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vleermuizen. 

De quick scan heeft uitgewezen dat verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen op voorhand niet 
kunnen worden uitgesloten. Derhalve adviseren wij een nader onderzoek naar verblijfplaatsen van 
vleermuizen om de haalbaarheld van het plan In het kader van de Flora- en fauanwet vast te stellen. Het 
veldonderzoek naar vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen wordt verrlcht In twee periodes: de 
kraamperiode en de paarperiode. Deze periodes lopen globaal van respectievelijk medio mei — medio juli 
2016 en medio augustus — eind september 2016. In totaal zijn vier veldbezoeken noodzakelijk. Deze 
werkwijze is gebaseerd op het Protocol Vleermuisonderzoek van het Netwerk Groene Bureaus (2013). Dit 
protocol wordt door het Ministerie van Economische Zaken als leidraad gehanteerd bij een (eventuele) 
aanvraag ontheffing Flora- en faunawet. 

Bovenstaande houdt In dat het bestemmingsplan niet voor oktober vastgesteld kan worden. Het 
ontwerpbestemmingsplan kan wel In procedure worden gebracht. Het bestemmingsplan kan echter niet 
vastgesteld worden als geen uitzicht is op ontheffing (mocht dit noodzakelijk zijn). 

Ik kan je nog geen prijs geven voor het nader onderzoek, omdat wij het veldwerk vanwege de hoge 
werkdruk bij onze ecologen niet zelf kunnen uitvoeren. Ik heb een prijs opgevraagd bij een bureau om het 
veldwerk voor ons uit te voeren. Zij geven mij begin volgende week een prijsopgave. De rapportage wordt 
wel door SAB opgesteld. 

ik kom begin volgende week biij je terug met een prijsopgave. 

Met vriendelijke groet, 

10.2:é Wob 

SM 110.2.e Wobl planoloog 

Amsterdam I Arnhem 

Aanwezig op10,2:ë Wob :,.:' 
Frombergdwarsstraat 54 16814 02 1 Arnhem 

Postbus 47,9 1 68W At I Arnhem 

T 10. 2.-6 WoUl www.sab nl 

n (e. 

« bekijk ons stedenbouwkundig plan ~r de Stadsdiagonaal in Zutphen 

oisclainer 
be informatie in dit e-mar-~ t Is uvukr[eM bestemd eaor de;ea&resseerde en d ent neet versve« te worden aan derden Als u de geadrtsscerCe 
niet bet dan verzoekt sas uom dat beriEf t ten; te cruen tn daarna te vemíet•en At)enk aan hrt mie¢ is het prinsen m date mal efit 
naa•dzskrfjl,' 
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v 10.2:é WOb Y31irr?elsaal ] 

verzenden: 

Aan: 

20-9-2016 10:5ó:14 

10.2.e Wob 
cc: 

onderwerp,. 

10:2é. Wob 
FZV: adiies voorontvverpbestemmingsplan voor de radarlwst Broekgraaf 1 te 

Hensnlneri 

image001 jpg;imaoe002lpg;eindadsYes broekgraaf 1_docx; bijlage: 

Geachte heer10:2•.. .éWÓb• 

In aansluiting op ons telefonisch onderhoud van vanmorgen, zend Ik u ter behandeling het eindadvies van de 

Omgevings Dienst Rlvierenland waarbij onze gemeente Is aangesloten. Gelieve de gemaakte op- en 

aanmerkingen te verwerken in een aangepast concept-voorontwerpbestemmingsplan en de benodigde 
aanvullende onderzoeken uit te (laten) voeren. 

De aangepaste en aanvullende stukken zie ik met belangstelling zo spoedig mogelijk tegemoet. 

Ten aanzien van de anterieure overeenkomst merk ik op dat ik uw opmerkingen (voor zover mogelijk) zal 
verwerken In het huidige concept. Na afloop zal ik het aangepaste exemplaar ter beoordeling aan u 
voorleggen zodat u daar dan weer op kunt reageren met het oog op het verkrijgen van een voor beide 

partijen acceptabele versie. 

Voorlopig tot zover — 

Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben over het bovenstaande / bijgevoegde, schroom dan niet met 
mij contact op te nemen. 

M.vr.gr., 

10.2:ë Woby• 

10.2.e Wob ruimteliJkeordening 
of deling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 

fox: 
emolfodres: 
internet: 

1 0:2:e Wób 
L J 
10.2:e WobOfincaewaaoi.nt 
wtivw.lÀrn7ewoof.nf 

van:102.;ë Wob =" DODRhrïerenland.nij 
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 13:24 
Aan•.10.2.é Wob 1 
onderwerp: advies broekgraaf 1 in herwijnen 
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Goedemorgen • .z.f wan 

In de bijlage het advies van de broekgraaf 1 in Herwijnen. 
Het originele exemplaar ontvang je via de post. 

Met vriendelijke groet, 

110:2:é Wót• 
Team Specialisten en Advies 
Team Advies 

Omgevingsd lenst 
Rivierenlind 

Finail:1 0.2.. Wot3s)ODRivterenland.nl 
Model 10.Ze Wob M' 

Tel Centrale:10.2ue Wob) 

werkzaam op 10.2 . e Wo b 

Save a tree ... please don't print this e-mail unless you really need to 

iif###f#fi#i##i##ffiiiifiifii#ii#iff##ii#fffffi###ffi#fi#ffif##fffii##ifi##fifs 

Elke e-mail die de Omgevingsdienst RMerenland ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet 
helemaal uit te stutten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De Omgevingsdienst Rivlerenland kan in 
geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld, 
informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de 
Omgevingsdienst ~ renland vindt u op onze website. 

Omgevingsdienst Rivierenland zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u 
dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen. 
ssf##s ssisssi sassssisssssss#ss# ssissiift#fiiisisssfisisifsifsfiisisis#iitisii 

Dit bericht is uitsluitend bestemd zoor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten 
uorden ontleend, Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken isij  u het te vernietigen en 
de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de rolledigheid van de 
e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geert enkele 
»nsprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die niet voor de afztn&f zijn 
bestemd of berichten die te laat worden ontvaneen. Tevens aanvaardt de eemeente Linseisaal eeen 
enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
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ran: 

verzenden: 

Aan: 

tc: 

ondenrerp: 

bijlage: 

10:2:é Wób •••• :rasab.ni] . 
2ó-9-20lá13.4321 

10.2.e Wob 
10.2.e Wob•°•a ,. 
Offerte ontheffingsaamtraag Broekgraaf 1 Hernijnen 

image001 ;jpg;irrrage002.png;ïmage003.png;SCri1"t_OFF FF 
ontheffutgsaanhraag_Herriijnen, Broek~ 1_160239.01_20160926_pdf-, 

Dag 
f0.2a Wu0 

•.,..J 

Bij deze de offerte voor het aanvragen van een ontheffing Flora- en faunawet voor de locatie Broekgraaf 1 In 
Herwijnen. 

Ik ga er vanuit je Nermee een passende aanbieding te doen. 

Met vriendelijke groet, 

.10.2_d Wob 

SAO 110.2.e Wobl planoloog 
Amsterdam 1 Arnhem 

Aanwezig op 1O.2:áWob; 7? r' _ 
Frombergdwarsstraat 54 1 6814 DZ 1 Arnhem 
Postbus 479 16800 Al 1 Arnhem 

110.2".'6 Wób) wwwsab.nl 

C9 
« ï• •4Sj•p het dwnsknralïteitsp•a 

Desdeïmer 
09 inf~azie in dit ~aerfcht is u,1r-.k nd bestemd v~ de geadresseerde en d" niet verstrekt te worden aan derden. Ms u de teadreree.de 
niet bent dan ver:mki Sea u om *t berídK tens te o~ en losma te vegen. 4Dmk aan het aidesc is het p~en ras den mail edit 
ao~ rtoa 

1 

Losse notities Pagina 25 



C035r 

Afdruk 
maandag 7 februari 2022 09:02 

Losse notities Pagina 26 



C035r 

Van: 
verzenden: 

Aan: 
CC., 

10:2:é Wób`µp• 
4-10-2016 10-58:24 

10 á2•e Wob• 

10.2.e Wob 

iODRitierenlanditlJ 

ondervrerp: 

bijlage: 

RE: Advies v ooronnyerpbestemmingsplan radarpost Broekgraaf 1 in 
Hesnijnen 

image001 jpg;image002 jpg;image003 jpg;image004.png;image005.png; 

Geachte heer 

ik heb meteen even in ons archief gekeken en kan u melden dat de veiligheidsregio op 16 augustus 
2016 akkoord heeft gegeven. Dit kunt u verwerken in de toelichting van het bestemmingsplan. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

102é. Wób•` 
Team Specialisten en Advies 
Team Advies 

#rks firn,gertngssJienst 
Rivierenland 

Email: 10 •2:ë WobpODRivierenland.nl 
Mobiel. 10.2é. Wob 

Tel Centrale:10.2.ËWob 

Werkzaam opj10.2.@ WÓb 

Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to 

s: sss:sss ss sssssxssxss:z*sxsx* zz: ssassxssssxzs:s*sx*szxsss**s*zsssxsxszsxsszs *s 

Elke email die de Omgevingsdienst Rivierenland ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet 
helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De Omgevingsdienst Rivierenland kan in 
geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de 
Omgevingsdienst Rivierenland vindt u op onze website. 
Omgevingsdienst Rivierenland zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u 
dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze email te printen. 
s:ssssaaaasssassssasssassassssa:asssssassssssasssssa•aasssassasassaataasstsss 
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van:'10:2.@uWOb ;` •5>6ngewaal.nlj 
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2016 10:53 
Aan: 10.2.e Wob 

cc: í10.2.e Wób ` 'á t 
Onderwerp: IKEï AWies voorontwerpbestemmingsplan radarpost Broekgraaf 1 in Herwijnen 

,o-2.m 
Geachte heer . , 

In reactie op uw onderstaande e-mail, bericht ik u het volgende. 

Over het project voor een radarpost op het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen, heb ik advies gevraagd bij de 

Omgevings Dienst Rivierenland (O. D.R.) Hierin wordt melding gemaakt van een advies van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Voor nadere informatie hierover dient u contact op te nemen met mw. 
10.2.e Wob van de O.D.R. ZIJ is bereikbaar onder nummer 102ïe Wob-:7of via e-mailadres 
10.2:ë WotiOodregiorivierenland.ni. 

Houdt u mij s.v.p. van de gang van zaken op de hoogte (b.v. via een cc) 

Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr., 

10:2:é Wób•;• 
•10.2.é Wob . ruimtelijke ordening 

afdeling Ruimtelijke Zaken 

telefoon: 

fox., 
emcrilodres. 
Internet: 

J0:2.é Wób 

,10.2.e WoblDllnqewaal.nl 
www.lingewooLnl 

Verzonden: dinsdag 4 oktober 2016 9:57 
Aan: 10.2.e Wob 
cc: 10.2.e Wob 9mindef.nl 
Onderwerp: Advies voorontwerpbestemmingsplan radarpost Broekgraaf 1 In Herwijnen 

Geachte heer 10.2.e Wob 

In uw advies op het voorontwerpbestemmingsplan voor de Broekgraaf 1 in Herwijnen, staat dat vermeld dat 

advies is gevraagd bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hierbij is echter geen datum genoemd. Weet u 

wanneer dit advies is uitgebracht? 

Verder heb ik nog een aantal vragen uitstaan bij de heer10:2-6 Wób Wanneer ik hier antwoord op heb, 
kan het bestemmingsplan worden afgerond. K 

Met vriendelijke groet, 
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10.2:é W6  

SAB • 10.2.é Wobi planvloo; 
Arnsterdam 1 Arahem 

Aanwezig op,_,,._....•_.........,. •  
Frombtrgdwaristr#at 54 16814 DZ 1 Arnhem 
Postbus 479 16800 At  ( Arr,fiatt 
t_10:2ïë Wob•j www.sab-nl 

ln: lt3: 

c< belik WarrastM over hel dagnk nalaxitspbn 

Oistlain,er 

ot in/Rlnirle in dl eina i: e'lrhl is ~tend beRemd ~ de geeQresseerdt en d.dnt rdtï iaersS 
nàet ponr dan oerr7ek: sm! V on s^. Ewroc r: nvi ; n saratn sn dsr}ta ti wrrnirtgen &#, Gnt an 
noo&~? 

de gesdrtstearde 
l* naai wiet 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten 
,awden ontleend. Ais u dit bericht per ongeU hebt ontvangen, verzoeken %%@ j u het te vernietigen en 
de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de 
email altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die niet voor de afzender zijn 
bestemd of berichten die te laat worden oat-angm Tevens aan,. aardt de gemeente Lingewaal geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
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Van: 
verzenden: 
Aan: 

onderwerp, 
bijlage: 

10.2.e Wob 
7-11-2016 13:21:42 

10.2.e Wob 
Notitie Omgevingsdienst Riviertnland 
ad,kies ruimtelijke onderbou,.%in 04-11-2016 (3).pdf, 

Zoals net besproken. 
In de bipage vind je de notitie van de heer10.2;e Wob 

Groeten, 

10.2.è Wob 

10.2:6 Wób 
S6fd er Toegevoegd Team Bodem 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties 
Rijk sva sstgowd b wdrijf 
Afdeling Klant & Vastgoed Management I Se~ Vergunningen Gebruiksgereed Vastgoed 
Herzuleslaan 113584  AB 1 Utrecht 110.2.e Wob 
Oostbus 90004 13509 AA 1 Utrecht 1 tAPC 55A 

N10:2:6 Wob __. . ..... ... _. ..... .. 
1:10.2,•e Wob .I,_W,. ®mindef.ni 
W httpt//wvnv.rit"vastgoedbedrryf.nl 

10.2.e Wob 
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van: 

verzenden.-

Aan: 

cc: 

onderwerp: 

bijlage: 

110:2é. Wók•2, 
8-11-2016 12:04:12 

10.2.e Wob 

slinpesvaalnl] 

L10.2:éWóh 
FW: advies voorontwerpbesten=gsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te 
Hergijnen_ 
image001 Jpg;image002 ipg;image003 pgjmage004 jpg;image005 ipg;20161010A 
anterieure overeenkomst radarpost Herwijnen Broekgraaf 1 eindconcept opm RIB 
2-09-2016.doc;2016110$A.anterieure overeenkomst, ondertekend door de 
burgemeester.pdf,20161108A.bijlage, behorende bij de anterieure overeenkomst 
Broekgraaf 1 te Henkijnen.pdf, 

Geachte heer10.2ë' ° Wóbl 

Zie onderstaande e-mail aan u met bijlagen. 

M.vr.gr., 

b10.2, é Wob 
10.'2.e Wob ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimtekjke Zaken 
telefoon: 10.2.e WOb 
f= 
emailadres: 
internet: 

... 
10 ̀2.e Wob®Iingtyml.nl 
•wwlr inr.finvewcr I nl 

Vaa: 10.2.e; Wob 
Verzonden: dinsdag 8 november 2016 11:59 
Aan: 10.2.é Wob 'Drgksoverheld.ni' 
CC 10.2.e Wob 
Onderwerp. FW: advies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Geachte heer 10. 2é. Wób• 

Op 25 oktober jl. hebben B&W ingestemd met het eindconcept van de anterieure overeenkomst voor uw 
projectiocatie van uw radarlocatie aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. 
Bijgaand treft u aan de digitale versie van de anterieure overeenkomst zoals deze is geparafeerd en 
ondertekend door onze burgemeester. 

ik verzoek u deze versie mede te laten paraferen en ondertekenen door uw collega / projectleider, de heer 
10.2 6 Wob, Vervolgens verzoek ik u een namens beide partijen ondertekende versie aan onze gemeente 
te retourneren. Hierna kan met de bestemmings.planprocedure worden gestart. 
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Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

M.vr.gr„ 

10:2:ë'Wob q 
10.2.é Web ruimtelijke ordening 

afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: fa 

enxriladres: 

internet: 

,10.2.& WOb 

10.2.e Wob' Dlinge►uaol nl 
wwnv.fïngewool.nl 

van: 10:2.6 Wob-': 
Verzoden: dinsda0 18 oktober 2016 30:12 
Aan:10.2.ë Wob 'Csrtjksoverheid.nr 
Onderwerp: FW: ádv es voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Van 0. ë Wób 
Verzonden: dinsdag  18 oktober 2016 10:10 
Aan:10a2.é Wotï  >bmindef.nr 
Onderwerp: VFW: advies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekpraaf 1 te Herwijnen. 

va n: L10:2."ë` Wób 
Verzonden: i:fi dág l8 oktober 2016 10:07 
Aan: 10.2.ë Wob Omindef.nr 
Onderwerp: i W.- advies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Geachte heerl0.2.ë o..v_ Wob-

Zie onderstaande email aan u. Deze was aanvankelijk verkeerd geadresseerd. 

M.vr.gr., 

•10:2é. Wob~ 
10.2.e Wob ruimtojkeordening 
afdeling Ruimtelijke zaken 

telefoon: 
fax: 
emaifadres. 

internet: 

s10.2.é WÓb 
1 J 
1e z.e Wob `®iingewool nl 

wrwwfingewoof.nl 
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Van:'10 2.é Mol 
Verzonden: dinsdag iB oktober 2016 10:05 
Aan:'10.2ë Wob" omindef.nl 
Onderwerp: Rf: ádvies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Geachte h.10:2:é Wób# 

In aansluiting op mijn vorige versie van de aangepaste concept- anterieure overeenkomst voor het op te 
stellen bestemmingsplan voor de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen, zend ik u bijgaand de eindversie van 
deze overeenkomst. 
Deze versie heb ik ter vaststelling voorgelegd aan B&W. De laatste belangrijke wijziging betreft hoofdstuk 6. 
Hieruit zijn de artikelen geschrapt over de riolering. Ter plaatse is er geen noodzaak voor riolering vanwege 
de solitaire toekomstige vestiging van een radarstation zonder verblijfsgebouw. In deze situatie Is geen 
riolering noodzakelijk. 

Kunt u aangeven of u kunt instemmen met het bovenstaande en de hierop aangepaste eindversie van de 
anterieure overeenkomst? 

Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr., 

110.1-6 Wob 
10.2.e Woei ruimtelijke ordening 

afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fox. 
emoiladres: 
Internet: 

10:2&. Wóbi 
;._. __ ...• ....._...ii 
02•è Wóblfi?Jlr►geMKroGnl 
www.lingewoof.nl 

van--10:2:é Wob 
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 17:14 
Aan:10.2.é Wob`'tbmindef.nr 
Onderwerp: FW: advies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Geachte heer 10.2&. WOb 

Zoals in de onderstaande e-mail aangekondigd, zend ik u bijgaand ter beoordeling de door mij aangepaste 
versie van de concept-anterieure overeenkomst t.b.v. het op te stellen bestemmingsplan voor het 
radarstation aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. 
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"reactie zie ik met belangstelling graag z.s.m. tegemoet. 

M.vr.gr., 

10.2:6 Wób7-7•, 
10.2.e Wob ,uimteJi;ke ordening 
ofdeling Ruimtelijke Zeken 

telefoon: 
f• 
emailadres: 
interne(: 

• 0.2 .e WOb 

i1 0.2.e WotiLW J• ew~nl 
www.fingewooi;nl 

Van:10:2.ëWób 
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 10:56 
Aan: 10.2.E WOb@mindef.nr 
ec:10.2.e Wob 
Onderwerp: FW: advies voorontwerpbestemmingsplan voor de radarpost Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Geachte heer-10.2.e WOb 

In aansluiting op ons telefonisch onderhoud van vanmorgen, zend ik u ter behandeling het eindadvies van de 
Omgevings Dienst Rivlerenland waarbij onze gemeente Is aangesloten. Gelieve de gemaakte op- en 
aanmerkingen te verwerken in een aangepast concept-voorontwerpbestemmingsplan en de benodigde 
aanvullende onderzoeken uit te (laten) voeren. 

De aangepaste en aanvullende stukken zie ik met belangstelling zo spoedig mogelijk tegemoet. 

Ten aanzien van de anterieure overeenkomst merk ik op dat ik uw opmerkingen (voor zover mogelijk) zal 
verwerken In het huidige concept. Na afloop zal ik het aangepaste exemplaar ter beoordeling aan u 
voorleggen zodat u daar dan weer op kunt reageren met het oog op het verkrijgen van een voor beide 
partijen acceptabele versie. 

Voorlopig tot zover — 

Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben over het bovenstaande / bijgevoegde, schroom dan niet met 
mij contact op te nemen. 

M.vr.gr., 

10.2-6 M 1% 
10.2.e Wob ruimtelijke ordening 
ofdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fax: 

10.2.e WÓb 
L. , 
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ernailadres. 
internet: 

J0.2:4 Wobiplingemal.nl 
www.lingewaoLnl 

van: 10.2.ë Wób `~_° Vg'_@ODitivierenland.nn 
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 13:24 
Aan:}10.2.— Wóbl 
Onderwerp: ádvies broekgraaf 1 in herwijnen 

Goedemorgen'' 

In de bijlage het advies van de broekgraaf 1 in Herwijnen. 
Het originele exemplaar ontvang je vla de post 

Met vriendelijke groet, 

Team Specialisten en Advies 
Team Advies 

©m$erlingsdienst 

Rivierenland 

Emai1:•0.2:é Woblg,00Rivierenland.rll 
Mobiel:1 0a2e Wob ,j 
Tel Centrale:110.2.e Wób 

Werkzaam o p10:2ïe Wob " 4-;. 

Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to 

Elke email die de Omgevingsdienst Rivïerenland ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet 
helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De Omgevingsdienst Rivierenland kan in 
geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de 
Omgevingsdienst Rivierenland vindt u op onze website. 
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Omgevingsdienst Rmerenland zet zich in voor een schonere wereld en een leeftsaar kttmaat. Wij vragen u 
dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze email te printen. 
ssssssssssssasss*sssssssssssssssssssssssssssssssxssssasssssssssssssssssssssss 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten 
.vulden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en 
de afzender te iufonneren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de 
email altijd contact met de afzeem op te neme. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor onwlledige of onjuiste berichten, berichten die niet voor de afzender zijn 
bestemd of berichten die te laat worden ontvangen_ Tevens aanvaardt de gemeente de, geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's vden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
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van.* 

verzenden: 

Aan: 

Cie: 

onderwerp: 

bijlage: 

•10:2:é Wób •  °:t '••ab nla 
14-11-2016 15:11:34 

10 . 2. e W o b 
10:2:éWó  1 

RE: Offerte ontheffingsaazzc-raag Broekgraaf 1 Hrn47jncn 

imageo04 jpg;image005.png;image007.png;image008 jpg;irnagr009.)pg;FF 
onderzoek Hens-ijncn, Broekgraaf 1_160239_20161110_pdf 

Geachte heer10.2.6Wob • ` beste 

Bij deze ontvang je het complete natuuronderzoek Wet natuurbescherming voor de Broekgraaf 1 In 
Herwijnen. 

Wanneer ik het definitieve bouwplan ontvang, kan ik ook het bestemmingsplan afronden. 

Ik verneem graag je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

10.2:ë Wob 

SAB 1110, 2:e Wob planoloog 

Amsterdam 1 Arnhem 
Aanwezig op10.2J Wob"" xz-4`'s1 
Frombergdwarsstraat 54 16814 DZ 1 Arnhem 
Postbus 479 16" AL 1 Arnhem 

T.10:2:é Wób'I W~Sab_nl 

® 

<< bekijk Inrormatle over het dorpskuralkeksplan 

obLumi er 
oe in fe matje in át a-miid~z is uïaskir~ bestemd vore de =eadr wende en dient neet vttrstrett te wonden aan derden als u de gead~rde 
niet tent dan verzoekt sae u om dít t»ríáct twijg te vn en daarna ta ve ~ kCren ADenk aan het nriemr is het printen van den mail echt 
no~~? 

Van 10:2:e Wob ` - mindef.nq 
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 14:21 
Aan; ;90.2.áé Wob 
CC: 10..2.ë Woti mindef.n1, 10.2.é Wob 
Onderwerp: FW: Offerte ontheffingsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Beste heer 10.2.e Wob 

Dank voor de informatie. Ik verneem graag uw planning voor het mitigatieplan. Gelet op de proceduretIjd 
van de ontheffing verzoek ik u er alles aan te doen om de ontheffingsaanvraag inclusief mitigatieplan voor 
01112 gereed te hebben. 
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Daarnaast verzoek ik u de benodigde aarnvllende deskstudie uitte voeren als gevolg van de nieuwe Wet 
natuurbescherming en de resultaten te verwerken in de rapportage van het nader onderzoek die volgende 
week geleverd zou worden.. De kosten hiervoor van 10.21 W°b ijn akkoord. 
Met vriendelijke groet, 
.10.2:6 Wob 

van: 10.2.ë Wób 
verzonden: dinsdao 1 november 201610:21 

Osab.nij 

Aan: 10.2.e Wob 
Onderwerp: RE: Offerte ontheffingsaanvraaq Broekaraaf 1 Herwijnen 

Geachte heer 10.2.e Wob, 

Zoals telefonisch overeengekomen zou ik u nog informatie toesturen. 
• Ik heb de veldgegevens van onze onderaannemer bekeken en het blijkt dat de zomer• en 

paarverblijfplaats op dezelfde locatie aanwezig Is. Oe vleermuis gebruikt de verblijfplaats om er te 
paren (paarverblijfplaats) en gebruikt hem ook In de rest van het seizoen (zomerverblijfplaats). De 
locatie is niet In de radartoren maar in de lage bebouwing (Ve afbeelding hieronder, omgekeerde 
driehoek). U heeft aangegeven dat deze bebouwing voor het bouwen van de nieuwe radartoren niet 
per se gesloopt hoeft te worden. Dit kan wellicht mogelijkheden bieden. 
Qua planning overleg ik morgen met mijn collega die ook mitigatiepiannen kan schrijven hoeveel 
werkvoorraad hij heeft en of daar nog in geschoven kan worden. ik kom daar morgen bij u op terug. 

Met vriendelijke groet, 

.10:2:e WobJN 

SAO 110.2.& Wób:3i adviseur ecobrie 
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Arnhem 

Aanwezig op 
frombergdwarssuam 54 1 E814 UZ I Arnhem 
Postbus 479 16800 AL I Arnhem 

T10.2:ë Wobj I www.sab_nl 

ICEP C 
c< bekijk inrorreatio over het dorpslrwaliteitsplan 

Disc~r 
Oo nfo~ie in dirt it̂aabaricht ic urtsk~ bestem ~ de geadrer»eef& en dïant nïe< rerstrekt te worden aan derden. Als u de eaadres~@ 
niet bant dan verzoekt Skb u om M bericht terug te sturen en dams te vemietten Dent aan het máetc is het printen wan den mail echt 

van: al0,2.ë Wo b'̀  
Verzonden. 13 oktober 2016 9:24 
Aan: kl 0;2:ë Wob712irnindefmr 
Onderwerp: RE: Offerte onthefflngsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Geachte heer •10:2:ë WOb"•, 

Graag zou ik van u vAllen weten cp welke termijn u het mitigatieplan voor de ontheffingsaanvraag van de 
Broekgraaf 1 te Herwijnen zou willen ontvangen. ik kan dan kijken hoe wij dit aan kunnen vliegen. Wij 
wachten op dit moment nog op de veldgegevens van onze onderaannemer. Dus Ik zal ook met hen moeten 
overleggen wat mogelijk is. 

Bedankt alvast 

Met vriendelijke groet, 

i10.2é. WOb 

SAB I 10.'2.,-6 WOb1 adviseur ecologie 
Arnhem 

Aanwezig op 10:2.6 Wo  
Frombergdwarsstraat 54 1 6814 OZ I Arnhem 
Postbus 479 1 6800 AL 1 Amhem 

T;10.2.ë Wob V l www.sab_nl 

in 9 

o►sdaune► 
Oe Wrnwatie in M e-mad eremi is urt;haterd bastemd vocr dv Seadresworda en d er8 net w nreit is worden aan dwoiin. A!s u dia geadr~rdt 
niet bent dan ver oeC Sae u om dit berk ft terg te steen en daaatra te verraetreen. Denk aan het mikerc is het ~en ran deze read ede 
r~aáekika 
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van: 10.2:ë WW '_ 't ,.: + 7  Imindef.nfj 
Verzorgden: maandag 3 oktober 2016 13:30 
Aan:.10.2:e Wob 
CC.,10.2.e Wobipmindef.nl, 10.2:é Wob 

Onderwerp: RE: Offerte ontheffingsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Besleji,m Vil° ja dat is akkoord met dien verstande dat de aanvraag naar mij kan worden verstuurd zodat ik 

deze hier kan laten ondertekenen en versturen naar de RVO. 
Vriendelijke groet 

•10:2é. Wob i„ 

Van 10:2ïé Vlsab.nq 
Verzonden:" maandag 3 oktober 2016 12:08 

•• 10.2.e Wob 
Onderwerp: RE: Offerte ontheffingsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Geachte heer 10.2:é WÓb 

Bedankt voor onderstaand bericht en het mondeling akkoord. Wij kunnen in dit geval wei een uitzondering 
maken om het offertebedrag na gereed komen opdracht 100% te facturer en. 'Gereed kamen opdracht' wil 
ik in dit geval wel graag verder specificeren, namelijk ais de ontheffingsaarwaag opgestuurd wordt naar de 

RVO. is dit akkoord wat u betreft? 

Met vriendelijke groet, 

;10:2:ëyWÓf1 • 

SAB 1;10.2.ë WÓb] i adviseur ecoga¢ie 
Arnhem _v 

Aanwezig op e10:2:ë Wob~ 
Frombergdwarastraai 54 I 6814 DZ 1 Arnhem 
Postbus 479 16800 At 1 Arnhem 

T 10.2 e' Wobl 1 wwwsab_ni 

IlEn Lt,• : 

« trekijk informatie over het dorpskwaikeitspian 

oisdiiener 

oe wttortnatie n drt e-mai7c,xtn is tíesArtend oestrmtS vccr oe jeaCrrsseerda en deM n•et versveït te gorden esn csertien tls u de geadresseerde 
niet bent dan verxwk: SaE u om d§it borí[tx tting te s:tiren en daarna ta wrnietíjon ~ aan hot m3err is het prirtsn ran dere mui et#rt 
rtoodrai<ef}kï 

Van:10.2:6 VV§ 
Verzonden: maandag 3 oktober 2016 8:22 

Imindef.nn 

Aan., Wob 
Cc: k10.2.e Wob-V, 10.2.e Wobemindef.nl 
Ondérwerp: W. Offerte ontheffirigsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Beste 10,„-9 `.> 2 

Hierbij mondeling akkoord op de offerte en opdracht om het te gaan uitvoeren. Twee opmerkingen die 
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gelden: 
De ontheffingsaanvraag zat door RVB ondertekend moeten worden. 

Factuur 100% van het bedrag na gereed komen opdracht. 

Er volgt nog een APO procedure zoals in voorgaande opdrachten om deze opdracht schriftelijk vast te 
leggen. 

Met vriendelijke groet, 

10 2:éWob 
BéW+gèriDi•ar.i,rër•i j i r^ r. l iea Oeleesie 

Cluster Ruimte 1 Sectie omgevingsmanagement 

Afdeling Klant- en Vastmanagement 
Rijksva stgoedbed rijf 

1 OirecUe Vastgoedbeheer 

Hinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Dr, Stokoweg 401 8025 AX I Zwolle 1 

Postbus 90004 1350 AA 1 U"cht 1 NPC 55A 

M --;10:2:ë.W_ófà 
E 10.2.e Wob - OdiksoywhOd.nl 
W httpi/1wwwlHk+vostooedbedrfff.ni 

van: 

verzonden: maandag 26 september 2016 13:43 
Aan: 10.2.e Wob 
Cc: ,10.2. e Wob 
onderwerp: offerte ontheffingsaanvraag Broekgraaf 1 Herwijnen 

Dag 
102•ne 
-S 

Bij deze de offerte voor het aanvragen van een ontheffing Flora- en faunawet voor de locatie Broekgraaf 1 In 

Herwijnen. 

Ik ga er vanuit je hiermee een passende aanbieding te doen. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.ë Wob 

SAB j 10.2_eµWobl planoloog 
Amsterdam i Arnhem 
Aanwezig op,9 0.2.6 Wob  
Fromberedwarstttaat 54 1 6814 D2 I Arnhem 

Postbus 479 16800 AE 1Amhem 

í10.2:ë WOU www.sab-ni 
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tkseaima 
oe édu+inatie in da e-maïbwicht is uasliten0 bestwrW voor de geadrrswerdv en d-ent niet re.strett te r+orden aan derden. Als u de Vadre~e 
niet bant dan uerloekt S+tb u om drt bericht teng te ttsren en dsaxru te vemíe%en •Staent aan het rnihesc 1s het pritaten van dee nsa7 edtt 
noo&~a 

Dit bericht karn informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te venvijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message n-as sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, -n ordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message teas sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message_ The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kaan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten_ 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message vas sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
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1.an: 

verzenden: 

Aan: 

ondenrerp: 

bijlage: 

J0:2.é Wób y ;c: 
16-11-2016 15.08.8 

10.2.e Wob 

b_nlJ 

t•leermuis,voarzicningen Hertisijnen 

afbeelctfng - inbousszroorziening SchtreglcrYNG;paallcagt 1 jpg;paalkast 

2lpg. 

Goedendag, 

Zoals net besproken is In de bebouwing bij de radartoren een zomer-/ paarverblijfpiaats van één of enkele 
gewone dwergvleermuizen aanwezig. Niet uitgesloten kan worden dat de verblijfplaats ook In de winter 
door één of enkele vleermuizen wordt gebruikt_ RVO stelt dat ter vervanging van een dergelijke verblijfplaats 
er tenminste 4 verblijfplaatsen geplaatst dienen te worden die vergelijkbaar zijn als de verblijfplaats die 
verdwijnt. 

Eén mogelijkheid kan zijn om een paalkast te plaatsen, direct nabij de beplanting, aan de zijde waar de 
verblijfplaats werd aangetroffen (N-zijde bebouwing). in deze paalkast zijn een groot aantal verblijfplaatsen 
aanwezig voor gewone dwergvleermuis. In de kast zullen ook tenminste 4 vleermulskasten worden 
aangebracht die goed geisoleerd zijn en waarvan de leverancier aangeeft dat ze als winterverblijf kunnen 
dienen. Een nadeel van deze methode is dat niet eenstandaard' oplossing betreft zoals het ministerie die in 
de Soortenstandaard voor de gewone dwergvleermuis voorschrijft. Door het grote aantal dieren dat in een 
dergelijke paalkast kan verblijven, doordat er verschillende typen verblijven in de paalkast aanwezig zijn en 
doordat gebruik wordt gemaakt van duurzaam materiaal, lijkt een dergelijke paalkast een mooie 
afternatieve plek voor de huidige verblijfplaats, maar het is niet helemaal op voorhand zeker of RVO dit ook 
zo ziet, omdat het niet een standaard oplossing Is. De vervangende verblijfplaats dient 6 maanden voor de 
sloop van de huidige verblijfplaats aanwezig te zijn, zodat vleermuizen aan de voorziening kunnen wennen. 
Een voordeel is dat je de paalkast tijdig kunt plaatsen en aan deze termijn voldoet. 

Een tweede mogelijkheid is een aantal (tenminste 4) prefab vleermuiskast aan te brengen in de nieuwe 
toren (zie plaatje). Deze dienen op tenminste 3 meter hoogte aangebracht te worden. Vleermuizen hebben 
een voorkeur voor verblijven die in de middag of avond zon ontvangen, dus de kasten zouden in de zuid- en 
westgevel geplaatst kunnen worden. Daarnaast zou ik ook tenminste één kast in de noordgevel plaatsen, 
omdat de oude verblijfplaats ook in deze gevel zat. Prefab inmetselkasten zijn geschikt voor kleine aantallen 
vleermuizen. De kastjes zijn zelfreinigend; uitwerpselen vallen naar buiten. Een voordeel van deze methode 
is, dat liet meer een gebruikelijke oplossing is, zoals RVO die in de Soortenstandaard voorschrijft. De kans is 
daarmee groot dat dit zo direct door RVO geaccepteerd wordt. Een nadeel is dat de voorzieningen 
waarschijnlijk niet zes maanden voor de sloop van de huidige verblijfplaats klaar is (wanneer je zou slopen in 
september 2017). Je zou de sloop dan uit kunnen stellen, of je zou tijdelijk, als overbrugging, tijdelijke 
vleermuiskasten op kunnen hangen. 

Met vriendelijke groet,,10.2 - Wob 
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,%-an: 
-verzenden: 

Ann: 

cc: 

10.2.e Wob 
3-1-2017 10.18:56 

10.2.e Wob 
onderwerp: 

bijlage: 

M.-toetsingshoogtes radarlocatie Hen% jnen 

Radarverstoring Henvijnen 15 km zone AO.pdERadarverstoring Henïjnen 
75 km zone A3_pdf;Radan-erstorings7one Hen% jnen_zip; 

•10 2:é Wób",,;s` 

Wellicht een goed idee om de betrokken gemeenten in jullie werkgebied van dit overzichtskaartje een 
exemplaar te sturen en hen er nog eens op te wijzen dat de toetsingshoogte door de komst van Herwijnen 
een stuk lager is geworden. Vooral de gemeenten in het binnenste deel van de zone. 

102. ME 

van: 10 .2.e Wob 
Verzonden: dinsdag 3 januari 2017 9:55 
Aan. 10.2.e Wob 

10.2.e Wob 
CC- 10.2.e Wob 
onderwerp: toetsingshoogtes radarlocatie Herwijnen 

Collega's 
Allemaal veel gezondheid en geluk voor het komende jaar! 

Bijgevoegd twee pctf bestanden met de toetsingshoogtes van de radarlocatie Henvvijnen, tevens bijgevoegd 

het shape cbstand van deze hoogtes zodat je het in een GIS omgeving kan plaatsen. 

Lobke, wil jij deze bestanden verder verspreiden bij jouw signaleringscollega's? 

Groeten 
,o.:." 

van: 10.2.e Wob 
Verzonden: woensdan 2 november 2016 9.44 
Aan: 10.2.e Wob 
onderwerp: - 

,02.~ 

Wellicht al opgevraagd, maar mag ik van jou nog het shape bestand van radar herwijnen ontvangen? 
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