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Geachte 

Op 25 augustus 2017 heeft u een ontheffing in het kader van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming (hiema: wet) ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hiema: RVO). Het
kenmerk van deze ontheffingsaanvraag betrof FF/75C1201610703. toek.sk. Ten aanzien van het nemen van
nieuwe besluiten zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie bevoegd. Uw vezoek om een wijzigingsbesluit
van het genoemde ontheffing is door de RVO daarom doorgezonden aan de provincie Utrecht.

l. Uwvezoek
Op 20 maart heeft u ons per mailbericht vezocht om voorschrift'j' uit de genoemde ontheffing te wijzigen. ln
voorschrift'j' is aangegeven dat de definitieve mitigatie voor de gierzrrvaluw vóór 1 april 2018 functioneel dient te
zijn. U vezoekt ons de termijn van 1 april2018 te wijzigen naar'eind april'. Dit omdat de permanente
voozieningen niet tijdig geleverd kunnen worden.

Niet direct verband houden met een voorschrift in de ontheffing is het type permanente giezwaluwkast. U geeft
aan dat de Schweglerkasten niet op korte termijn geleverd kunnen worden. U stelt voor maatwerk toe te passen
door zelf kasten te maken. Tekeningen en beschrijvingen van deze voozieningen heeft u meegezonden.

ll. Besluit
Wij besluiten voorschrift'j' te wijzigen in: 'De permanente nestkasten dienen voor eind aoril 2018 functioneel te
zijn en dienen verspreid over de gevels aan de zuidwesÞijde, (aan de zijde van de Rijnkade), de noordoostzijde
(aan de zijde van de parkeergarage/-dek) en de zuidoostzijde van de opbouw op het dak van het voormalig V&D
gebouw te worden aangebracht".

Verder blijven de voorschriften zoals opgenomen in de ontheffing van kracht.

lll. Motivering
Wij stemmen in met de wijziging van voorschrifr'j' waarmee de termijn van het aanbrengen van de permanente
voozieningen wordt verschoven naar eind april. Aangezien gieraraluwen niet voor eind april gebruik zullen gaan
maken van de voozieningen is een verschuiving van deze datum acceptabel.
Met de nieuwe aangeleverde plaatsingstekeningen is de, in het voorschrift genoemde, clustering van 5 tot 10
voozieningen overbodig geworden.
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Ten aanzien van de Çpe permanente verblijþlaatsen is in de ontheffing geen voorschrift opgenomen wat
gewijzigd hoeft te worden. Het staat u vrij om altematieve kasttypen aan te bieden, zolang duidelijk is dat deze
voozieningen geschikt en duuzaam zijn voor de gierzwaluw. Op basis van de geleverde informatie, en de
instemming van de Gierzwaluwbescherming, hebben wij geen reden hieraan te twijfelen.

lll. Bezwaar
U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:
. Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD'. Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket klacht,
bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
. Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht.

Het bezwaarschift moet in ieder geval bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding
van het besluitnummer):
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bearyaarschift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten
op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om
een voorlopige vooziening richt u aan de voozieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

lV. lnwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of vezending aan de aanvrager

V. Verzending
Dit besluit wordt vezonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt
vezonden aan:
- ECOquickscan,
- Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht,
- Rijksdienst voor Ondememend Nederland.

Tevens hebben wij deze beschikking gepubliceerd via: https://www.officielebekendmakinqen.nl/

Vl. Meer informatie
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met servicebureau@provincieutrecht.nl,
of op telefoonnummer 030-258331 1.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

mr Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

Behoort bij briefnummer: 81CBAA60 2van2
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Dah¡m 25augustus 2017
Bekeft Besllsslng op urv aanvfiaag

Geachte ,

Op 22 december 2016 heett u een onthefñng aangevraagd. Ik heb uu aanwaag
met de aanwlllngen van 30 Januari 2017, 3l mei 2017, 19 Juni 2017, 31 jull 2017
en 21 augustus 2017 beoordeeld. In deze brief licht lk dit nader toe en leest u wat
mijn bællsslng ls.

De W* natuwùcsrlturtittg
Op I Januari 2017 ls de Wet natuurbêsdtermlng van kr¡cht geworden. Het
overgangsrecht in deze wet bepaalt dat aanvragen dle onder de Flora- en
faunawet ziJn lngedierd en waarop nog geen besluit is genomen, worden
beoordeeld volgens de Wet natuurbesctermlng. Dlt kan van lnvloed ziJn op dlt
beslult, omdat vanaf I Januarl 2017 een aantal sooÊ"n nlet meer b[ wet z[n
bescñermd of dat Juist urel zfn geworden. Het kan ook zo ¿iin dat ln uw
projectgebled sooÊen voorkomen dle beschermd z[n, maar waar u nu nog geen

onthelûng voor heeft. In dat geval dlent u mogellJk een aanvullende ontheffing
aan te Yrâgen bU het bevoegd gezäg.

lnhoud r¡nvr.ag
Dc aanvraag heeft betrel<klng op de reallsaüe van het Project'Voormallg VtD
gebouw te Utrectrf, gelegen ln de gemeente Utrecht. Het Project betrcft de
grootsclrallge tenovaüe van het voormallge V&D gebouw aan de Rfnkade 5 ln
utrecht. De wericaamheden bestaan ult het aanpassen vrn de lndellng van het
gebouw en de bovcnste twcê verdlcplngen cn het rerllseren van een nlcu¡ve
bultengevel. U vraagt ontheñng van de verbodsbepallngen genoemd ln rrükel
3.1, lld 2 van de ltUet natuurbeschermlng voor wat betreft exemplaren van de
glenwaluw (ApnstÊrs).

lc¡lult
lk rærlcen u \roor de pertode van 25 augustus 2017 tot en met 3l december 2019
ontheñng van dc vcrbodsbapallngen gcnoemd ln rrtlkel 3.1, lld 2 voor zover dlt
betrefr het beschadlgen of vernielcn van ncsten of rustplætscn van de
glezwaluw. M[n overweglngen voor dlt beslult worden ln blilage 1 tocgellcñt.
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Aan deze onthefiñng zijn de volgende voorscñriften verbonden:

Algamrna voonsdrrfürn
a. De onthefñng wordt vær de hierboven genoemde soort en bescùreven

verboden handelingen verleend.
b. Deze ontlreffng geldt alleen voor de werkzaamheden die volgens de

.ilwaag worden uiþevoetd, voor zover in deze ontheñng zelf nlet
anders is aangegeven.

c. Het gebied ¡vaan oor de onthefñng geldt, betreft het plaqpbþd voor de
reallsatie van het projert'Voormallg V&D gebouw te Utncdtt', gelegen ln
de gemeente utrrecfrt aan de Rijnkade 5 in Utreüt één en ander zoals ls
weergegeven in het lTguur op pagina I van het b[ de aanvraag gwoegde
rapport'handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en dlersoorten
Voormallg V&D gebouw te tftrechf van 22 december 2016.

d. De ontheffinghouder dient onverw$d contact oP tê nemen met het
bevoe$ gezag lndien bij het ultvoeren van de wer*zaamheden van het
projett andere besdtermde soorten dan de genoemde worden
aangettolfen of andere handellngen als bedoeld in voorsdtrift c
noodzakeliJk z[n.

e. Deze onttnffng kan ultslultend gebrulk wolden door (medewerkers van)
de onthefinghouder of haar rechtsopvolgers of ln o$ratñt van de
onthefñnghouder handelende (reôts-)personen. De onthefi nghouder of
haar redrtsopvolgers bliJven daarblj venntrvoordel|k en aansprakelljk
voor de Julste nalevlng van deze ontheñng.

f. TJdens de ultvoerlng van de werþaamheden dlent een afscfirfü van deze
onthefñng en de bijbehorende brief op de locaüe van de wertzaamheden
aanwezig te zljn en op yen¿oek te worden getoond aan dG daartoe
bevoegde toezlcithouders of opsporingsambtenaren.

g. De o*hfinghouder dicnt, zodra de dak¡m waarcP de werþaamheden
zullen aanvangen bekend is, þet bfgevocgde meldlngsûormulier volledlg in
te vullen en naar het bevoegd gezäg te zenden.

ful.dh*¡lor
Ondamarqú il..þlrld
Drb¡r
¿li ru$¡!ùl' 2017
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Spedlleke voors<ùt{fun
h. U dient, met in acñtneming van onderstaande voorschrfüen' de

maatregelen uit te voeren zoals beschreven ln het antwoord op vraag 5

Vm I en 10 van de aanvullingen op de aanvraag van 31 mel 2017 (bflage
2 b¡j dit beslult); alsmede zoals beschreven ln de aanvullingen op de
aanvraag van 2t augustus 2017 (bïlage 3 van dlt besluit).

i. U dient bU de plannlng van de werþaamheden rekenlng te houden met
het broedseizo€n van de glerzwaluw. Deze loopt globaal van half aprll tot
half augustus. Voor het broedselzoen wordt geen standaardperlode
gehanteerd ln het kader van de Wet natuurbesdtermlng. Van belang ls of
een broedgeval aanwezig ls, ongeacht de perlode. Afr¡ankelijk van het
seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel
korter zfn. De gesdriKheid van de per{ode voor het uitvoeren van de
werkzaamheden dlent te worden bepaald door een deskundlge op het
gebied van de giemtaluw.

j. De permanente nestkasten dlenen voor I april 2018 funcüoneelte zljn en

. dlenen vercpreid, in dusters van vÏf of tlen, over de gevels aan de
zuldwesÞljde, (aan de zfde van de RUnkade), de noordoostzfde (aan de
ziJde van de parkeergarage/-dek) en de zuldoostz[de van de opbouw op
het dak van het voormallg V&D gebouw te worden aangebracht.

k. In de periode van I april tot 1 september dlenen ln het plangebted geen

werkzaamheden, dle verstorend zfn voor de glerzwaluw, te worden
uiþevoerd.

l. U dient ln 2018 en 2019, tijdens het broedseizoen van de gleraæluw, ter
plaase van de Permanente gierzwaluwnestkasten, gierzrraluwgeluld af te
spelen.

m. U dlent ln 2018 en 2019, tijdens het broedselzoên vån de Slerzwaluq het
gebruik van de permanente glerzwaluwnestkasten te monitoæn. Een

monlþrlngsrapportage dlent aangeleverd te worden bU het bevoegd
gezag. Indlen de resultaten van de mon¡torlngsrapportåge daar aanlelding
toe geven, kunnen eventueel aanvullende maatrcgelen opgelegd worden
door het bevoegd gezag.

Ovcrlgc voorsdtrlftcn
n. De werkzaamheden en bovengenoemde vooçchrlfren dienen te worden

uþeroerd onder begeleldlng van een deskundlge op het gebled van de
soofün waaruoor onthefñng ls verleend.

o. U dlent een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin
bovengenoemde voorschrlften. Alle betrokken partfen, met name de

ultvoerenden op de bouw- of proJectlocatle, dlenen van het wertprotocol
op de hoogte te worden gesteld.

p. Indlen blukt dat de ln de onthefñng gestelde term[n alet voldoende is om
de werþaamheden waarop de onthefrng betrekklng heefr ult te voercn'
dlent u, mlnlmaal vler maanden voor het verstrfken van deze termfn' een

vezoek tot verlenglng van de onthefñng ln te dienen. Dlt voorkomt
onnodlge vertraglng van het proiect.

ll'dalr.tÞr
ol¡drllarl¡|.l ffcdülüd
Drtu¡r
25 rugusùß 2017
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Opmcrldng
q. Op grond van artikel 5.4, l¡d 1en lid 2, ìlllnb kan de verleende onthefing

worden lngetrokken of gewljzlgd.

Bc*ullr
As u het niet eens bent met deze beslisslng, kunt u blnnen zes weken na
verzending van deze brief dlgltaal of schrlfrelljk een bezwaarschrlft lndlenen. De
dah¡m bovenaan deze brief ls de verzenddah¡m.

Êen digltaal bezrraarschrifr kunt u indlenen vla mijn.ruo.nfbeatraar. Als u
schrifrelljk kzrrraar wilt maken, stuurt u het onddrtekende bezwaarschrift naar de
Rfksdlenst voor Ondememend Nederland, atreling ]uddlscfie Zaken, postbus

40219, 8ü)4 DE Zwolle.

VermeH in uw bezwaarschrift in leder geval onze refiercntie, het bried<enmerk en
de datum van de besllsslng vraartegen u bez¡vaar maakt. U vindt ome refercnde
en het brief,<enmerk in de rechter kantlln van deze brief.

llccr luformrdc
Heeft u nog vragen, kljk dan op onze website miJn.rvo.nl. Of bel ons
088 t)4Z 42 42 (lokaal tarief).

llet vrlendel$ke groet,

De Staatssecretarls van Eêonomlsche Zaken,
namens deze:

Teammanager Vergunnlagen
NJksdlenst voor Onder¡emend Nederland

nü3rüì.troor
or.ltûJnatal lld.rLnd
Daù¡ir
25 aügr¡st.¡s 2017
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Eijlage 1: Otorucgingen Wet natuuröæchcrmlng

In#ndhoudino van de oierzrrvaluw

Añkel 3.7, lid 2 Wet natuurbæherming
In het te slopen gebouw zijn 73 nesten van de glezrvaluw vastgesteld. 42 nesten

bevinden zldt aan de zuidwestzfde van het gebouw, aan de zfde van de Riinkade,
en 31 nesten bevinden zich aan de noordoosÞljde van het gebouw, aan de zijde
van de parkeergarage/-dek.

Iþor de werkzaamheden gaan er 73 nesten van de glerzrvaluw verloren.
Om negatleve efiecten van de werþaamheden op de soort tot een min¡mum te
beperken sÊelt u maatregelen voor zoals bescfireven ln de aanvulllngen op de
aanvraag van 3l mel 2017 en 21 augustus 2017.

Er worden door u t[delfke en permsnente altematieve nesten gerealiseerd, uaar
exemplaren van de gierzwaluw naar kunnen uihriJken. Voor april 2Ol7 zfn 50

tijdelijke gierzwaluwkasten opgehangen, aan de opbouw op het dak van het te
r€novenen gebouw, nabfl het V&D logo en de ventilatiesdtacfiten. De tiidellke
nestkasten bevlnden ziclr op enkele tot tlentallen meters van de huldige
nestlocaties en ter plaatse van deze kasten is tijdens het broedselzoen
gierzwaluwgeluld a$espeeld. Ðe kasten dle nabij de ventilaüesdpchten zijn
opgehangen, hangen aan de zuidwestzfde van het gebouw, aan de zljde van de

Rijnkade en hangen dus op dezelfide gevel als waar de huidlge nesten zlcfi

bevinden. Echter, de kasten dle ter plaatse van het V&D logo zìJn opgehangen
hebben een anderc orièntatle dan de huldlge nesten. lÞarîaast worden rroor eind
april 2018 300 permanente nestkasten geplaatst op de opbouw op het dak van
het te renoveren gebouw. Deze worden geclusterd geplaatst, verdeeld over drie
gevels, namel[k aan de tweq gevels waar de Ujdel[ke nesftasten zfn opgehangen
alsmede aan de gevel aan de noordoosÞlþe van het gebouw, aan de züde van de
parkeergarage/-dek. Ook ter plaatse van de permanente kasten vrordt üjdens het
brdselzoen van de glerzwaluw ln 2018 en 2019 gier¿waluwgeluid a$espeeld.
Het is onbekend of er in de dlrede omgevlng van het plangebled alternaüeven
vOOr de glerzwaluw aanwezlg zijn waar exemplären van de s¡Ort naaÌ kunnen

uitwfken.

Gezlen het grote aantal glerzwaluwnesten dat verlote¡ gaat èn de locatle van de

alternaüeve nesten ls het aannemelfk dat het langer duurt voordat deze
åltèrîaüeven wolden gevonden en ln gebrulk worden genomen door anemplaran
van de soort. Dåarom zoqt u met de door u voorgestelde mltlgeænde
maatregelen vooraf mogelük nlet voor voldoende altemaüef dat :n h.{anüt€lt en

loalltelt overccnkomt met de huldlge ñ.¡nctlonallteit van de nesten of rustplaatsen
voor de aanwenlge populaHe van de glenwaluw. Ðe fl¡nctlonalttelt van de nesten

of rustplaatsen van de soort bl[Ê hierdoor mogelfk nlet gegarande€rd. De door u

voorgætelde maåtregelen zfn ln grote l$nen voldoende. De permanente

nestkasten dlenen voor 1 aprll 2018 geîeallsêerd te z[n en dlenen Yersptê¡d over
de gevels van let voormallge V&D gebouw te worden aangebracht. Ter plaalse

van de glerzwaluwnestkasten dlent u ln 2018 en 2019, t[dens het broedselzoen
van de glenwaluw, glerzwaluwgeluld af te sPe¡en.

t&rüailrtuoc
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Ook dlenen er geen verstorende werkzaamheden tijdens het broedseizoen van de
gierzrraluw uitgevoerd te worden. Ten slofü dient u in 2018 en 2019, tijdens het
broedselzoen van de gierzwaluw, het gebruik van de permanente
gierzrrvaluwnestkasten te monltoren. Een monitoringsrapportage dlent aangeleverd
te worden bij het berroegd gezag. Indien de rcsultaten van de
monitoringsrapporÞge daar aanleiding toe geven, kunnen evenh¡eel aanvullende
maatregelen opgelegd worden door het bevoegd gezag. Ter aanscherplng heb ik
in de onthetrng aanvullende voorschrilten opgenomen.

De gieravaluw komt algemeen voor ln de omgeving van het plangebied. In de
d¡recte omgevlng van het plangebied bevlnden ¿lch meerdere gebouwen waar
gierzwaluwkolonies, van drca dertig exemplaren van de gierzrtaluw per gebouw,
broeden. Bovendlen bevlnden zicñ in Utrecht in het totaal vff grote
gleranaluwkolonies, varièrend van 35 tot 100 exemplarcn van de gierzwaluw per
gebouw en vijfrien kolonies met 20 tot 30 exemplaren van de gieraualuw per
gebouw. Met de door u voorgestelde maatregelen zal hette nenoveren gebouw

tevens geschlkt bl[ven als nestlocatle voor de gierzwaluw. Gelet op voorgaande is
het aannemelfk dat exemplaren van de glerzrtaluw in (de omgeving van) het
plangebied aanwezig blljven. De gunstige staat van lnstandhouding van de
gierzrraluw komt nlet in gevaar, mits gewerkt wordt confurm de door u
voorgestelde maatregelen en volgens de overlge ln de ontheffing opgelegde
voorsdrriften.

Andcrq bcvrcdUpndc oplocalng
Het proJect is plaatsgebonden omdat het de rcnovatle van een bestaand gebouw

betreft. Het gebouw wordt gerenoveerd omdat het gedateerd ls en nlet meer
voldoet aan de elsen van deze t[d. Omdat het gehele gebouw rondom wordt
voorzlen van een gevel dle voomamel$k uit een metalen constn¡ct¡e met glas

bestaat ls de gevel ln deze nieuwe situatie nlet bruikbaar als nesdocatie voor de
gierzrvaluw. Door de gekozen lnrichHng, werlnr[ze en de planning (bulten de
kwetsbare periode) wordt schade aan gleranaluw zoveel mogellk voorkomen
Hlemee ls voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende of,osslng
voorhanden ls.

Bclug
U heefr ontheñng van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang
'de volksgezondheld of de openbarc velllgheld', genoemd ln artlkel 3.3, lld 4, sub
b van de Wet natuurbeschermlng

Het te Íìenoveren pand ls gedateerd en voldoet nlet meer aan de huldige elsen.
Daamaast þ ln hêt te rênovêrcn pand op dlverse plekken asbest aanwezlg.
Afrankelfk van waâr de asbest zldr bevlndt, valt hct ln rlslcokl¡sse 1' 2 of 24. D€
asbest h de klt aan de gevelkozlnen ls llcht tot ernstlg beschadlgd. Daamaast ls
de asbest ln de llenspakklng, het doek bU de ventllatormotor en de beplatlng aan
de bultengevel van het pand (ac{rter gevelpanelen) nlet-hechtgebonden. Doordrt
de¿e asbest nlet-hecTrþebonden is vormt het hoggstwaarscàUnlük een gevaar
voor de volksgezondheld.

IÐ.¡dLnatwol
&î¡ne¡dñ.da.lllld
D.U¡ll
25.ugtËu3 2017
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Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang'de volksgezondheid of
de openbare veiligheid'voldoende is om de negatleve efieden op de gierzwaluw'
die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optneden, te
recùtvaardigen.

Gesignaleerde særten
Ik uril u erop wijzen dat in het b[ de aanvraag gevoegde natuurrraardenonderzoek
meldlng rvordt gemaaK van de (mogeliJke) aanwedgheid van versdtlllende
vleermuissoorten ln of ln de nabiJe omgevlng van het plangebled. U heefr er
edrter vær gekozen om voordeze soorten geen ontheñf¡g aan te vragen. Ik wll u
er, wellidrt ten overvloede. op wfizen dat wanneer u bii uitvoering van de
werþaamheden verbodsbepalingen ten aanzlen van deze soorten drelgt te
overtreden, u de werkzaamheden dlent stil te leggen en alsnog ontheñng voor
deze soorten dient aan te vragen.

El¡¡llrÚtroor
Ond.martanl Î.düùnd
Dü¡n
25 eugustus 2017

OrÐrdl¡ürtL
Aanvraagnummcr
5¡.9txr1863198:t
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FF'5C/2015/0703.t!€k.sk
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Bijlage 2

ff"f1
Þjq ECoquickscan
*ÍY *¡o*a dvis¡ùrrcr¡ rcoî n¡tu.r ur lurrbclug

ln ã112 hccút Te¡¡w ssn updatc ultgprpcrd van het eoologl*lr ondcr¿ælc Dit onder¿oek h€€t plaabgevonden ter

pbetBs van tloog¡Cathorlls. Þþt voormellg V&D{ùuw valt net buiþn het pbngtþd. Godunnde hat ecdoglsctt

mdcræd( treeft Tauw wedsrom de agrusãç gþr¿vetu$rlolonÞ h het wama[g V&t]¡eboru aangcfficn.

Er Èr gcen 1gden qr¡ de corduCe van Tauw beüsffirde hct aentd nec¡tan wn giaraaluw ln hct r¡oormalg V&D€e
bq.nrln tß||Htet¡ldten-

& lkvr*æalc u hel Soodanmanagreman@a fKorsuhe e.a.,2016) bri¡zrgB fr ovaÈg8en

Dlt pln F blgpvoogd. orndgens kan lk u rnclden dat RVO r€cent aen onthfing hæft rüpgewn op dlt soorbnma-

n¡gcmcnþhn.

L 4þ úeca de lenge noodood¡nrols ca da aidiæl¡pt¡¡{¡ gpsct¡fid ars ncsüooaü¡ vw de gÞ,ranla,luv? Z¡în da

æonþ ftortb getds aþl ¡Þsolrftt?
AIryt de lsrge gÊv€bziin gpscñilù tls korls g6ncls hsbbcn ern andengød opbowen deze ls nlctgctcùtù lt€¿s

gÊæl bedaet dt dls€ßs aftep. Daze uitbourerì, sanen met ds afirflkende g6tC opbd¡w, m*en de gevd mge-

sc*rikt Op de bïgavocgde bûo bü vraag 5 b dlt ddrtbear (alboeldhg ult dc nah¡ulbob mct wearlonomon nesüoca-

üs).

5. ß wtæek u q rø otor¿idlbfo{Þ aan fr gctæn vas de $ddflto rcordanttgcn naô| ltot Vl&þgo sa d¡ vrnlf-

þüôsdtrcåün trodan aangaöreclrt ø r{rff¡ ellúrndòaâd¡r dcn üz nn de ôesh¡ndc naslþælþ.¡ on

àsöôen da¿t een ¡ndep odÕntrfþ?

Do üþd$rc v¡ordcnlr¡en naHj dc ¡draclrtan hobbon daz¡lfde odåndÞ ala dc ba¡bande locatiec aan de Rljnkade.

De üþd[ke bshn Þr gaabe van het VlD,log hebben een andeæ odðr¡dis {dle [ggsr op de*orte ger¡ll

åovrn dr Sddfn tr!ñn tüpblllo nn àrt ytâ¡ogo r¡ond¡rd¡ üdraÊr fatl.n lcrpbalü ¡u dr nnlflrt,osdl¡dtllrl

ecologisch adviesbureau E0ãquicksean is aangesloten bij het Nelrerk Groene Bursaus
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cz EC0quickscan
,.ì acdo¡brh ¡dvh3br'a¡r¡ ìoor ñ¡hnÌ lrl l¡r¡atståT

Redltsdr *rsfut lÞrpbrts3 rûr åot VtÐ-þoantrtsde sûoomrcorÉahgþn åol¡ort'3 ura,¡elgoe¡Useßiataf' værâclaÊp+

þn va| àof gpþd. HalgpårËzô¡f ¡s tf àoËn y¡r ooa àopE¡fot¡rd¡ ¡sglwh¡lú ùrssrrl data6{ìt,r' da gÈr¿lü8fr,t}Þ¡l *wún dl¡s

grelokt naar da ftestaa zclf fen aÞt een åoxþi*ar ¡p ,tc{ d¡¡t}.

Lædþ¡ tjdclikc gbr¿¡udrrvl(.llrn

Dalldd¡f. ldü wt¡n m dt ù¡rüd ¡rluEr oP
nüt ¿. Ëlüdl.ùdLn lmd onúla¡û qHdr
gr t ¡hr ¡ørn h ùrru m 5 l¡Èr s|dr *tr. 09 h{kt Hc fotú! 5 t¡r-.rd J¡r-
N lmgr {å üd.nd3.fb.ddng}

II

Eor¡mshrnd¡tn ç¡rh¡nùrgroodomcl*ddd¡locrü¡s rgodr¡ürryl d¡ ü¿¡|FgÈran¡ñÐf¡slt¡t

lË h& tL.d h.tb¡þ üt ùVtD Í
hoJclcrr¡Ëtüt

Ë
Fl-lHi

l
i

tnmd¿nr
HO?
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noøUoos¿ü¿¡vanåolgoåorr;CËsdrftfldaa (çdunfittÍ)cn¡¡rtgpüotbnacslbcrfÞsfgob

s{bnlrr,

a¡nrcs¿ü¿¡ nn åctgcåou¡v; Orsdlftir Òrdr lgrcroñt&úD an mn¡ptoúlbtt aosdoortbs (grh

rfoílft,

Ba¡n¡brrd dc rlbcddhgcn ult dc nrt¡ub¡!¡ u¡top dc h 2of ô rr.lgdbt nltut v¡n ebrånluw {n r]ì¡ù'
Ùdlbn. hrood4þ rþ¡oorücsvan dcgon*radcqùþhs¡æüfltdtdd. Dnþækdcloc.ütv¡n dc ddltüd
bnrü¡cnnkren.
Do rfrtmd v¡n dc bæbrnd¡ æqüoceü¡s totdc nfìilüborüæ b.rjchmñlblücndrn ttttùÌc rlhrnkClktrur
d¡ nc¡üoc¡üc. Dr ffi b z¡ku mlndt dm 100 - ãn m¡ù¡r dh h tþ soaUlrbndnrü wolgljarl*nu rrcrdt gp
Itrb.rd.

ecologisch advlesbureau E00qulbkscan is aangesloten bij het Netwark Groene Bureaus
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6. &n dacl van da k¡cfun trordt tr & naôSled vaa ,ßt ufu VEFþgp aa¡gaöracû,t (d( h da vo¡m va¡ àst oude

þgp). Do ovþrt'e &asfren rcdar¡ û¡csrn ó y¿nflaliêsdtadt an op ô gpvets g@tsf. lt t¡er¿oel u onr eon Ëþ
van da yvüatþsd¡achfun (lu ü æ tÃ zid, b fu q p.1var ñef óa¡mer¡l 'lfa¡deetgnr met gptoþon rry
ôescñsrmde p¡aat- en dþtsoorbn, vættnúg VßùAfui, fa Ubad¡f ls o¡votloeade i¡dbar¡¡Þl). fu*ttur de

scùad{an drm degeræls? Daamaast trrl';æry'tlu & þcofþ aan lþ gtranvær&ze Nt Ûràdgþöouröo-
vÛrden

Op de lbto's bfi vr¡ag 5 ziln de rrsrüdieedredrEr bebr ln bcaH gobradtt Sem€n mct dc treds ogi*tr{en ti$deþ
kastan. lk necn ¡an dat dt ean bür'bdd g€dt vrr de siù¡etie D. ke$m mogon overigOn¡ nid uprd¡n opgCræ
gcn h de vrrm yen hstVttlbgo. HdmoûVtD bvrrl¡oclrtan lücr ru$m ruùlcn op.

7. De &s$a þn¡cn ¡ddtroen sct$¡ga¿ f ,rengwt un hct çÛnul rrefu#ú tc åot¡d¡n cn om ô &¡sbn ør
sctred¡fl fc vþorð¡. ZF, ð ersbn ,úrt Dcrtbtocfc¡ bcÚerdËt( of moot ð ¡cfiþg¡td ccri gqpcs¡oed ror-
den vætût tlcacs{first ôauË lclt uodqû lk valzwk u tlc túc*atlc$kc sùrtüt ft vcnftË{tatt ttffib ccn

üaltrùtg oJ.d. ¡dt ¡rrt voor nrt¡råd åceh¡f ó ¡d¡Í¡ætd (ts d ûenryarral, ?

Bij dcze brief dþ twcc takeitqen garroogd mcl bkenlngnum¡s 7Zl en 728. Op dcze iekent€cn þ ui€¡rqtt ttæ
dc de{lnlüef glerevaluvrlortr uord*r gcpæltloneed. Da ¡dtþgevd b kqnen b vennllen. t}. kerbn x,ordan tn¡

lngeborwd Ír de gwal. De gsrd zd r{d bostaan uil nrebch¡crk maar uit ender matadaal (sanaricùfla*} ln dt m¡-
terhal rvordan gnbn grernaakt vær hct inbqmc¡ vsr & lcFl fÞ voor{de wn de ¡€sbn komon gC$ b lþg€n

nratde ræ@detan hetplaatnaûoùd (ovæenkomrügo rÞleen sh¡etbwaaÈfl kasþn lnmetssluortrudcnlnge
bouwd).

8. ffdcns dc rfirrocltg zÍn cr50 lüdclía eesþ¡ ùeeøUô¡s, ¡4 ds d¡ôflt¡rlå t¡odcn s 150 f¡afua ¡art3pôo
dcn De gefcfde t0 nosfrn ft 2016 rþ cen æffiraürg omdd ¡st dcot yea dt ncefan øqgþtr C rv¡fca
rasdoordcþtcpturt¡ rr¡âetorÒræck nô sc¡F¡rmnþaüt mñilu&Ëgnan v¡¡làglr¡rd¡lættdlr
æstan elndlrü, ffoe notdldc lt¡c&n¡füåven do onrþ nesúan Sdenr de we*aaaaúedc¡ Dcl¡ot¡dm?

ln lret bmqd¡eÞocn van 201? ãJn bcldc loc¡üss gpcdrütt¡oud bcstilndc ncsþb¡bon rb nlaw gorudþcüdc qdè
l{ke voozleningen. Dc üFCg<c ¡sngülrrcfrþ wor¿üùgon (50 lcrÉn) {þ dltJeer voor gowcnnlng ¡en d¡ da¡wc
locatþ. Voor ¡ind æril ãll8 4l {rc dúrlüüË ltrstil be*iüôer op dc locath van de:erds aengcbncftte qdd|kr
kßtøt. Dc gduidh¡b[etþ r¡or hct loldran vrn dc gþr¿udr¡w¡lr lg æk h 2018 (cn ã]19) renïlzlg. f¡c d¡r¿r¡hnrn
dle ekrd aprll 2018 wccr r¡¡lcncn venr¡lt âfita þmen nld mær pbruk maka v¡n de ot¡dc mstr¡ mtûuudql
v¡nrvege d. gplultsh¡hl¡ür usdclom gË.tLndeül op ù l¡¡¡lrn de á¡ h 2017 rao& hcbben vtftold en hnnen

dc¿s ln gobrulk nuna.

De rrnrløamhcdcn (ulhrccrlng) aan hct *oanna¡g V¡ÈgÉot¡r, stañan ln oktober ãt17 (ln $Égmbû u,onlt gasm
met do bor¡woorùorrldhg) cn z[n h þ[ æ18 çrlod (cagao). Dt rprla¡snhcdcn een dc htitcni{de v¡n h¡l vw
mdþ VtD,gobouyr {n zo'n 2 m¡urden ¡¡rda grelæd. Vædrt da uqlæ¡mhsdan ern d¡ Hnncn{dc ltunnet

wordcn eQrrurd dlcnt ?¡ct æboüf lû¡üs rhd ¡¡r uaþrüdtt tr 4n Da u¡rlø¡¡¡nhodon op hrt d¡k (ven lct hodt}'
gcbr¡w: r{ct d¡ lùhera opöor¡w) 4n h {þ pcrlodc dnd ¡pf æ'18 bt dð oplewdng ln |tS 2013 bcpctltl tot h¡l r¡n-
bruqan rnn lmbl¡tl¡r. ttczs lmbleü¡¡ dþ vwnraCï vúr¿bn mn d¡ noordure¡Þl|dc vsr h¡t d¡lç Tr phrbe
rnn het (vocmdlgc) Vüf,lbgp h h¡t dC( ù¡ smd voor dg¡oürc lnsbllet !, hlor nod¡n d¡rtahn goü w.dcrr¡lnhË-

den vootzþn (op dæo locrüa hangm de meæte þen). Zo.þ gezegd vlldct rv¡rlaa¡mh¡'d¡n op hetdrk d¡rb.
Hrt d¡kntvceu vm het hoofögpùunv þt zoh ô m.t¡r lrgcr dm dc locrüa vrn dr opgol¡rng¡a ¡laremfmhrtrn, ln-

dlan cr onvrrlrçt þdr ¡rulaa¡mlstur ç h¡r drk ph¡t¡vt¡dcn n¡bû dc krsbn tt pl¡tbè v.n dc vrnürtbæhrclr
ten dü hcbùrn dc glctzrnluwenr vtnurgt d. vdllg. bogte werr dc krrbn hengcn hÞr rbnog (nrgomcg) e¡rrr
lrlndcr wn. Þ ¡lltmd vün 6 mttü kofiìt ov.rùrü mct dc hægñ¡ vrr¡r dc dcrarrluw nr¡blt ln r¡n shndr¡rd wo-

nlngcn¡ rcrdcn d¡nr wonlrBcn vlndan ooa(¡xrrond ¡cfvlldtcn phrb (h d¡ tuln, op ¡ürtt ¡te}

ecologisch adviesbureau FCOguickscan ls aangeslotsn bij het Netwerk GIoen€ Burêaus
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ln þl ã118 ulordt hct gobouw casco opgdavGrü. & hq¡tders v¡n h¡t vsbot¡rdc pand ggan dan zdf aan ds Sg ÍËt
ds inrHrting. Hd i¡ mogd{k det dðze huurders æk Msü€s aarÈr"ngpn marrooru,sdcsamheden op he* dak db
ncn b norden ysricùt lldlen dlt phat¡vlndt zd oo¡( dt spcedbdr ziln en voonwnelft plaatsvindcn aan do nætd-

nesüfdc vsn het dalç

9. Wqb de nle¡uwe ôt¡Èbngerrsrzft nrogofltredaa aan*czi¡ værræslþcalþs rcor deglazrahtu e¡ &¡ åoe'

rana gr armqdflôedan øn ó l$ðlf,o qt &lHin¡e rcoz*mi¡gtcn q dezent a gxtteb aaa b òtengvt rear
draos¡cn:È'r û vffii?

Dc goìrd van hd voormdgc Vt}¡abow b na dc veôouuùrg qgabû¡ud ult sù¡el en glas. ln dczs nls¡wr moda¡c
gund ls gocn plerb voor hct hbouuur ven k&t.

,A- fi åoowzc {r fidlt vrrWo lrvfæeøúloôn 4Êa¡ ¿a O¡&pe¡þda en h da padúc dat erþngnn zþ ta

vogí¡otnctt?

Zo* ool bü vraaS 8 ì¡ begþücm rtrden er kr 201 7 gegt uerla¡anhodcn d.¡t¡ qd€ns het bro€dsêÞoon. ln ãlt8 b
hal gobornv vu da sùart van lpt hoedsaizosn rcs& rhd cn waterdlát en {n uredøamheden beperlû d hst aar.

brcngsn van kptal¡tþs. ]lotvæmdþovtùgcboneüodtiãr bdroen eran ds wgtl¡zaamhedqr rnn debuite@th
nH rdtsoñcùt Orndgonr bevhdt het uoqmdg? Vef}gcùor¡r ¿€ñ in h¡t centr¡m ven de bhnursúd van uùedtt.
Hictdoor i¡ qr r¡cds vcd liôl aamledg. Tcn opziúb van dr hddþo dlt¡eüo fggpn de nlouË tssütacbn wn do

giatzvalrnen ieù6 ten¡g rret & dd¡rard cr dr¡s van de rüa¡L tle no¡ütæþn hebber¡ daarmss oon þls do¡kan

da¡ts gdslg¡sn den ln ds ht¡idlga r¡ü¡eüo.

11. We*h dcomgðñgôrrùdcn#r æùol¡r¡¿ ôsûr¡dl¿ecldoorgvofe gpoqpcn!'erdärergnùrutdru-
dør Cs neslþcrû¡?

ln hetmñ¡mnn¡gomcaldan bh p¡ngr¡¡f 3.3 an 3.4 ¡qr bdd g.ûcñùBtven dc lcmgcblcdut vrn g{crarduwlt

Uùlcht Ðc Íboddlngon $lguur 3 ar a) zft ærdcr J ren u gcsùruld per bdd nn 30 þnuati ã)17 met deeñn dc g+,

rr¡agdr eenwllandc grgrwns. la ùd soortlmrsr¡gürcr{pbr zþ zrvrn lcragcblcdcn (mccr dan 10 vüùryH¡at-

sqr b|| elk¡¿r) banou¡d war¡de glelzwtnh l¡ogÊ aanHon tpal<omt KemgÐd€den h de nabijhdd van Vttlgo
bor¡w âln ln ieder gprnl ln de wiJkan Oo9 ¡n Al $en u¡sHr van de Hmgrsted) en Rivieænwljk {ton atlden van dc blr
ncnshd). Tcn noqdrrcslcsr vut de Ulncnsd Fgtdcrthztlcnreerccn hoþpot (5 tol9 tlcrbfJþaqtrsn U¡ sll€¡r)
b aargeñfen van dr gÞramlrr.

12 lþf æùol¡r @t een rtmu üdtngreld en da öorr¡nsf¡ tr¡e yilepùtgon rorden ecngppesù tþo *wdan
dc òo¡oasfr lrrc v¡r&pt¡gtn ¡¡ogapña?

Za dr Sçvoegde tdcnir¡en vur dc 5l vrrúlcpirg þlcnll¡nummor 2lÞ) cn de ô' vonllaplng (tC(.ñlnn¡mn r
20?). Op lct dCr vur dc 5'wrürping lo.dt ð 6r yurl¡cplng u¡þ.bdd. Op tlc ondcntrrnù td(lnhg h rcod gc*
cc¡l{ wrt dr ulÈrrËhrg l¡ þn opdch!¡ yrt dc ùc$rndc r¡ü¡rüa

ecologisch adviesbureau ECOquickscan is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus
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