
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst  
 
 

‘Kwaliteitsimpuls tussen duinen en woonwijk’ 
Gebied Mient Kooltuin – Pan van Persijn – Mientkant 

te KATWIJK 
 
 
 

Gemeente Katwijk 
Dunea N.V.  

 
 
 
 
 
 

Definitieve versie 
 

 
31 januari 2020 

 
  



 
Partijen 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Katwijk gevestigd te Katwijk aan het adres Koningin 

Julianalaan nr. 3, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer  

27370956, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder de heer I. G. Mostert, 

daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 lid 2 Gemeentewet gemachtigd door de heer ir. 

C.L. Visser in zijn hoedanigheid van Burgemeester, krachtens besluit van de Burgemeester d.d. 14 

januari 2020 met kenmerk: 1565639,  

 

hierna te noemen “Gemeente”; 

  

2. De naamloze vennootschap Dunea N.V. gevestigd te Zoetermeer aan het Plein van de Verenigde 

Naties 11 (2719 EG), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 

27122974, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. W.M.E. Drossaert,  

 

hierna te noemen: “Dunea”; 

 

En hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 

 

Considerans 
 
 De Gemeente werkt aan de ontwikkeling van projectlocatie Valkenburg ten behoeve van woningbouw (ca. 

5.000 woningen). Onderdeel daarvan is het opstellen van een gebiedsvisie voor de Mient-Kooltuin. In de 

Mient-Kooltuin worden voorzieningen voorzien zoals natuurontwikkeling, recreatie en sport voor de bewoners 

van de nieuwe woonwijk.  

 Dunea heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Gemeente voor een integrale ontwikkeling van 

de Mientkant vanuit haar drie kernwaarden ‘waterwinning’, ‘natuurbescherming’ en ‘recreatief medegebruik’. 

Dit project staat bekend onder de naam: “Winning 11”.  

 Voor de vier, nader in de omgevingsvergunning genoemde, barakken wordt een herbestemming gezocht en 

de daarvoor benodigde vergunningen aangevraagd. De Gemeente heeft de wens, om meerdere barakken 

functioneel te maken en te sparen van sloop.  

 Partijen zien het gebied Mientkant -  Mient-Kooltuin – Pan van Persijn als een samenhangend geheel. Het 

fungeert als groene buffer tussen toekomstig woongebied en duingebied en kan de toegangspoort worden tot 

Nationaal Park Hollandse Duinen.  

 Partijen onderkennen dat het gebied geruime tijd ‘vast heeft gezeten’ en dat dit ten koste is gegaan van de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

 Partijen hebben de expliciete wens de ontwikkeling als groen gebied op gang te brengen met behoud van de 

kenmerkende gebiedswaarden. 

 De ontwikkeling van het gebied valt uiteen in twee fasen. Fase één betreft de integrale ontwikkeling van de 

Mientkant en Panbos. Fase twee betreft de doorontwikkeling van de Mient-Kooltuin. 

 Partijen onderkennen de kwetsbaarheid van het gebied met mogelijk conflicterende functies. Partijen willen 

zich gezamenlijk inspannen deze functies zorgvuldig en integraal een plek te geven in het gebied door het 

opstellen van een robuust toekomstplan. 

 Partijen willen de planontwikkeling op elkaar afstemmen en indien mogelijk zoeken naar 

synergiemogelijkheden op het vlak van natuur, recreatie, sport, drinkwaterwinning, erfgoed en historie. 

 Centraal uitgangspunt bij de voorziene ruimtelijke impuls is het toevoegen van belevings-, gebruiks- en 

toekomstwaarde aan het gebied. 

 Staatsbosbeheer en Dunea beheren gezamenlijk een Groenfonds ten behoeve van het uitvoeren van 

Groenprojecten in het voorzieningsgebied van Dunea of nabij de bron van Dunea. Dunea wil, in afstemming 

met Staatsbosbeheer, -onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden inzet van het Groenfonds in het 

gebied van locatie Valkenburg mogelijk is.  

 Partijen willen afspraken vastleggen over de planwikkeling in een samenwerkingsovereenkomst waarbij het 

aangaan van een samenwerkingsovereenkomst de uiting is van de vereiste zekerheid dat de ruimtelijke 

impuls in het gebied gerealiseerd gaat worden en waarbij alle waarden en kwaliteiten in het gebied geborgd 

worden (natuur, drinkwaterwinning, recreatie en erfgoed).  



 Deze overeenkomst vormt als privaatrechtelijk document een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de 

aan Dunea verleende omgevingsvergunning voor het project Winning 11. 

 

 

Komen het volgende overeen 
 
Artikel 1 Zekerheid over realisatie 

De Gemeente en Dunea spreken uit dat deze samenwerkingsovereenkomst de vereiste zekerheid verschaft – 

zoals bedoeld in de considerans - voor de feitelijke realisatie van de gebiedsimpuls. Voor wat betreft een ieders 

werkzaamheden en planning met betrekking tot het Project wordt verwezen naar de projectsamenvatting die als 

bijlage 1 wordt bijgevoegd.  

 
Artikel 2 Doelstelling 

a) Belangrijk gezamenlijk doel is het versterken van de recreatieve en ecologische bufferfunctie van het 

gebied Mient-Kooltuin - Pan van Persijn - Mientkant t.b.v. recreatie, drinkwaterwinning, natuur en 

erfgoed. 

b) Voor Dunea is bescherming en beheer van haar waterwingebied cruciaal. Zij streeft dan ook versterking 

van de bufferfunctie van haar onbebouwde gebieden rondom het waterwingebied na. 

c) Voor de Gemeente is de herbestemming van (minimaal) 4 barakken mede van groot belang. Partijen 

zullen zich inspannen om de benodigde vergunningen daarvoor aan te vragen c.q. te verlenen. 

 

Artikel 3 Duur van de samenwerkingsovereenkomst en tijdpad 

a) Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening met een looptijd van vijf jaar. 

Uiterlijk zes maanden voor de (initiële) einddatum treden Partijen in overleg aangaande de mogelijke 

voortzetting van de samenwerking.  

b) Het integrale plan van Dunea voor uitbreiding van haar drinkwatercapaciteit in het waterwingebied 

Mientkant heeft eerste prioriteit en dient nadrukkelijk als aanjager voor een verdere kwaliteitsimpuls in 

het gebied. 

c) De samenwerkingsovereenkomst komt met onmiddellijke ingang te vervallen indien de vereiste 

vergunningen in het kader van de realisatie van het eerste project, waarbij (minimaal) 4 barakken 

worden behouden en herbestemd, niet worden afgegeven nadat deze door Dunea zijn aangevraagd- 

ongeacht de vraag welke vergunningverlenende instantie hierbij betrokken is - dan wel indien  er sprake 

is van een (latere) uitspraak van de Raad van State waarbij 1 of meerdere vereiste vergunningen niet in 

stand kunnen blijven zonder dat herstel mogelijk is. In voorkomend geval volgt tussen Partijen een 

gesprek waarin de verdere afwikkeling wordt besproken waarbij als uitgangspunt geldt dat eenieder 

daarbij de eigen kosten draagt. 

Dunea zal zich tot het uiterste inspannen conform de projectsamenvatting om de voor de uitvoering van 

het Project benodigde publiekrechtelijke medewerking en benodigde vergunningen te (doen) verkrijgen. 

Hieronder wordt mede verstaan het aanwenden van rechtsmiddelen tot aan de Raad van State. 

 

Artikel 4 Gebiedsinrichting 

a) De eerste fase bestaat uit de projecten ‘integrale ontwikkeling Mientkant’ en ‘kwaliteitsimpuls Panbos’ 

zoals samengevat in bijlage 1. 

b) De tweede fase bestaat uit een kwaliteitsimpuls in de Mient-Kooltuin en bestaat uit nader te identificeren 

(deel) projecten, zoals samengevat in bijlage 1. 

c) Het eerste project dat Partijen in de eerste fase ter hand nemen is de integrale ontwikkeling van het 

gebied Mientkant voor waterwinning, erfgoed, natuur en recreatie. Een kern van vier barakken blijft 

behouden en krijgt een nieuwe functie waarbij de beleving van de cultuurhistorische waarden in 

combinatie met natuur en (drink)waterwinning centraal staat. De rest van het gebied wordt omgevormd 

tot een landschapspark aansluitend op het gebied Berkheide, waarin de historische waarde van het 

ensemble - in welke vorm of hoedanigheid dan ook - beleefbaar en zichtbaar gehouden wordt in het 

landschap. De projectomschrijving is opgenomen in de vergunningaanvraag Winning 11 van Dunea.  

d) De uitvoering van het project zoals genoemd sub a vangt aan op het moment van ondertekening van 

deze samenwerkingsovereenkomst.  

e) Direct na ondertekening van deze overeenkomst neemt Dunea in ieder geval maatregelen om de 

instandhouding van de 4 barakken te borgen (wind- en waterdicht maken/houden van de barakken).  



f) Het tweede project dat Partijen in de eerste fase ter hand nemen is een kwaliteitsimpuls in het Panbos 

(Pan van Persijn). Het Panbos is eigendom van de Gemeente en ligt in waterwingebied. Dunea is bereid 

het eigendom en beheer van het bos over te nemen. Dunea is bereid een marktconforme vergoeding per 

m2 grond te betalen. Dunea baseert zich op de waarderingsmethodiek zoals toegepast in het 

deskundigenbericht van Colliers International d.d. 26 mei 2014. De gemeente laat zelf een 

onafhankelijke taxatie plaatsvinden. Ten aanzien van de aanwezige opstallen voeren partijen een 

(taxatie) onderzoek uit om de waarde te bepalen op basis van een nog nader overeen te komen 

taxatiemethodiek. Voorts wordt ten aanzien van de betreffende gebieden een onderzoek uitgevoerd om 

te bezien of deze voldoen aan de geldende Natura 2000 vereisten/maatstaven. Indien uit voornoemd 

onderzoek/taxatie blijkt dat er sprake is van dermate feiten en/of omstandigheden of een substantieel 

verschil van inzicht is over de waardering van betreffende terrein, waarvan van Dunea of de Gemeente 

in redelijkheid niet kan worden gevergd dat (ongewijzigde) effectuering van fase twee plaatsvindt, zijn 

Dunea of de Gemeente (tevens) gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang 

te beëindigen op dit punt of om er voor te kiezen om fase twee wel te effectueren, doch niet voordat 

hierover ten genoegen van Dunea of de Gemeente afspraken zijn gemaakt. 

 

Artikel 5 Organisatie en inzet 

a) Partijen spannen zich gezamenlijk in voor het bewerkstelligen van maatschappelijk draagvlak bij 

stakeholders. 

b) Partijen hechten aan maatschappelijk draagvlak bij stakeholders en bewoners voor de plannen, vandaar 

dat voor het project dat als eerste ter hand wordt genomen zoals genoemd in artikel 4 a, gekozen wordt 

voor planontwikkeling op basis van co-creatie en een participatief ontwikkelproces. 

c) Dunea levert het projectmanagement voor de projecten in de eerste fase (Mientkant, Panbos) onder een 

gezamenlijke stuurgroep van Dunea en de Gemeente. De stuurgroep komt minimaal 2 keer per jaar 

bijeen voor overleg.  

d) Voor de projecten in de tweede fase in de Mient-Kooltuin wordt Staatsbosbeheer uitgenodigd om toe te 

treden tot de stuurgroep en streven Partijen ernaar om gezamenlijk een passende projectorganisatie in 

te richten met een stuurgroep, procesmanager, projectgroep. 

 

Artikel 6 Communicatie 

Partijen stellen een communicatie- en participatieplan op. Penvoerder is Dunea. Beoogde datum van 

gereedheid/oplevering is uiterlijk 1 juni 2020. 

 

Artikel 7 Financiën 

a) Iedere partij draagt in beginsel zijn eigen kosten. Bij Dunea kan hierbij worden gedacht aan de kosten in 

verband met (haar bereidheid tot) de aankoop van de Pan van Persijn, de kosten van de renovatie van 

maximaal 4 barakken, sloopkosten in verband met de (overige) barakken, herinrichting van de natuur 

(op eigen gebied). Bij de Gemeente kan hierbij worden gedacht aan de kosten rondom het 

participatietraject herbestemming en eigen inzet van mensen en middelen.   

b) Partijen streven naar aanvullende financieringsvormen en samenwerking met private partijen en 

overheden om de financiële basis onder het programma te versterken en daarmee een substantiële 

groenontwikkeling mogelijk te maken.  

c) Met betrekking tot Mient – Kooltuin is de intentie van Partijen de realisatie van planvorming die zich 

kwalificeert voor cofinanciering uit het Groenfonds, Partijen spannen zich hiertoe in. 

d) Partijen starten met de eerste groenprojecten als ‘aanjager’ voor aantrekken financiering. 

 
Artikel 8 Monitoring en verantwoording 

a) Elk half jaar wordt een periodieke voortgangsrapportage opgesteld die ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de stuurgroep vooralsnog bestaande uit de algemeen directeur van Dunea en de 

verantwoordelijk wethouder van de Gemeente. 

b) Na twee jaar vindt een bestuurlijk evaluatiemoment plaats. 

 

Artikel 9 Overmacht 

a) In het geval dat een partij op grond van overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen, 

wordt de door overmacht getroffen verplichting tezamen met alle daarmee rechtstreeks samenhangende 

verplichtingen over en weer opgeschort, totdat de oorzaak van deze verhindering zal zijn opgeheven of 

beëindigd. De betreffende partij zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk informeren over de 

overmacht situatie en daarbij informatie verstrekken over de situatie, de verwachte duur en de al 



genomen maatregelen. Onder overmacht wordt mede verstaan werkstaking, mobilisatie, oorlog en 

oorlogsgeweld, brand, alsmede zodanige overheidsmaatregelen die ten gevolge hebben dat van de 

betrokken partij in redelijkheid de nakoming van verplichtingen niet of niet ten volle kan worden verlangd.  

b) Indien één van de Partijen van mening is dat dusdanige opschorting en instandhouding van de 

overeenkomst van haar in redelijkheid niet langer kan worden gevergd, zullen Partijen met elkaar in 

overleg treden om de situatie van dat moment op te lossen. Mocht dit overleg niet tot resultaat leiden, 

dan zal door de meeste gerede partij een geschillenprocedure als bedoeld in artikel 11 worden 

opgestart. 

 

Artikel 10 Wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst en onvoorziene omstandigheden. 

a) Elke partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere partij 

schriftelijk verzoeken de samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke 

instemming van Partijen. Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van deze 

samenwerkingsovereenkomst slechts mogelijk kan zijn indien Partijen daartoe gezamenlijk besluiten dan 

wel indien er sprake is van een onvoorziene omstandigheid in de zin van het bepaalde in artikel 6:258 

BW. 

b) Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij 

schriftelijk heeft medegedeeld. 

c) De wijziging wordt onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst en de wijziging en de verklaringen tot 

instemming worden in afschrift aan deze samenwerkingsovereenkomst gehecht. 

d) Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, zal de meest gerede partij, zulks berichten via 

aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de andere partij en zullen Partijen gedurende 2 

(zegge: twee) weken trachten om in minnelijk overleg tot een aanpassing van deze 

samenwerkingsovereenkomst en/of (een van) de bijlagen, en/of van de ruimtelijke/programmatische 

kaders te komen, welke termijn met wederzijds goedvinden kan worden verlengd. Indien Partijen niet tot 

aanpassing kunnen komen, dan zal zulks door de meest gerede partij schriftelijk via aangetekend 

schrijven of deurwaardersexploot worden bericht aan de andere partij. 

e) Indien het bedoelde overleg niet tot overeenstemming leidt, kan dit geschil worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. 

f) Voor het overige is tussentijdse beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst slechts mogelijk 

indien en nadat Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij Partijen tevens dienen te bepalen 

wat de (financiële) gevolgen van die tussentijdse beëindiging zijn. 

 

Artikel 11 Geschillen 

In geval sprake is van een geschil tussen Partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst, treden Partijen in 

overleg teneinde de mogelijkheden voor een minnelijke oplossing te beproeven. Indien dit niet tot de 

mogelijkheden blijkt te behoren, kan het geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter van het 

arrondissement ’s-Gravenhage.  

 

Artikel 12 Totstandkomingsvoorbehoud 

Deze overeenkomst komt niet tot stand indien het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 

niet tot het aangaan daarvan besluit. 

 

Artikel 13 (voortijdige) Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 

Partijen zijn gerechtigd deze samenwerkingsovereenkomst te ontbinden in geval: 

a) Van ingrijpende wijziging van omstandigheden, die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een 

verdere uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst niet langer verantwoord maakt, behoudens als 

Partijen in onderling overleg overeenstemming bereiken over aanpassing van de inhoud van deze 

samenwerkingsovereenkomst aan die gewijzigde omstandigheden; 

b) Van toerekenbare tekortkoming van één der Partijen die zodanig ingrijpend is dat deze een ontbinding 

en haar gevolgen rechtvaardigt, doch niet eerder dan nadat de partij die tekortschiet schriftelijk door de 

wederpartij in gebreke is gesteld en niet binnen een alsdan te stellen redelijke termijn van minimaal 15 

dagen na bedoelde ingebrekestelling alsnog aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan dan wel een 

aanvang heeft gemaakt om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. 

c) Ontbinding van deze samenwerkingsovereenkomst door één der Partijen laat de gelding van de 

afspraken uit deze samenwerkingsovereenkomst tussen overige Partijen onverlet. Deze overige Partijen 

treden als dan in overleg over de geboden aanpassingen van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 



 

Artikel 14 Bijlagen 

De bijlagen die aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn gehecht maken integraal onderdeel uit van deze 

samenwerkingsovereenkomst. 

 
1. Projectsamenvatting 

2. Kaart demarcatie projectgebied 

3. Omgevingsvergunning Winning 11 

 

 

Artikel 15 Slotbepalingen 

a) Kennisgevingen die Partijen op grond van deze samenwerkingsovereenkomst aan elkaar doen, vinden 

schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen rechtskracht 

tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

b) Indien één of meer bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig 

blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen plegen overleg over de 

bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, teneinde een vervangende regeling te 

treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze samenwerkingsovereenkomst behouden 

blijft. 

c) Deze samenwerkingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Katwijk  op 31 januari 2020. 

 

Dunea N.V.     De Gemeente Katwijk, 

Algemeen Directeur    De Burgemeester, namens deze, 

 

 

 

_________________    _____________________ 

Naam:      Naam: 

Drs. W.M.E. Drossaert    Wethouder I.G. Mostert 

      



Bijlage 1 Projectsamenvatting 

 

Projectsamenvatting: integrale ontwikkeling Mientkant voor drinkwaterwinning, erfgoed, natuur en 

recreatie 

 

  

Scope Het project betreft de integrale ontwikkeling van het gebied Mientkant tot een 
landschapspark met ruimte voor waterwinning, erfgoed, natuur en recreatie. 
Uitwerking vindt plaats op basis van een participatief proces. Het project wordt 
uitgevoerd in nauwe samenhang met Programma Berkheide voor de aanleg van 
nieuwe infrastructuur voor de waterwinning en sloop van 14 van de 18 barakken. 
Het gebied maakt onderdeel uit van het waterwingebied Berkheide. 
Onderdelen van het project zijn: 

 Herinrichting groen op basis van bestaande (historische) beplanting en nieuwe 
bosaanplant 

 Wandelpad van Zanderij naar Pan van Persijn met verbinding naar de duinen 

 Renovatie en herbestemming van 4 te behouden barakken zodat 
cultuurhistorische waarden kunnen worden beleefd in combinatie met natuur 
en drinkwaterwinning. 

 Beleefbaar maken van erfgoed en historie inclusief de ensemblestructuur van 
de barakken die niet gehandhaafd worden en de aanwezige bunkers en 
oorlogssporen. 

Doelstelling Herinrichting van het gebied Mientkant (5 ha) als vrij toegankelijk landschapspark 
met beleefbaar erfgoed en als entree in het Nationaal Park Hollandse Duinen. 

Projectorganisatie  Gezamenlijke stuurgroep van gemeente Katwijk en Dunea 
 Dunea levert de projectorganisatie 

Indicatieve planning Start per direct 
 

Financiën Dunea 

 

 

  



Projectsamenvatting: kwaliteitsimpuls Panbos 

 

  

Scope Het project betreft de overdracht van eigendom en beheer van Panbos van Katwijk 
naar Dunea met een nader overeen te komen kwaliteitsimpuls voor het gebied. Het 
gebied maakt onderdeel uit van het waterwingebied Berkheide. Het gebied wordt 
vrij toegankelijk voor bezoekers en verbindt nieuwe groengebieden in de Mient-
Kooltuin met de duinen. 

Doelstelling Integratie van 43 ha Panbos in de door Dunea beheerde duinen met de daarbij 
behorende natuurkwaliteit en beleving van natuur en erfgoed. 

Projectorganisatie  Gezamenlijke stuurgroep van gemeente Katwijk en Dunea 
 Dunea levert de projectorganisatie 

Indicatieve Planning Vervolg zodra de barakken gesloopt zijn 
 

Financiën Dunea: aankoop en beheer 
Katwijk: inzet vrijkomende middelen voor kwaliteitsimpuls in het gehele gebied 
Panbos / Mient-Kooltuin 

 

 

Projectsamenvatting: kwaliteitsimpuls Mient-Kooltuin 

 

  

Scope Het project betreft de meerjarige ontwikkeling van een groengebied in de Mient-
Kooltuin, samenhangend met de Mientkant en Panbos. Het project wordt 
uitgevoerd in co-creatie tussen gemeente Katwijk, Dunea, (en zo mogelijk ook 
Staatsbosbeheer) en nader te identificeren publieke en private partijen. De 
uiteindelijke scope is afhankelijk van de vraag in welke mate er vanuit 
samenwerking van partijen financiële middelen gegenereerd kunnen worden voor 
aankoop, inrichting en beheer van groen.  

Doelstelling Minimaal 50 ha nieuw groengebied gerealiseerd tijdens de looptijd van de bouw 
van de woonwijk locatie Valkenburg (2021-2035) 

Projectorganisatie  Gezamenlijke stuurgroep van gemeente Katwijk, Dunea (en zo mogelijk ook 
Staatsbosbeheer) 

 Nader uit te werken projectorganisatie 

Planning Vervolg zodra de barakken gesloopt zijn 
 

Financiën Nader uit te werken financiering voor aankoop grond, inrichting en beheer. De 
identificatiefase is gericht op het formuleren van een voorstel dat kwalificeert voor 
het Groenfonds, o.a. wat betreft cofinanciering en een duurzame beheersituatie. 

 
  



Bijlage 2 Kaart demarcatie plangebied 

 

 

 
  



Bijlage 3 Omgevingsvergunning winning 11 

 


