~~r vragen kunt u contact opnemen met de heer drs. P.H.M. Huits unit 

Vergunningen Bodem, onder telefoonnummer (023) 514 3087. 

<PM ONDERTEKENING> 

ZIENSWIjZEN 

Dit is een ontwerpbesluit. Een ieder kan schriftelijk of mondeling 

zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Hiertoe ligt het 

ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken ter inzage. V~~r 

informatie over de plaats van terinzagelegging en de termijn 

waarbinnen kan worden gereageerd wordt verwezen naar de 

kennisgeving waarmee dit ontwerpbesluit is gepubliceerd. Zienswijzen 

kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

Directie SHV, Unit vergunningen bodem, postbus 3007 2001 DA 

Haarlem. 

NHoOOl 
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VERZENDlIJST 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen 
Postbus 4 
1180 BA AMSTELVEEN 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Amstel, Gooi en Vecht 

Postbus 94370 
1090 GJ AMSTERDAM 

Provincie Noord-Holland 
de heer P. Schravendijk 
Boeingavenue 241 
1119 PO SCHIPHOL-RUK 

Commissie voor de Milieueffectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

8 18 
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KENNISGEVING 

ONTGRONDI NGENWET 

Aanvraag en ontwerpbesluit 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat de Provincie Noord

Holland een vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Ontgrondingenwet ten 

behoeve van het Natuurantwikkelingsgebied Bovenkerkerpolder te Amstelveen . 

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen. 

Beoordelen m.e.r.-plicht 

Ingevolge de artikelen 7.2 en 7.8 van de Wet milieubeheer in samenhang met onderdeel D van 

het Besluit milieueffectrapportage 1994 dienen wij te beoordelen of de aanvraag onderbouwd 
moet worden met een Milieueffectrapport (MER). Ten aanzien van het winnen van 

oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem wordt in het Besluit (onder pu nt 16.1) gesteld dat de 

beoordelingsplicht van toepassing is indien de activiteit een oppervlakte grater dan 12,5 ha 
betreft. 

Na toetsing van de voorgenomen activiteit aan mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en 

aan mogelijke bijzondere omstandigheden hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

besloten dat geen Milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld . De aangeleverde stukken 

bieden voldoende informatie voor een beoordeling van de aanvraag. 

Inzage 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op wer.kdagen tijdens 

kantooruren vanaf 22 juni 2012 tot 3 augustus 2012 ter inzage: 

in het stadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 

Amstelveen op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag 

van 8.30 tot 12.30 uur. 

Zienswijzen 

Ais u het met het ontwerp besluit niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot 

4 augustus 2012 schriftelijk indlenen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

Procedurekamer SHY, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. In uw zienswijze moet u 

aangeven waarom u het niet eens bent met het ontwerp besluit. Geef het dUidelijk aan 

als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend 

worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor 

een gesprek moet voor 28 juli 2012 zijn gedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met 

de heer drs. P.H.M. Huits (telefoon 0800-9986734). 

NHoOOl 



Provincie 
Noord-Holland 

Aanvraag voor vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet 
en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010 

Dit form ulier met bijlage(n) in zesvoud zenden aan: 
Gedeputeerde Staten van Noord -Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

Op wiens naam moet de vergunning komen? (=aanvrager) 

Naam (bedrijf) : Provincie Noord-Holland 

DIIT. PAR. 

-r-.---- ----~_I-_t__i 

- - -i---l'--

1-1- --

Provincie Noord·Holland 
DIV 

r 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

: Boeingavenue 241 = ."" ...... ....:;-'-'--"1~·~1-·--
:1119PD Plaats: Schiphol-Rijk 1 3 MAARI 2012 
: 023 - 514.3201 ( 

Beroep/bedrijf : overheidsinstelling 

Onderdeel: 
Contactpersoon Dossleft'lr' 
Naam : Peter Schravendijk 

Ad res : Boeingavenue 241 

Postcode :1119PD Plaats: Schiphol-Rijk 

Telefoon : 023 - 514.3201 

Beroep/bedriijf: Adviseur planologie en vergunningen P rojectbureau N201 + 

Gegevens betreffende de eigena(a)r(en) van de grond (Eventueel meerdere eigenaren vermelden op een bijlage) 

Naam : Provincie Noord-Holland 

Adres : Ceylonpoort 5-25 

Postcode 

Telefoon 

: 2037 AA 

: 023 - 514.3201 

Plaats: Haarlem 

Beroep/bedrijf : overheidsinstelling 

Gegevens betreffende de gebruiker(s) (Eventueel meerdere gebrulkers vermelden op een bijlage) 

Naam 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

Beroep/bedrljf 

Ontarondinaenwet. aanvraaaformulier. versie 2011·01 

Plaats : ................................................................ ....... .................. .. 

oaa. 1 van 4 

~-----, 



1. U vraagt: 00 een nieuwe vergunning 

00 (deels) uitbreiding/wijziging van een reeds verleende vergunning?: 

G.S.nr.: 2010-8743 d.d. 10 februari 2010 

2. Voor welke activiteit wordt een vergunning aangevraagd en w aartoe dient de ac tiviteit? 

Aanvraag is ten behoeve van een natuurontw ikkelingsgebied gelegen in de B ovenkerkerpolder te 
Amstelveen. Hierbij w ordt ca. 140.000 m' grond afgegraven en afgevoerd. Het 
natuurontwikkelingsgebied wordt aangelegd als compensatie voor de nieuw aangelegde N201. Bijlage 
2 geeft een beeld van het prajec t. 

3. Hoe luidt het adres van de localie waar de activiteit zal plaats vinden? 

Adres : nvt 

Gemeente : Amstelveen 

Kadastraal bek end gem eente: Amstelveen 

Sectie(s) : N Nummer(s): .149, 167, 176,179,188,191,201,202,434,435,436,437, 438,440, 

449,450,451,533,534,557,559 

Zuidelijk deel 

X: 118062.124 en 117629.542 Y: 473138.657 en 473724.281 

Noordelijk deel 
X: 117870 en 118320 Y: 473530 en 473210 

Zie voor de x en y c06rdinaten ook bijlage 2. 

4. Wanneer begint u m et de werkzaamheden? 

In het derde k wartaal van 2012 

5. Hoe lang duren de w erkzaamheden? 

Ca. 1 jaar. 

6. Wat is de opbouw van het bod em prafiel? (m inimaal tot de diepte van de ontgranding) 

Globale diepte 

(m-mv) 

0-12 

Samensteliing Geohydrologis che 

eenheid 

Deklaag 

Formatie 

Westland Form atie 

12-50 

Leem , fijn zand 

Slibhoudende zanden 1 e watervoerend pak ket Pleistocene form aties 

7. Wat is de huidige perc eelshoogte ten opzic hte van het N.A .P.? 

Ca. - 5,2 m .......................................................... .. ......... ............ .................... ............................ .. . 

8. Hoeveel bedraagt de perc eelshoogte na beeindiging van de ontgrondings werkzaamheden ten 
opzichtevan het N.A.P.? 

Varierend van -5,60 tot -6,90 m NAP. In het water wordt op enk ele plaats en afgegraven tot -7,70 m 

NAP tbv vispuUen. In bijlage 2 w ordt dit nader aangegeven. In bijlage 3 zijn de dwarsprofielen 

opgenomen. 

9. Hoeveel bedraagt de diepte en de oppervlak te van de ontgranding? 
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Diepte : varierend van 0,40 tot 1,7 

Oppervlakte : ca. 24 ha 

10. Hoeveel bedraagt de totale hoeveelheid af te graven bod em materiaal, gem eten in va st protiel? 

ca. 140.000 m" 

11. Indien wordt afgevoerd, wat voor soort bodem materiaal w ordt er afgevoerd, w aar wordt het heen 
gebracht en hoeveel m" wordt er afgevoerd? 

Soort 

grond 

klei 

veen 

zand 

Hoeveelheid in m 3 

140.000 ...... .... .... . ..... .. ... .. . 

Hergebruik/Afvoer naar 

Binnen 20 km van de locatie 

12. Wat is de kwaliteit van het afte voeren bodem materiaal (zie 18d) 

[R] schone grand (ca. 110.000 m3) 0 matig verontreinigd 

[R] licht verontreinigd (ca. 30.000 m3) 0 ernstig verantreinigde grand 

13. Huidige bestemming van het te ontgronden terrein (B estemmingsplan) 

Natuur ..... ... ....... ... ....... ..... ..... ....... ... .. ..... .. .......... . . 

14. Wat is het toekomstig gebruik van het te ontgronden terrein? 

Natuur ............................. .................................. . 

15. Zijn er voar de voorgenom en activiteiten andere vergunningen en/of ontheffingen noodzak elijk en 
aangevraagd en zo ja, zljn die reeds verleend? 

Vergunnin g/ontheffing vereis t op grond van : 

o Wabo (omgevingsvergunning) 

o Wet milieubeheer 

[R] Wet ruimtelijke ordening 

[R] aanlegvergunning 

[R] Waterwet 

o Natuurbes cherm ingswet 

o Woningwet (bouwvergunning) 

o Wet bodem bescherm ing 

o Besluit m ilieu-effectrapportage 

[R] Andere, nam elijk 

Indien verleend, wanneer? 

Wijzigingsplan, d.d. 27 novem ber 2009 

Bestemmingsplan, d.d. 21 september 2011 

nog aan te vragen 

nog aan te vragen 

Flora- en faunaw et, d.d. 13 s eptem ber 2009 en 

29 december 2010 .. .. ...... .... ........ .. ...... .. 

16. De Ontgrondingenwet biedt de m ogelijkheid om aanvragen gecombineerd te behandelen, wilt u 
hiervan gebruik maken? (Overigens kunnen gedepute erde staten een gec oordineerde behandeling 
bevorderen van aanvragen van eenzelfde Inric hting). NB : als u een gecombineerde behandeling w enst 
moet u aile aanvragen naar de provinc ie sturen 

o ja [R] nee 

17. De werkzaamheden worden uitgevoerd door? (aannem er) 

Naam : nog niet bek end ...... .... .... .... ................. ................. ....... ....... .. 
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Ad res 

postcode 

Telefoon 

8eroep/bedrijf 

Plaats : .......... ............. ................... . 

18. Bij deze aanvraag dienen de onders taande gegevens te worden overlegd: 
a. een tek ening waarop de s ituatie van de ontgronding m et de direk te om geving binnen een s traal van 

ten minste 1.000 meter gerekend vanuit de ontgronding staat aangegeven. 
(Bijvoorbeeld een topografis che kaart met een schaal van 1 :10.000 of 1 :25.000, m et noordpijl. Het 
deel of de delen van de ontgronding w aarop de aanvraag betrek king heeft m oetlmoeten zijn 
omlijnd); 

b. een tekening waarop dwarsprofielen van de tegenw oordige en de toek omstige hoogten van hetlde 
te ontgronden perc e(el)(en) en/of de te verlagen bod em (s) van de waterpartijen, als mede de ligging 
van ditldeze terrein(en) in ruim ere omgeving (schaal 1 :100 of 1:250) s taan aangegeven; 

c. een tekening waarop de kadastrale gegevens van de Ie ontgronden perc elen of 
perceelsgedeelte(n) m et de aangrenzende perc elen staan aangegeven, als mede een uittrek sel uit 
de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrek king heeft; 

d een bodem onderzoek, in het kader van de Wet bodem bescherming, op bas is van de NVN 5725, 
NEN 5740 en NEN 5707; 

e een rapport van een erkend archeologisch bureau waarin de archeologische waarde van het te 
ontgronden terrein w ordt vastgesteld 

f een onderz oek naar de aanwezigheid van bes cherm de diers oorten en/of planten als bedoeld in de 
Flora- en faunaw et. 

19. Wilt u nog nadere gegevens vermelden die u in de hier voorafgaande vragen niet heeft k unnen 
vermelden? 

Nee .. .................................. .. 

Plaats: Schiphol-Rijk ......................... Datum : ..... ~ .. ~.~[l::: ........... .. 

1. situatietek ening als bedoeld in 18a (topografis che situatie) 

2. overzichtstekening (Situatie ten behoeve van vergunningen) 

3. tekening met dwarsprofielen als bedoeld in 18b 

4. tekening met de k adastrale gegevens als bedoeld in 18c 

5. bodemonderzoek 'Middenweg / Bovenkerkerpolder (natuurc ompensatie N201 +)' (noordzijde N201) 

6. verkennend bodem - en waterbodem onderzoek Bovenkerkerpolder A mstelveen (zuidzijde N201) 

7. archeologis ch vooronderzoek: een bureau - en inventaris erend veld onderzoek (noordzijde N201) 

8. archeologis ch vooronderzoek : proefsleuven (noordzijde N201) 

9. archeologis ch bureauonderzoek (zuidzijde) 

10. Natuurtoets 2010 (noordzijde) 

11. Natuurtoets 2009 (zuidzijde) 

12. Bestemmingsplan N201-Natuurcompensatie 2" fase (noordzijde) 

13. 1" wijziging bestemmingsplan 1 e herziening N201 natuurc ompensatie 
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