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Quidscan archeologle NAM-iocatie HoHum-Ameland-l

mGeachte heer

In maart 2016 heeft Antea Group in opdracht van NAM een quickscan archeologle uitgevoerd ten behoeve van 
de voorgenomen ontmanteling van de bestaande NAM-locatie Holluin-Ameland-1 in de Hollumer dulnen op 
Ameland. Net betreft een landlocatie die op dit moment buiten gebruik Is. In deze brief vindt u de uitkomsten 
van de quickscan en de hieruit voortvioeiende adviezen tot het uitvoeren van voor- of vervolgonderzoek, indien 
dit In het kader van geldende regelgeving is verelst.

Ugging plangebied
Het plangebied ligt langs het Frettepad in de Hollumer dulnen net binnen de hoge stulfduin langs het 
Noorderstrand (afb. 1). Het betreft een rechthoekig perceel met een oppervlakte van ciroi 7.750 m^ op ba^s 
van dewfeende RD-co6rdlnaten: N170754/607934,0170807/607881, Z170733/607808, W1706800/607863.

AfbMkHng 1. lio^ van het planfeblad (rood kader), (bron: ciata.nieiitnKtnl).
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Doel
Het doel van het onderzoek is om te bepalen of archeologisch onderzoek in de zin van Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ) nodig is. Dit is afhankelijk van de regelgeving van de gemeente en de aard van de 
ingreep. Een quickscan is geen formeel onderdeel van de AMZ-cyclus. Normaliter bestaat een dergelijk 
vooronderzoek uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen of proefsieuven. Een 
quickscan is in feite een uitgeklede variant van een archeoio^sch bureauonderzoek. Hieruit moet duidelijk 
worden 6f een ofTicieel archeologisch vooronderzoek (conform KNA 3.3) voor de locatie noodzakelijk is of niet 
in relatie tot de aard van de bodemingrepen. Voor een quickscan worden diverse bronnen geraadpleegd, zoals 
de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en het gemeentelljk beleid, de vigerende 
bestemmingsplannen, bodem- en geomorfologische kaarten en historisch kaartmateriaal. Wanneer blijkt dat 
eventueel aanwezige archeologische waarden In het gebied worden bedreigd, zal alsnog een archeologisch 
vooronderzoek, bestaande uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek, moeten worden uitgevoerd.

Regelgeving en beleid
Volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat er 
geen archeologische waarden In het gebied ongezien verloren gaan bij (grond)werkzaamheden.

Voor het plangebied geldt dat het archeologisch beleid is geformaliseerd in een beheersverordening 
(beheersverordenlng Buitengebled, vastgesteld 2013). Op de hierbij vastgestelde plankaart (afb. 2) is een 
omgevingsvergunning nodig in gebieden met dubbelbestemming waarde archeologie 1 en waarde archeologle
2. Op gronden met waarde archeologie 1 zijn alle bodemingrepen vergunningsplichtig (artikel 3 bij het 
besluitviak). Op gronden met waarde archeologie 2 zijn bodemingrepen vanaf 500 m^ en dieper dan 0,3 m -mv 
vergunningsplichtig (artikel 4 bij het besluitviak).

+ + + + +
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Afbeelding 2. Besluitviakken in de beheersverordening Buitengebled Ameland (2013), (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

Het plangebied ligt in een zone waarvoor besluitviak Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van toepassing is 
(vlakken met raster van zwarte plustekens). Het plangebied ligt niet in een zone waarvoor het besluitviak 
Archeologie 1 of Archeologie 2 van toepassing is (vlakken met raster van rode plustekens).

Bodem en geomorfologle
Op de Alterra-bodemkaart (afb. 3) is het plangebied geclassificeerd als 'moeras', gelegen te midden van goed 
ontwaterde duinvaaggronden (behorende tot de kalkioze zandgronden).
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Afbeeldfng 3. Uitsnede uit de bodemkaart, 1:50.000 (bron: cultureelerfgoed.nl / Alterra).

Afbeelding 3. Uitsnede ult de geomorfologische kaart, 1:50.000 (bron: cultureelerfgoed.nl / Alterra).

Op de geomorfologische kaart is het piangebied geclassificeerd ais viakte ontstaan door egalisatie of afgraving 
(code 2M48}. Het piangebied iigt direct achter een hoge stuifdijk (code 12B11) en is omgeven door lage 
kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten (code 4L7). Meer richting het binnenland liggen de hoge 
kustduinen met bijbehorende vlakten of laagten (code 13C1). Buiten de stuifdijk bevindt zich strandviakte, 
zandplaat en slik (met of zonder lage duinen; code 2M41). De grijze zone ten zuidoosten van het piangebied 
betreft vermoedeiijk een in de duinen aangeiegde akker, geciassificeerd ais iaagte ontstaan door afgraving 
(code 3N48).
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Htstorische situatie
Het plangebied ligt momenteel achter een in 1960 aangelegde stuifdijk langs het strand, maar ligt in gebied dat 
in het verleden vanwege zeestromen en wind een wisseiende kustiijn had. Een eeuw geieden iag het piangebied 
op de voormaiige wadpiaat Bomrifof op wat men 'buitengrond' noemde. Afbeeiding 4 toont het kadastraal 
minuutplan van 1811-1832 en de actueie topografische kaartiaag, geprojecteerd op de topografisch miiitaire 
kaart uit 1864-1870. Te zien is de BomgeuI die iangs het Bornrif lag en ook op het Bomrif was een kom of slenk 
aanwezig. Het plangebied is in de buurt van deze kom of slenk te situeren. Het is goed mogelijk dat het moeras 
op de bodemkaart zijn oorsprong vindt in deze kom of slenk op de voormaiige wadpiaat Bornrif. De historische 
situatie van het plangebied moet daarom vooral in het maritieme aspect worden gezocht. De wadpiaat van het 
Bornrif, die zich bovendien steeds verlegde, vormde voor de zeevaart een gevaarlijke plaats. Op en langs het 
Bornrif - maar in het algemeen langs de gehele Noordzeezijde van Ameland - zijn talloze schepen vergaan.

Afbeeiding 4. Actueie topografie (wegen en paden; rode lijnen), kadastraie gegevens 1811-1832 (perceelgrenzen: zwarte 

iqnen; paars: helde; geelgroen; duinen), geprojecteerd op de topografische miiitaire kaart 1864-1870, het plangebied 

(rood kader) ligt bl] paal III (bron: hlsgis.nl).

Bekende archeologische waarden
In ARCHIS, de database van archeologische onderzoeken en waarnemingen van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, zijn de eerdere archeologische onderzoeken in het plangebied opgezocht. De 
onderzoeksgebieden en de waarnemingen in de buurt van het plangebied zijn afgebeeld op afbeeiding S. In de 
buurt van het plangebied liggen geen archeologische monumenten (AMK-terreinen). Aan de dorpskernen van 
Hollum en B^llum Is wel de AMK-status toegewezen. De archeologische waarnemingen (tabel 1) bestaan uit een 
fragment van hout met bronzen tekstschild, afkomstig van een scheepswrak (gevonden langs de BorngeuI; 
waarnr. 5!i5l4]. De andere waarneming (waarnr. 51204) betreft de vondst van een middeleeuws bronzen kop 
van Janus en een tweede bronzen votiefbeeld die 'in de klei' in de Hollumer duinen zijn aangetroffen. Het 
complextype nederzetting is onwaarschijnlijk: gezien de ligging betreft het hier eerder een offerplaats in de 
duinen of gaat het om de persoonlijke inventaris uit een vergaan middeleeuws schip. In een straal van 500 m 
rondom het plangebied zijn geen archeologisch onderzoeken uitgevoerd.
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Tabel 1. Archeologische waarnemingen ult ARCHIS.

Nteuwe tijd C; 1850 • heden
rg.y?/'

Nieuwe tijd C; 1850 - heden50014 Scheepvaart

Nederzetting, onbepaald Middeleeuwen laat A: 1050 • 1250 nC Middeleeuwen; 450 -1500 nC51204

Afbeelding 5. Archeologisch onderzochte terrelnen (gele vlakken) en AMK terreinen (paarse vlakken) ARCHIS (bron; 
RIjksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Archeologische verwachting
Door de voortdurende wijziging van de kustlijn ten noorden van Hollum (het Bornrif) zal het plangebied 
ongeschikt zijn geweest voor bewoning. Archeologische resten van erven of nederzettingen zijn daarom niet te 
verwachten. De historlsche bewoning van Ameland is voornamelijk in het binnenland of aan de zijde van de 
Waddenzee te verwachten (zoals de dorpskernen Holium, Bailum, Nes en Buren). In perioden dat het 
plangebied tot het land kon worden gerekend kan er sprake zijn geweest van lokaal in de duinen voorkomende 
offerplaatsen of heiligdommen. Het plangebied heeft in het verleden deel uitgemaakt van het Bornrif, waarop 
veie schepen zijn vergaan. Het is mogelijk dat bij grondwerkzaamheden resten van deze vergane schepen 
worden aangetroffen.

De dichtheid van dergelijke vindpiaatsen is gering en er is geen extensieve methode om dergeiijke vindplaatsen 
op te sporen. Het betreft daarom toevaisvondsten.

Conclusie
Het plangebied ligt in een dynamisch kustgebied waarin de kustlijn zich herhaaiderlijk heeft veriegd. in de 
negentiende eeuw behoorde het plangebied nog tot de buitengronden van het Bornrif waarop en waarlangs 
vele schepen zijn vergaan. Er is daarom een kleine kans op toevaisvondsten die bestaan uit resten van 
scheepswrakken en andere maritiem-archeologische vondsten. Tevens bestaat op basis van archeologische 
waarnemingen de mogelijkheid dat in de middeleeuwen offerplaatsen zich in het duin bevonden. Het betreft 
hler geen verwachting die archeologisch kan worden getoetst omdat de verwachte vindplaatsen zeer 
kleinschalig kunnen zijn en in een lage dichtheid voorkomen. Op grond van de geldende regelgeving en beleid is 
in het plangebied geen archeologisch onderzoek noodzakelijk voor de omgevingsvergunning. Wei geldt er een 
meldingsplicht in geval van toevaisvondsten.
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Voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat namelijk altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden (onderdelen van) scheepswrakken of andere archeologische vindplaatsen worden 
aangetroffen. In dat geval is sprake van een toevalsvondst en hlervoor geldt een meldingsplicht De 
werkzaamheden dienen meteen te worden stiigelegd en contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag 
(gemeente Ameland) of bIJ de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureei Erfgoed: telefbon 033-4217456).

Zodra het bevoegd gezag over een toevalsvondst wordt Ingellcht, zal worden beoordeeld wat de aard en het 
betangvan de vondst zijn en welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk Is. Het uitgangspunt is altijd 
dat er geen erfgoed ongezien mag worden vernietigd. Het Is raadzaam om voorbereld te ziJn op een dergelijke 
toevalsvondst.

WiJ vertrouwen erop u hlermee voldoende te hebben gelnformeerd.

^^j;;^^-adviseur3rdieolo3e
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Samenvatting
: ' loeattc i

3 stortplaatsen Hollum-AmelandLocatie

Duingebied op het westelijke deet van AmelandAdres

Codrdinaten X Y

607.610170340locatiet

607.560Uxadei 170.480

607.455LocadeS 170430

BaflumKadastrale gemeente

Sectie en percelen B 9935,9945 en 9951

Bodamopbouw an gaohydrologia

Gemiddeld maalveMniveau NAP+33 m tot NAP+53 m.

:[Grondwaterstanden GLGSHG

NAP+13NAP+2.0

De bodem op de werklocatle bestaat vanaf maaiveld tot ca. NAP -353 ni uK 
mat% fljn, deels Melg, zand. Vanaf NAP -353 m is een klei- of leemlaag 
aanwezlg.

Globale bodemopbouw

Vtferitzaamhadan
open ontgravingOntgravIngswQze

3 werkputtenAantal werfcputten

Afmettngen per put (lengte x breedte x diepte) Locatle 1:60,0 x 503 )(3.0 
locatle 2:30.0 X 353 X 43 
Locatle 3:60,0 x 503 x 43

Bamaling

Wetterskip Fryslin (lozbig op Noordzee Is Rljkswaterstaat)Beheergebied

Verticale betnaBng + open bemalingBentaBngswqze

FUtenfapte (m -mv.) 5.0 k 63

Totaal waterfaezwaar (m*) Ca. 150300

Gemiddeld debiet (mVuur) 120
Maximaal debiet (m’/uur) 160

Bemalingsduur (dagen) 3 maanden

Vergunning of mekflng? Vergunning voor onttrekking en melding voor lozing, tevens vorrm/rlje m.e.r. 
beoordeling

Onoftgelosta
baxtanddclen

(mg/l?

OiiorideUzart<«aal
(mg/IJ

pH ECLozingsparameters

(pS/cm}H
424537348,4 316 4 694 <03540,017 <5.0

Wijze van lozing bemalngswater In overleg met het bevoegd gezag lozen op de Noordzee. B) lozing moet 
worden voMaan aan de eben gesteM in het BeskiR lozen brdten inrichtingen.

Opmerkingan

Registratle van deUeten en waterbezwaren 
Regidratie van grondwaterstanden
Andyses bemalingswater op ^er - totaal, onopgeloste bestanddelen, chloride
Beoordelen wel/geen visuele verkleuring van het ontvangend oppervlaktewater (bQ lozing op
oppervlaktewater)
Registratle waterpeil dubimeertjes
Analyses effluent zuiveringen op milieuhyg Snische parameters
Analyses samenstelling lozingswater en toetsing aan de voorschriften van Wettersk^
FrysUn/Rgliswaterstaat
Aanvraag vergunning grondwateronttrekking (en lozing in dulnmeer^es) bq Wetterskip Frysbn; 
Melding lozen grondwater op Noordzee bq Rqkswaterstaat;
Opstellen van een vormvrlje m.e.r. beoordeling.
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1 Projectomschrijving
1.1 Algemeen

In opdracht van de Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft Antea Group een 
geohydrologisch rapport opgesteld ten behoove van een sanering van 3 stortplaatsen in de 
duinen ten zuidwesten van NAM-locatie Hollum-Ameland (HOAl).

Op deze locaties is bij de aanleg van HOAl en de proefboringen op HOAl boorspoeling gestort. 
Door de boorspoeling is de bodem verontreinigd geraakt met minerale olie en barium. Plaatselijk 
zijn ook verhoogde gehalten aan chroom aangetoond.
NAM heeft de mijnbouwlocatie HOAl reeds gesaneerd en opgeruimd. De sanering van de 3 
stortlocaties resteren nog.
Ten behoove van het opruimen van de NAM-locatie HOAl is in 2016 een geohydrologisch rapport 
opgesteld: "Sanering NAM-locatie Hollum-Ameland 1", d.d. 2 mei 2016 met projector. 403818- 
GHR-01. De ligging van de stortplaatsen en de NAM-locatie is in figuur 1.1. weergegeven. 
Onderhavige rapportage heeft uitsluitend betrekking op de sanering van de stortlocaties.

<52^ -

NAM-lcxatle Hollum- 
Ametand HOAl

Stortlocaties

i t!
fi

//V ¥-1. ' *l\ * <
Figuur 1.1: Uggtng itoitlocaUai (Bran achteigrond: Eiri Ncdorland, Community Map Contributori)

Rilfcidriehoefceodrdinaten en fcadastrale »ns

Stortlocatie 1 17aS40 607.610 Bailum9945,9951 8

Stortfaxatie 2 170.480 607360 9945 B

Stortlocaties 170.430 607.455— 9935 B
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Ten behoeve van de werkzaamheden worden 3 werkputten gegraven met een diepte van 3,0 m 
tot 4,5 m -mv. De gegevens ten aanzien van de werkputten zijn opgenomen in bijiage 1. De 
werkzaamheden duren in totaal 12 weken.
Om constructietechnische redenen dienen de uit te voeren werkzaamheden in droge 
bouwputten plaats te vinden. In verband met de heersende grondwaterstanden op de locatie 
moet daartoe bemaling worden geinstalleerd.

Doel en status rapport1.2

Doel van dit rapport is inzicht te verkrijgen in het te verwachten waterbezwaar en mogelijke 
effecten van de bemaling. De effecten worden beschouwd op basis van een worst case 
modelschematisatie.
Dit rapport dient als basis voor de vergunningaanvraag van de grondwateronttrekking en de 
verwerking van het onttrokken grondwater. Het rapport wordt tevens informatief aan de 
aannemer verstrekt voor het opstellen van zijn bemalingsplan. Het bemalingsplan van de 
aannemer is een nader uit te werken plan, dat voor aanvang van de uitvoering van het werk aan 
het bevoegd gezag ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Aanpassingen aan het ontwerp, 
uitvoeringsmethodieken, wijze van bemaling, diepten van onttrekking (filterstelling), tijdsduur 
van bemaling, enz. zijn in het plan van de aannemer nader geconcretiseerd. Ook kunnen de door 
de aannemer berekende/geschatte waterbezwaren afwijken van de in dit rapport berekende 
waterbezwaren.
Vroegtijdig overleg tussen de aannemer/opdrachtgever en het bevoegd gezag ten aanzien van 
het bemalingsplan is gewenst. Dit is met name van belang in situaties waarbij het bemalingsplan 
wezenlijk afwijkt van dit bemalingsadvies.

Leeswijzer1,3

In hoofdstuk 2 worden de geinventariseerde gegevens beschreven. De bemalingsaspecten komen 
in hoofdstuk 3 aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de mogelijke effecten die 
de bemaling met zich meebrengt. In hoofdstuk 5 worden de verkregen resultaten getoetst aan de 
geldende wetgeving. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen 
beschreven.
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2 inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie 
en oppervlaktewater
Algemeen2.1

Voor het opstellen van dit bemalingsrapport zijn de bodemopbouw en de geohydrologische 
situatie geinventariseerd. De lokale bodemopbouw en de grondwaterkwaliteit zijn bepaald op 
basis van gegevens uit de volgende bronnen:

• Veldonderzoek Antea Group;
• Bodemkaart van Nederland;
• REGIS li, TNO (www.dinoioket.nl);
• Boringen en grondwaterputten van het DINOIoket, TNO, 2017;
• Grondwaterkaart van Nederland;
• Geohydrologisch rapport "Sanering NAM-locatie Hollum-Ameland 1 (HOAl)", 

documentnr. 403818-GHG-01, revisie 00 d.d. 2 mei 2016
• "Actualisatie en nader bodemonderzoek stortplaatsen nabij NAM-locatie Hollum- 

Ameland 1", documentnr. 403818-GHG-01, revisie 00 d.d. 2 mei 2016
• "HOA-1, Plan van Aanpak, Nederlandse Aardolie Maatschappij", d.d. 14 februari 

2018, projector. C05081.185100, opgesteld door Arcadis Nederland B.V.
• Milieukundig rapport "Aanvullend bodemonderzoek en saneringsplan stortplaatsen 

Hollum Ameland”, projectnummer 0460627.100, d.d. 10 februari 2020 opgesteld 
door Antea Group.

De benodigde en beschikbare gegevens zijn bij het opstellen beoordeeld conform een checklist 
welke is opgenomen in bijiage 7.

2.2 Veld- en laboratoriumonderzoek

Veldonderzoek 1995 -1997
In de periode 1995 tot en met 1997 zijn ten behoeve van (nadere) bodemonderzoeken op de 
NAM-locatie HOAl diverse boringen verricht tot maximaal 8,0 m -mv. Daarnaast is op 19 
november 1997 op de locatie een sondering geplaatst tot ca. 20,0 m -mv.
De actuele grondwaterstanden zijn ten tijde van het bemonsteren van de peilbuizen opgenomen. 
Enkele peilbuizen zijn op meerder tijdstippen in de periode 1995 - 1997 bemonsterd.

Veldonderzoek 2015
Ten behoeve van het milieukundig onderzoek zijn tussen juli en november 2015 op de NAM- 
locatie HOAl 59 boringen tot maximaal 8,0 m -mv. verricht waarvan 8 afgewerkt met een 
peilbuis. De peilbuizen zijn ten behoeve van het milieuhygienisch onderzoek op 17 juli 2015 
bemonsterd voor analyse in het laboratorium. De actuele grondwaterstand is voorafgaand aan 
de bemonstering gemeten.

Veldonderzoek 2016 en 2017
Ten behoeve van het milieuonderzoek zijn in 2016 (juli, oktober en december) en januari 2017 in 
totaal 92 boringen verricht tot een maximale diepte van circa 7,2 m -mv. Hiervan zijn 21 
afgewerkt met een peilbuis. In dezelfde periode zijn de peilbuizen bemonsterd voor analyse in 
het laboratorium.
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Veldonderzoek 2018
In augustus 2018 zijn nabij de verontreinigingslocaties 31 aanvullende boringen geplaatst tot een 
diepte van maximaal circa 6,3 m -mv. waarvan 11 afgewerkt met een peilbuis. De peilbuizen zijn 
op 22 augustus 2018 bemonsterd voor analyse in bet laboratorium.

Van de bovengenoentde boringen zijn de onderscheiden bodemlagen beschreven conform NEN 
5104. De profielbeschrijvingen en locaties van de boringen zijn weergegeven in bijiage 2. Bij de 
bemonstering van de peilbuizen zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) 
in het veld bepaald. De actuele grondwaterstand in de peilbuizen is voorafgaand aan de 
bemonstering gemeten.

Laboratoriumonderzoek
Het grondwater uit 3 peilbuizen van het veldonderzoek uit 2018 zijn onderzocht op de 
lozingsparameters ijzer, onopgeloste bestanddelen en chloride.
De overige peilbuizen zijn in 2016 t/m 2018 onderzocht op het standaardpakket grondwater 
conform NEN 5740 aangevuld met chroom. Tevens is op locatie 2 bemonsterd op het 
metalenpakket in 2016 en 2017.

Maaiveldhoogten23

De maaiveldhoogte ter plaatse van de stortlocaties varieert sterk. Ter plaatse van locatie 1 is de 
maaiveldhoogte gelegen tussen NAP +2,5 m en NAP +4,4 m, ter plaatse van locatie 2 tussen 
NAP +3,5 m en NAP +5,0 m en ter plaatse van locatie 3 tussen NAP +3,8 m en NAP +6,5 m. In 
hguur 2.1 is het hoogteprofiel van de stortplaatsen weergegeven. De duinen ten noordwesten 
van de werklocaties zijn hoger gelegen tot maximaal ca. NAP +11,0 m.

ngtiur 2 Hooglaproflal watMecatto o.b.v. AMN HoogtaprofiaMool ^mwi: www.ahn.ni)
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2.4 Bodemgesteldheid

2.4.1 Regionale bodemopbouw op basis van REGIS II (TNO)

De diepere bodemopbouw is in figuur 2.1 weergegeven als hydrogeobgisch profiel volgens REGIS 
11.2. In dit profiel worden de lagen aangeduid ab de stratigrafische eenheid waartoe zij behoren 
en de aard van de abettii^en waaruit zij bestaan.

Hpiur 2Ji* OsoliydjFoloijfaNlM bodwnopiMMnv

Volgens figuur 2.1 bestaat de ondergrond ter plaatse van de werklocatie tot circa 
NAP -32,0 m uit een Holocene deklaag. Daaronder is tussen ca. NAP -36,0 m en NAP -40,0 m een 
slecht dooriatende laag aanwezig van de Formatie van Peelo. Hieronder bevinden zkh 
hoofdzakelijk goed dooriatende zandlagen tot een diepte van tenminste NAP -120,0 m. Deze 
lagen behoren tot de Formaties van Peelo, Urk, Appelscha en Peize-Waalre.

T«b«IZ.l:DooH«t»iwBwJ«nvqliniltEaiS

Fomiati* b.Otept* )b kD e

(m/daf)(mNAP) (in/daf) (d^cn}

Hotooene deUaaf 4-2.51 *€.5 tot-32,0

Pectoizand) -32,0 lot-36,0 5-10 S-2S

Peelo (Ud) -36,0 lot-4a0 10-25 aOOOS-0,001 1.000- 5.000

Peek) (land) -40,0 tot-45,0 5-10 25-50

Urit(zand) -45,0 tot-78,0 10-25 350 - 750
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,p-I k. kOk»■ OSapt*Formati* c

(mVdag)(m/dag) {m/dag) (dafenj(m IMP)

1.000-10*Appebcha (zand) -78^ tot-98,0 SO-100

1.000-10*Pebe-Wsale (zand) 50-100-98,0 tot-110,0

2.4.2 Lokaie bodemopbouw

Bodemkaart van Naderiand
De bodemkaart van Nederland geeft ter plaatse van de werklocatie de onderstaande 
bodemeenheden weer:

• Kalkhoudende duinvaaggronden; bestaande uit fijn zand (Zd20A)

Veldonderzoek
De lokaie bodemopbouw is vastgesteld op basis van de uitgevoerde handboringen tot maximaal 
circa 7,2 m -mv. In tabel 2.2 t/m 2.5 zijn de resuhaten samengevat. De weergegeven kleiige 
zandlaag of zandige kleilaag bevat een verontreiniging met boorspoeling welke voor de sanering 
zal worden afgegraven. In hoofdstuk 2.5 worden de verontreinigingen ter plaatse van de 
stortlocaties uitgebreid beschouwd.

^--- *------ —------ 3 I----8------- - 3 * * ^ - ^8 - ■ Mat■ 4upwi pootnpi^iii tf^tow^fn wm imwjbuw a
QromiioertDiapt*

(riNAP)

44,4 g+2,5 tot-l.e» Zand, matig fijn, (del of zand MeHg tussen ca. NAP +2,5 en NAP +1,1 m

** Maximaal verkende diepte handboringen

Tabel 23: Gaachamatiiaefd bodainptoflal vidwrir atortlocatia 2

Diapta Orendsaort

I(m NAP)

+5,0g+33tot-2,2S>l Zand, matig fQn, klei of zand kleig tussen ca. NAP +2,0 en NAP +1,2 m

^ Maidma^ verkende diepte handborkigen

Tabel 2.4: Oeachamatliaard bodamprellal veldwetk atoitlecatle 8

Orot<dsoartOiepte

(mNAP)

+€,S*+3,8tot-0,7« Zand, mat4 fi)n, klel of zand Meiig tussen ca. NAP +3,4 en NAP +1,1 m

^ Maximal verker<de diepte hattdborlngen

DINOIoket
In het DINOIoket zijn binnen een straal van ca. 500 m rondom de werklocatie verschillende diepe 
boringen aanwezig. Deze boringen met bijbehorende beschrijving zijn opgenomen in tabel 2.3.

Tabel IJBcringenDIWOtofcet

8oringnr. Afxtand tot 
warkioeatie

Bodwenopbouw

Direct zuide^k 
locatie 1

Zaixl, matig fl)n 
Schelpen
Zand, matig fIJn, deeis onbekende grofhebl

B01H0094 +3,3 tot-244 
-244 tot -294 
-29,3 tot-354 
-354 tot-384 Kiel
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Zand, matig fljn
Zand, midden categorie, grofheld onbekend, Ueilg 
Zand, matig grof

B01H0033 300moost +3,0 tot-11,0 
-7,2 tot-22,2 
-22,2 tot-29,5 
-29,5 tot-32,0 
-32,0 tot-48,3

Zand, fljn
Leem- en klellagen

400mzuld Zand, matig fljn, klelig vanaf -11,0 mB01H0032 +3,7 tot-27,9 
-27,9 tot-62/4 Kiel

500mzuldB01H0018 Zand, matig fljn tot matig grof, Meilg vanaf -11,0 m 
Zand, fljn

+4,5 tot-29,1 
-29,1 tot-31,0

500mzuldB01H0017 Zand, matig fljn tot matig grof
Zand zeer grof
Leem

+4,5 tot -29,6 
-29,6 tot-31,1 
-31,1 tot 31,7

500 m zuldoost Zand, hoofdzakelljk matig fljn, klelig vanaf -10,0 mB01H0023 +3,0 tot-33,7

600 m noordoost Zand, hoofdzakeDjk matig fljn, enkde fijne laagjes, 
Meilg vanaf -8,0 m

B01H0034 +5,2 tot-45/4

Kiel^5/4 tot-49,18

Sondering NAM-iocatie HOAl
Op circa 400 m ten noordoosten van de werklocaties is een sondering uitgevoerd op de NAM- 
locatie HOAl. Oeze sondeiing geeft aan dat de bodem tot circa 12,0 m -mv. (NAP -7,0 m) 
hoofdzakelljk uit zand bestaat. Vanaf NAP -7,0 m tot NAP -15,0 m zijn er kleilaagjes aanwezig in 
het zandpakket. Deze kleilaagjes zijn ook aangetroffen in een aantal OINOIoket boringen in de 
omgeving (zie tabel 2.5).

Conclusie
De bodemopbouw uit het DINOIoket komt overeen met de bodemopbouw uit het uitgevoerde 
veldwerk en het REGIS model.

Op basis van de OINOIoket boringen is de eerste slecht dooiiatende laag van de Formatie van 
Peelo gelegen op circa NAP -28,0 m a NAP -35,0 m. Oit komt goed overeen met het REGIS model. 
Het zandpakket blijkt op basis van de OINOIoket boringen hoofdzakelljk matig fijn te zijn.

Op basis van het uitgevoerde veldwerk en de gegevens uit het OINOIoket is onderstaande 
bodemschematisatie opgesteld.

Tabel 2.6 6aMhem»tlieerde bodemopimiiw
HiI

+6,5 A+2,5 tot-0,7 Zand, matig fljn, lokaal Mellaag|e

Zand, matig fijn, kiellaag|es-a7 tot-35,0

Kiel of leem-35,0 tot-62.0
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Oppervlaktewater, grondwaterstanden en stijghoogten dieper grondwater2.4.3

Oppervlaktewater2.4.3.1

Nabij de werklocatie zijn geen watergangen gelegen. Op een afstand van circa 200 m ten 
noorden van de stortlocaties is de Noordzee gelegen. Om de invioed van de getijdenwerking van 
de Noordzee op de grondwaterstanden te onderzoeken zijn in 1997 twee "divers" in peilbuizen 
op de NAM-locatie ten noordoosten van de stortlocaties geplaatst.
Gedurende 3 weken zijn hier de grondwaterstanden gemeten tussen 1 maart 1997 tot 25 maart 
1997. Gebleken is dat de grondwaterstand in die periode varieerde van ca. NAP +2,17 m tot 
NAP +2,06 m. Uit de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de getijdenwerking van de 
Noordzee een verwaarloosbare invioed heeft op de grondwaterstanden.

Freatische grondwaterstanden en stijghoogten2.4.3.2

Bodemkaart van Nederland
De bodemkaart van Nederland geeft ter plaatse van de werklocaties de volgende grondwatertrap 
weer:

• Grondwatertrap VIII; met GHG dieper dan 1,4 m -mv.

Veldonderzoek
Ten tijde van de monstername van de peilbuizen is tevens de grondwaterstand opgenomen. In 
bijiage 4 zijn alle peilbuizen met bijbehorende gegevens opgenomen. Hieronder zijn de uiterste 
waarden weergegeven waartussen de grondwaterstand op de locaties is gemeten:

• Locatie 1: ca. NAP +1,5 m (2,1 m -mv.) en NAP +1,1 m (2,6 m -mv.)
• Locatie 2: ca. NAP +1,4 m (2,6 m -mv.) en NAP +0,6 m (3,3 m -mv.)
• Locatie 3: ca. NAP +1,7 m (3,3 m -mv.) en NAP +0,8 m (3,8 m -mv.)

Opgemerkt wordt dat de meeste peilbuizen bemonsterd zijn in juli, augustus en oktober 2016 
t/m 2018. De grondwaterstanden zijn hierdoor redelijk representatief voor de heersende GLG. 
Een aantal peilbuizen zijn echter in januari 2017 bemonsterd en zullen redelijk representatief zijn 
voor de GHG.
Op locatie 3 is een peilbuis met een relatief hoge grondwatertand van NAP +2,7 m gemeten.
Deze is vanwege de grote afwijking niet meegenomen in de beschouwing van de 
grondwaterstanden.
Tevens zijn de gei'nventariseerde grondwaterstanden op de NAM-locatie beschouwd. Deze 
grondwaterstanden zijn tevens opgenomen in bijIage 6. Voor de NAM-locatie is in het rapport uit 
2016 uitgegaan van een GHG van NAP +2,2 m en een GLG van NAP +1,5 m.

DINOIoket
Binnen een straal van circa 1.500 m rondom de werklocatie zijn in het DINOIoket zes peilbuizen 
aanwezig. Op basis van deze peilbuizen is de GHG en GLG ingeschat, en in tabel 2.7 weergegeven.
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Tabal 2.7: GromKmtentaniion DINObkat

B01H(»32^ 500 ttt noordoost 300111 +2,67 2011-2018 +0,61 tot 0,39 +2,60 +1,80

B01H0931>> 700 m +3,66 2011-2018TOOmoo^ +0,61 tot -039 +3,30 +230

B01H0201^ L500 m noordoost +3,20» +2,70 «900m +3,14 1954-2018 +0,64 tot-036

B01H0246^ 1.400 m oast 1300 m 1996-2005 +230 tot+2/40+3,20 +3.20 +2.60

-230 tot-230 +2,70+3,30

B01H0252^ 1300 m oast 1300 m +3,19 1996-2005 +039 tot +0,39 +3,30 +2,60

B01H0208» 1300 m zuid 800m +3,14 1960-2010 +1,71 tot+1,21 +2.50 +130

In de perlode 1954 -1980 geeft deze peDbuls grondwaterstanden die ca. 03 m lager Dggen 
^ Pellbuls Is geiegen In het duingebled
>: Pellbuls b geiegen In landboirwgebled ten oosten van de dulnen

Uit voorgaand ovenicht blijkt dat de peilbuaen welke op grotere afstand van de Noordzee 
geiegen zijn hogere waterstanden geven dan de pellbuls die op kortere afstand van de Noordzee 
geiegen Is. DIt bevestigd het beeld ult de grondwaterkaart van Nederland van een 
stromlngsiichtlng oost - west (richting Noordzee). Doordat de werklocatles geiegen zIjn op korte 
afstand van de Noordzee wordt verwacht dat de grondwaterstanden op de werklocatles lager zijn 
dan die ter plaatse van de pellbulzen ult het DINOIoket.

Grondwaterkaart van Nederland
Op 28 april 1982 en op 28 augustus 1982 zijn ten behoeve van de grondwaterkaart van 
Nederland Isohypsenkaarten opgesteld. Ult deze Isohypsenkaarten blijkt dat de 
grondwaterstanden op de werklocatles als voIgt zijn;

• 28 april 1982: NAP+1,20 tot+1,60 m
• 28 augustus 1982: NAP +1,00 tot +1,40 m

Ult deze Isohypsenkaarten blijkt tevens dat de lokale grondwaterstroming naar de Noordzee 
gericht is.

Conclusle grondwaterstand
Op basis van het veldwerk en de gegevens uit het DINOIoket zijn de freatische 
grondwaterstanden geschat. Hierbij zijn de veldwerkgegevens ter plaatse van de werklocatie als 
leidend beschouwd. De volgende waarden zijn gehanteerd:

• GHG
• GLG

: NAP+2,0 m 
: NAP +1,3 m

Op basis van de gelnventariseerde gegevens blijkt dat de grondwaterstanden richting het zuiden 
tot zuidwesten afnemen. Derhalve zijn de grondwaterstanden ter plaatse van de werklocatie ca. 
0,2 m lager aangehouden dan ter plaatse van de NAM-locatie.

2.5 Grondwaterkwaliteit

Lozingsparameters
Het grondwater isbnderzocht op de lozingsparameters, de meetresultaten zijn in tabel 2.8 
weergegeven. De analysecertificaten zijn bijgevoegd als bijiage 3.
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Tabol Anatyafiiiltatfi trotwhuatT

pailbuia fiftarstcDbif pH ehtoridaUzar(li; onopfalosta
bartanddatan

EC Uzar
(tataat)

f
nr.

(pS/etn^ {mf/l} (mg/I} (mg/IJ(m -m».} H

0,12 0.17 <5,0 53138 2.7-3,7 7,3

<0,05 <S,0 52220 1.7-2,7 8,4 694 <0,05

<0,05 0,058 <5,0 42333 4,6-5,6 7,8 316

De ijzerconcentratie in het grondwater zijn zeer laag. Het risico op verkleuring van 
oppervlaktewater bij de lozing is daarom nihil. De gemeten concentraties aan onopgeioste 
bestanddelen voldoen aan de lozingsnonn van 50 mg/I gesteld in het Besluit lozen buiten 
inrichtingen (BIbi). Daamaast blijkt dat het bemalingswater zoet is.
Opgemerkt wordt dat de gemeten concentraties indicatief zijn. In het bemalingswater kunnen 
concentraties worden gemeten die afwijken van de hier gepresenteerde concentraties.

Milieuhygianisch onderzoek
Ter plaatse van de stortplaatsen is op 7 februari 2017 door Antea Group een actualisatie en 
nader bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer 403818, d.d. 7 februari 2017). Hieruit blijkt 
dat er op de 3 stortlocaties verontreinigingen in de grond en het grondwater aanwezig zijn. 
Hieronder is de verontreinigingssituatie ter plaatse van de stortlocaties kort geschetst.
De verontreinigingscontouren van de grond en het grondwater ter plaatse van de locaties zijn in 
bijiage 5 weergegeven.

Locatle 1
Op locatie 1 is een sterke verontreiniging met minerale olie en boorspoeling in de grond 
aangetroffen. Tevens zijn licht verhoogde concentraties aan barium aangetroffen.
Het grondwater is ter plaatse van deze locatie licht verontreinigd met minerale olie, xylenen, 
barium en/of chroom.

Locatie 2
Op locatie 2 is een lichte tot sterke verontreiniging met barium in de grond aangetroffen. Tevens 
is er een grondverontreiniging met minerale olie en boorspoeling. Het grondwater in de kern van 
de verontreiniging bevat sterk verhoogde concentraties aan minerale olie en er is plaatselijk 
sprake van een drijflaag met diesel. Ter plaatse van peilbuis B5, buiten de kern en 
benedenstrooms van de stortlocatie, is een sterk verhoogde concentratie aan barium in het 
grondwater gemeten. Daamaast zijn licht verhoogde concentraties aan BTEX en chroom 
aangetroffen

Locatie 3
Op locatie 3 is de grond licht tot sterk verontreinigd met barium, minerale olie, xylenen en 
boorspoeling. In oostelijke richting is in een boring een sterk verhoogde concentratie barium in 
de grond aangetroffen.
Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Deze 
verontreiniging is beperkt van omvang. in de kem van de verontrein^ing zijn sterk verhoogde 
concentraties aan barium en chroom gemeten in het grondwater.
Ten noorden van de grondverontreiniging zijn licht verhoogde concentraties barium en minerale 
olie gemeten en sterk verhoogde concentraties chroom in het grondwater aangetroffen. 
Daamaast zijn licht verhoogde concentraties naftaleen, xylenen, ethylbenzeen en molybdeen 
aangetroffen
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Bemaling3

3.1 Werkmethode en bemalingswijze

3.1.1 Werkmethode

Oe werfcputten zijn weergegeven in bijiage 1. De putafmetingen zijn in tabel 3.1 weergegeven. De 
werkputten staan ieder gedurende 4 weken afzonderlijk in bemaling.

Tabol 3.1: Urtgangap untan werfcpcrtten

+3^>»Stortiocatle 1 60,0 50,0 +0,5 28

+4,0>»Stortiocatie 2 30,0 35,0 +0,0 28

+5,5*1Stortiocatle 3 60,0 50,0 +1,0 28

*1 Gemlddelde maalveldhoogte vastgesteld o.b.v. handboringen en AHN

3.1.2 Risico's opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaiing

Ter plaatse van de werkputten zijn geen ondiepe slecht doorlatende lagen aanwezig, bet risico op 
opbarsten van de werkputten is niet aan de orde.

3.2 Bemalingswijze

Voor bet droogbouden van de werkputten wordt geadviseerd verticale bemaling toe te passen. 
Voor locatie 1 wordt een filterstelling tot ca 5,0 m -mv geadviseerd, voor locatie 2 tot ca. 6,0 m - 
mv. en voor locatie 3 tot ca. 6,5 m -mv. Zo nodig dient aanvullend open bemaling in de werkput 
te worden toegepast.

De toe te passen bemalingswijze is ter keuze van de aannemer met als uitgangspunt een zo 
efficient mogelijke bemaling (beperking van debieten, waterbezwaren en invioedsgebieden).

3.3 Berekeningen grondwateronttrekking

Modelschematisatie3.3.1

Oe te onttrekken boeveelbeden water zijn berekend met bet grondwatermodel MWell van 
Oeltares. MWell is een analytiscb rekenmodel waarmee tijdsafbankelijk de effecten van een 
bronbemaling bepaald kunnen worden.

Op basis van bet veldonderzoek en REGIS blijkt dat de doorlatendbeden van de ondergrond niet 
met zekerbeid zijn vast te stellen. Hierdoor wordt onderscbeid in een worst case en best guess 
situatie noodzakelijk geacbt. Voor de bemalingen wordt bet zandpakket tot NAP -35,0 m relevant 
geacbt, omdat bieronder volgens REGIS en de boringen uit bet DINOIoket slecbt doorlatende 
lagen aanwezig zijn.
Op basis van de grondwaterkaart van Nederland is worst case een k-waarde van 10 m/dag 
aangebouden, op basis van literatuurgegevens en bet veldwerk is best guess uitgegaan van een
k-waarde van-5 m/dag:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor bepaling van de verticale doorlatendbeid (kv) is voor bet pakket tot NAP -10,0 m uitgegaan 
van een anisotropiefactor (loi/kv) van ca. 2. Gezien de aanwezigbeid van dunne kleilaagjes en
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kleiig zand, o.b.v. de DINOIoket boringen en de sondering op de NAM-locatie, is voor bet pakket 
tot NAP -35,0 m uitgegaan van een anisotropiefactor van ca. 4.

Gezien de afwezigheid van sloten en watergangen in de deklaag is een oneindige 
gebiedsdekkende drainageweestand aangehouden.
De modelschematisaties zijn weergegeven in tabeilen 3.3 en 3.4.

Tabal S ModabchamatliaUo wont caao

dicpta groruisoort ka- ti0 icr'Waardc barginfMoiffkdiiite
waarda

|m/da«) (mVdafl (m/daf)(m NAP) (datanl

Onverzadigde zone 0,1S+5,5^11+2,0 0,01

Zand, mat)g ffn+2,0 tot-24 10 45 5 0,1

Zand, matig f^n 041-24tot-ia0 10 75 5 0.7

Zand, madg f|n-104 tot-354 250 24 5 C40110

TaholUtMadahali

barfingtcodfAcMIntgrondioort ki.- kD kirwaardadiapta c
waarda

(m’/daf){m/da*) (m/daf) (d^n) H{mNAP)

Onverzadigde zone 0,15+54 tot+24 0,01

Zartd, matig f|n 24 0,1+2,0 tot-24 5 23

Zand, matig i^n 5 38 24 14 041-24tot-ia0

Zand, matig ffn-10,0 tot-35,0 5 125 14 10 0401

Ten behoeve van de berekeningen zijn de grondwaterstanden GHG/GLG aangehouden zoals in 
paragraaf 2.4 weergegeven.

3.3.2 Uitgangspunten

Voor de berekening van de benodigde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid water 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De putafmetingen, ontgravingsdiepte, bemalingsduur en de wijze van uitvoering zijn in 
bijiage 1 en in tabel 3.1 weergegeven.
Met bemalen oppervlak is de oppervlakte van de putbodems inclusief de taluds van de 
open ontgraving.
De freatische grondwaterstand (bij GHG en GLG) wordt in beginsel veiiaagd tot een 
diepte van 0,5 m onder de putbodem.
De kD-waarden zijn ontleend aan literatuurgegevens.
Voor alle berekeningen b uitgegaan van oneindig uitgestrekte, homogene 
watervoerende pakketten.
Er is geen rekening gehouden met nalevering urt neerslag.

3.3.3 Resultaten

De uitgangspunten en resultaten van de berekening van de waterbezwaren zijn o{%enomen in 
bijiage 4. In tabel 3.3 en 3.4 zijn de resultaten samengevat.
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Tabol 3.4: Debteten on waterbozwarsn wont cata GHG on QLQ

Locatlel 3.630 151 1.670 70 53.800

Locatie2 2.900 121 1.650 69 51.000

Locatie 3 2.820 120 1.340 55 42.900

TotaalGKQ 147.700

Locatie 1 2360 98 1.090 46 35.100

Loc8tie2 2.090 87 1.190 49 36.700

Locatie3 1320 63 700 29 22.500

Totaal GIG 94.300

Tabal33:D«bltaii«nwatarfa«war«nbartguaiiGHGanGljQ

1BK

Locatlel 2.610 109 950 40 32.100

Locatle2 1.910 80 930 39 29300

Locatle3 2.080 85 760 30 25.600

Totaal GHG 87.000

Locatie 1 1.700 71 630 26 21300

Locatie 2 1360 57 670 28 21.100

Locatie3 1.110 46 410 17 13.700

Totaal GLQ 56.000

Het maximale debiet in een worst case situatie bedraagt circa 150 mVuur op locatie 1. Het totale 
waterbezwaar bedraagt ca. 150.000 m^.

3.4 Grondwaterstandsverlagingen

Het invloedsgebied van een onttrekking wordt gedefinieerd als het gebied waarin de freatische 
grondwaterstand met 0,05 m of meer wordt verlaagd.
In tabel 3.5 zijn de maximale invioedsgebieden en de 0,50 m verlagingscontour in de 
GHG- en GLG-situatie weergegeven voor de worst case en best guess situatie.

Tabel 3.6: InvleeJuablad en 0,3 m rieriaglmacontour

r.

©jjSl-KP (ifflcr-

GHG - wont case 780 330

GLG - wont case 700 250

GHG - best guess 620 300

GLG - best guess 570 240

*: bivloerfagebled

De veiiagingscontouren zijn opgenomen als tekeningen 432995-150-001 (worst case GHG) en 
432995-150-002 (worst case GLG).

Blad 14 van 24



Geohydroiogisch rapport
Sanenng 3 stortplaatsen nabij NAM-locatie Hollum-Ameland
projectnummer 432995
15 april 2020 revisie 00
Nederlandse Aardolie Maatschappij B V

o

antea'group

Effecten grondwateronttrekking en -lozing4
Algemeen4.1

In dit hoofdstuk staan effecten van de grondwateronttrekking en -lozing beschreven. Het 
beoordelen van mogelijke (omgevings)risico's is gedaan aan de hand van een checklist welke is 
opgenomen in bijiage 7.

Zettingen4.2

Ten gevolge van bemalingen kunnen zettingen optreden. Bemaling kan leiden tot een toename 
van de belasting van de ondergrond, doordat de waterspanning afneemt en de aanwezige 
spanningen volledig door de grond dienen te worden gedragen (toename korrelspanningen). 
Zettingen treden op in zettingsgevoelige bodemlagen wanneer deze zwaarder worden belast dan 
deze in het verleden reeds zijn geweest. Bij belastingen beneden de belasting die de grond 
eerder heeft ervaren (de grensspanning) reageert de grond stijf op de belastingsverhoging. 
Zettingen in dat belastingstraject zijn zeer gering. Als de grensspanning wordt overschreden 
reageert de grond slap en kunnen grotere zettingen optreden.

Ter plaatse van de werklocaties bevinden zich geen zettingsgevoelige lagen in de ondergrond. 
Het optreden van zettingen als gevolg van de tijdelijk bemalingen is derhalve uitgesloten.

Landbouw4.3

Binnen het invioedsgebied van de bemaling zijn geen landbouwpercelen gelegen. 
Negatieve effecten zijn daarom uitgesloten.

4.4 Natuur

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
natuurgebieden binnen het invioedsgebied. Droogteschade hangt sterk af van de periode van de 
werkzaamheden en de voorkomende soorten. In het groeiseizoen zal de invioed van de bemaling 
op de natuur het grootst zijn. De aanwezige natuurgebieden binnen het invioedsgebied zijn 
geinventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de Provincie Fryslan.

Uit de kaart blijkt dat de werklocatie en het invioedsgebied van de bemalingen gelegen is in een 
Nature 2000 gebied (vogelrichtlijn + habitatrichtlijn) en in een EHS gebied. De natuur binnen het 
invioedsgebied bestaat voornamelijk uit (helm)grassen en naaldbomen. De ligging van deze 
natuurgebieden t.o.v. het GHG invioedsgebied is weergegeven in figuur 4.1. De voorgenomen 
uitvoeringsperiode (oktober - maart) ligt buiten het groeiseizoen van de flora, negatieve effecten 
hierop worden dan ook niet verwacht. Daarnaast zijn enkele kleine duinmeertjes aanwezig, het 
droogtrekken van deze meertjes wordt gezien de relatief geringe verlagingen niet verwacht. 
Indian deze gebieden door de bemaling toch droog dreigen komen te staan wordt voorgesteld 
mitigerende maatregelen te nemen. Gedacht kan worden aan bevloeiing van deze gebieden door 
het lozen van het vrijgekomen bemalingswater.
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4.5 Bodemverontreiniging

4.5.1 Onderzoek Antea Group

Ten behoeve van het uitgevoerde actualisatie en nader bodemonderzoek op de stortplaatsen 
(projectnummer 403818, d.d. 7 febniari 2017) is het grondwater op de locaties onderzocht op 
het standaardpakket grondwater conform NEN 5740 aangevuld met chroom. Tevens is locatie 2 
bemonsterd op het metalenpakket in 2016 en 2017. Per locatie is hieronder de 
verontreinigingssituatie beschouwd. De maximaal aangetroffen corKentraties verontreinigingen 
per stortlocatie zijn tussen haakjes aangeduid. De lozing van het bemalingswater moet voldoen 
aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi).

Verontreinigingssituaties4.5.1.1

Locatie 1
Uit het onderzoek blijk dat ter plaatse van locatie 1 geen sterk verhoogde concentraties aan de 
onderzochte stoffen in het grondwater aanwezig zijn. Er is wel een licht verhoogde concentratie 
aan barium aangetroffen (220 pg/l). Naar verwachting is er tevens een verhoogde concentratie 
minerale olie aanwezig t«^ plaatse van de met minerale olie verontreinigde grand. Dit laatste is 
echter niet gemeten in het grondwater maar wordt op basis van ervaring wel verwacht. Bij het 

^ ^"^MNgraven van de grondverontreiniging zal een eventueel aanwezige grondwaterverontreiniging 
Iwliter ook weg gegraven worden. Er wordt dan ook niet vanuit gegaan dat deze verontreiniging 
een belemmering vormt voor de bemalingen. Indien toch een verontreiniging wordt onttrokken 
zal dit voorafgaand aan de lozing worden gezuiverd.

1-
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Locatie 2
Ter plaatse van locatie 2 is een sterk verhoogde concentratie aan minerale olie (830 pg/l) lood 
(210 |ig/l) en barium (2.800 pg/l) aanwezig. Daarnaast is een licht verhoogde concentratie aan 
chroom (36 |ig/l) aangetroffen.
De concentraties minerale olie, lood en chroom voldoen niet aan de normen uit het Besluit lozen 
buiten inrichtingen (BIbi). Voorafgaand aan de lozing zal het bemalingswater daarom eerst 
gezuiverd moeten worden met een zuiveringsinstallatie. Doordat de sanering van deze locatie 
mogelijk later plaatsvindt dan de onttrekking op locatie 1 is een berekening van de verplaatsing 
van de verontreiniging opgenomen (volgende paragraaf).

Locatie 3
Ter plaatse van locatie 3 zijn in het grond\water sterk verhoogde concentraties aan minerale olie 
(820 pg/l), chroom (96 pg/l) en barium (1.700 pg/l) aangetroffen. Daarnaast zijn licht verhoogde 
concentraties naftaleen (68 pg/l), xylenen (55 pg/l), ethylbenzeen (17 pg/l) en molybdeen 
(7,5 pg/l) aangetroffen.
De concentraties van naftaleen, xylenen, minerale olie en het chroom voldoen niet aan de 
normen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi). Voorafgaand aan de lozing zal het 
bemalingswater daarom eerst gezuiverd worden met een zuiveringsinstallatie. Doordat de 
sanering van deze locatie mogelijk later plaatsvindt dat de onttrekking op locatie 1 en 2 is een 
berekening van de verplaatsing van de verontreiniging opgenomen (volgende paragraaf).

NAM locatie HOAl
Ten noorden van de stortlocaties is de NAM-locatie HOAl gelegen. Bodemonderzoek uit 1995 
t/m 2016 toont aan dat op deze locatie sprake is van sterk verhoogde gehalten aan minerale olie. 
Doordat de sanering van deze locatie mogelijk later plaatsvindt dan de onttrekking op 
stortlocatie 1, 2 en 3 is een berekening van de verplaatsing van de verontreiniging opgenomen 
(volgende paragraaf).

Verplaatsingsberekeningen4.5.1.2

Aangezien op locatie 2 en 3 en de NAM-locatie grondwaterverontreinigingen zijn aangetroffen 
zijn verplaatsingsberekeningen uitgevoerd. Voor de berekening van de verplaatsing van het 
grondwater en de grondwaterverontreiniging is gebruik gemaakt van onderstaande formula 
(gebaseerd op de formula van Darcy):

k dh
v =---------------1

p dl

Waarin:
: verplaatsing in m 
: doorlatendheid in m/dag
: porositeit van het doorstromingsmedium (grond) 
: gradient in het grondwater tijdens de bemaling 
: tijdsduur bemaling (dagen)

V

k
P
dh/dl
t

De berekening is uitgevoerd voor een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG; NAP -r2,00 m). 
De verplaatsingsberekeningen bestaan uit drie stappen. Eerst is de verplaatsing uitgerekend van 
de verontreiniging op locatie 2 ten gevolge van de bemaling op locatie 1. Nadat locatie 1 is 
gesaneerd zal er geen verplaatsing van de verontreiniging op locatie 1 meer plaatsvinden. 
Vervolgens is de verplaatsing van de verontreiniging op locatie 3 bepaald t.o.v. de bemaling op 
locatie 1 en locatie 2.
Een derde verplaatsingsberekening is uitgevoerd voor de verontreiniging van minerale olie 
(diesel), xylenen, ethylbenzeen, naftaleen en barium op de NAM locatie.
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Deze verontreiniging wordt door de bemaling op de stortlocaties (totaal 12 weken) mogelijk 
verplaatst.

In beide berekeningen is uitgegaan van de maatgevende stof in de verontreiniging. Dat wil 
z^gen de stof met de laagste retardatiefactor.
Aangezien er geen verboogde concentraties benzeen of xylenen in het grondwater ter plaatse 
van stortiocatie 2 zijn aangetoond is uitgegaan van de retardatiefactor van minerale olie. Uit 
analyses blijkt dat er een sterk verboogde concentratie aan minerale olie uit de Cu tot C21 fractie 
is aangetoond. Dit betreft hoofdzakelijk diesel wat een retardatiefactor van 152,7 heeft.
Oe maatgevende stof van de verontreiniging op locatie 3 en de NAM locatie betreft xylenen met 
een retardatiefactor van 7,04.

Er is in de berekeningen uitgegaan van een zandlaag tot 35,0 m, zowel ter plaatse van de 
bemaling als het gebied tot waar de tijdelijke grondwaterstandverlaging plaatsvindt.
Bij de verplaatsingsberekeningen uitgegaan van een worst case doorlatendheid van het zand van 
10 m/d en een porositeit van de bodem van 0,35. Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek 
is uitgegaan van een organische stof gehalte in de bodem van 0,5%.

In tabel 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de berekening weergegeven.

T«b«l 4.1: Verphatilng v«fontr«lnlgtnt itortlocatto 2 an 3

;.rT“5s:2r.OTr'if«.j

m ia1

Stortlocatfe 2 US 152,7 0,009 28 0,05 NO

Stortfcicatte3>) Xlyenen 0,70 0,0037 28 0,42 NO
7,04

StDftkxatieS^ Xly&ten UO 0,0081 28 a92 NO

^ Verpiaatsing dom bemaOng op stortiocatie 1
^ Verpiaatsing door bemaOng op stortiocatie 2

Tabel 4.2: Varpbatiing verpn^niging NAM-lecaHe
'i

fl |c(upGllWj
•.

II
! (M)

Stortiocatie 1 045 0,0024 28 0,27

zwstortiocatie 2 Xlyenen 030 7,04 0,0016 28 0,18

Stortlocatte3 045 0,0009 28 OlO

Condusle
Uit voorgaand overzicht blijkt dat ten gevolge van de bemalingen de verplaatsingen van de 
verontreinigingen alien beperkt zijn (totaal <2,0 m). Ten opzichte van de schaal van de 
verontreinigingen zijn dergelijke verplaatsingen verwaarloosbaar. Negatieve effecten zijn dan ook 
niet te verwachten.

4.5.2 Bodematlas Provincie FrysISn

Uit de digitale bodematlas van de Provincie Frysldn blijkt dat ter plaatse van de voormalige HOA-
1 locatie sprake is van bodemverontreinigingen. Deze locatie is reeds gesaneerd-EczIjn-verder__
geen andere grondwaterverontreinigingen binnen het invioedsgebied van de bemalingen 
gelegen. Negatieve effecten zijn derhalve uit te sluiten.
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Archeologie4.6

Wanneer eventueel aanwezige archeologische resten droog komen te liggen kunnen organische 
vondsten (zoals hout, bot, leer, pollen en zaden etc.) oxideren en dus vergaan.

Op basis van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) van de Provincie Fryslan 
blijkt dat binnen het invioedsgebied de kans op het aantreffen van archeologische resten zeer 
klein is. Negatieve effecten op de archeologie worden dan ook niet verwacht.

Aardkundige waarden4.7

Aan de hand van de "cultuur historische kaart" van de Provincie Fryslin blijkt dat de werklocatie 
gelegen is in een aardkundig waardevol gebied. Het gaat hier om Waddeneilanden met 
karakteristieke duinvormen waarin sedimentatie en erosieprocessen plaatsvinden. Deze 
aardkundige waarde is niet afhankelijk van grond\A/ater en wordt niet bei'nvioed door de 
bemalingen. Negatieve effecten zijn dan ook uitgesloten.

Zoet/zoutgrensviak grondwater4.8

Als gevolg van het onttrekken van het grondwater kunnen de grensviakken van zoet naar brak en 
van brak naar zout grondwater omhoog komen. Volgens de grondwaterkaart bevindt het zoet- 
brak grensviak (iso-concentratielijn 150 mg/I chloride) zich rond NAP -30 m. Op basis van TNO 
gegevens is achterhaald dat het brak-zout grensviak (iso-concentratielijn 1.000 mg/I chloride) 
gelegen tussen NAP -50,0 m ter plaatse van stortlocatle 3 en op NAP -60,0 m ter plaatse van 
stortlocatie 1. De filters voor de bemaling bevinden zlch op een diepte van max. ca. 7 m -mv.

Gezlen de relatlef beperkte bemalingsduur en filterdiepte zal de opbolling van het zoet - zout 
grensviak als gevolg van de bemaling naar verwachting beperkt zijn. Na afloop van de bemaling 
zal het zoet-zout grensviak door aanvoer van zoet hemelwater op den duur terugkeren naar het 
huldige niveau. Daarnaast zijn volgens de DINOIoket boringen en het REGIS model vanaf ca.
NAP -35,0 m leem- en/of kleilagen In de bodem aanwezig waardoor opbolling van het zout-brak 
grensviak wordt tegengegaan.

Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen4.9

Grondwaterbeschermingsgebieden
Uit de "kaart met stilte- en grondwaterbeschermingsgebieden" van de Provincie Fryslan blijkt dat 
op circa 200 m ten zuiden van de werklocatie een grondwaterbeschermingsgebied is gelegen. De 
grondwaterstandverlaging als gevolg van de bemalingen zijn hier maximaal 0,3 m (GHG). De 
geringe grondwaterstandverlaging heeft geen invioed op de capaciteit van de 
grondwaterwinning. Negatieve effecten worden niet verwacht.

Overige onttrekkingen
Uit de grondwateronttrekkingen kaart van de Provincie Fryslan blijkt dat binnen het 
invioedsgbied van de bemalingen 1 grondwateronttrekking gelegen is. De ligging van deze 
onttrekking ten opzichte van het invioedsgebied is weergegeven in figuur 4.2.
Het betreft een onttrekking van Vitens N.V. met een capaciteit van 100.000 m^ per jaar. 
Deze onttrekking zal waarschijnlijk op grote diepte plaatsvinden, onder de eerste slecht 
doorlatende laag. De verlaging die behaald wordt is tevens beperkt (ca. 0,15 m in GHG). 
Significante effecten van de tijdelijke bronbemaling zijn derhalve niet aan de orde.
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Legenda

• Locale grondMOlennlltekttig

Waterkering
Oe wericlocatie is gelegen binnen de primaire waterkering van Ameland, in de beschermingszone 
zeezijde. Gezien de ligging van de werklocatie midden in de duinen b ten gevolge van de tijdelijke 
bemalingen een afname van de stevigheid/stabiliteit van de waterkering door de 
grondwateronttrekking niet aan de orde.

4.10 Lozing bemalingswater op oppervlaktewater

Met bemalingswater is onderzocht op de lozingsparameters ijzer, onof^eloste bestanddelen en 
chloride en op de parameters in het standaardpakket vo^ens de NEN 5740 (zie paragraaf 2.5).

Bij het lozen van het grondwater moet worden voldaan aan het Besluit lozen buiten inrichtingen 
(BIbi). Voorgesteld wordt het bemalingswater te lozen op de Noordzee, aangezien andere 
watergangen in de buurt van de werklocaties ontbreken.

k .
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Vergunning/melding onttrekking en lozing5
De locatie is gelegen in het beheergebied van Wetterskip Fryslan en ligt binnen een primaire 
waterkering. Wetterskip Fryslan is vergunningverlener voor grondwateronttrekkingen en 
lozingen in het kader van de Waterwet en is beheerder van de waterkwantiteit en waterkwaliteit. 
Lozing op de Noordzee zijn in beheer bij Rijkswaterstaat

Onttrekken grondwater
In de algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslan staan de volgende regels omschreven 
met betrekking tot het onttrekken en lozen van grondwater. Er is geen vergunningplicht maar 
meldplicht vereist voor het onttrekken van grondwater door middel van bronbemaling:

• Wanneer niet meer dan 50.000 per maand wordt onttrokken en;
• De onttrekking niet langer duurt dan 4 maanden.

Lozen op oppervlaktewater (in beheer bij Wetterskip Fryslan)
Voor het lozen van water op oppervlaktewater gelden de volgende regels:

Er is geen vergunningplicht maar meldplicht van toepassing wanneer:
• Het water niet wordt geloosd in oppervlaktewaterlichamen op de Waddeneilanden: 

Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog;
• Het lozen van water plaats vindt in boezemwater;
• Het lozen van water in niet zijnde boezemwater plaatsvindt en de te lozen hoeveelheid 

niet meer bedraagt dan 80 mVh en 800 mVdag;
• Het chloridegehalte van het te lozen water niet meer bedraagt dan het chloridegehalte 

van het ontvangende oppervlaktewater.

Lozen op oppervlaktewater (in beheer bij Rijkswaterstaat)
Op grond van artikel 6.16 van de waterregeling is voor het lozen van het grondwater een 
vergunning benodigd wanneer meer dan 5.000 m^ water per uur wordt gebracht in een 
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en de instroomsnelheid niet meer bedraagt dan 
0,3 m/s.

Overige regelgeving
Niet vergunningsplichtige onttrekkingen worden gemeld bij het Wetterskip Fryslan. Bij de lozing 
is het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi; buiten inrichtingen) van kracht.

M.e.r. (beoordelings)plicht
Volgens het Besluit milieueffectrapportage is het onttrekking van grondwater m.e.r.-plichtig bij 
onttrekkingen groter dan 10 miljoen m^ per jaar en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij onttrekkingen 
groter dan 1,5 miljoen m^ per jaar. Daarnaast geldt een vormvrije m.e.r. beoordelingsplicht bij 
vergunningsplichtige onttrekkingen.

Conclusie
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten blijkt het waterbezwaar hoger te zijn dan 
50.000 m^ met betrekking tot de grondwateronttrekking dient een vergunning te worden 
aangevraagd bij Wetterskip Fryslan. Geadviseerd wordt te lozen op de Noordzee en, conform het 
voorgestelde in paragraaf 4.4, plaatselijk te lozen in duinmeertjes.
Voor de grondwaterlozing op de Noordzee kan met een melding worden volstaan bij 
Rijkswaterstaat. Voor lozing in de duinmeertjes wordt geadviseerd deze mee te nemen in de 
vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking bij Wetterskip Fryslan.
In verband met de vergunningplicht is tevens een vormvrije m.e.r. beoordeling benodigd.
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Geadviseerd wordt de volgende kengetallen aan te hogden:
• Totaal waterbezwaar
• Totaal waterbezwaar per maand
• Maximaal debiet
• Gemiddeld debiet
• Totale bemalingsduur

: 150.000
: 50.000
: max. ca. 160 mVuur (startdebiet) 
; ca. 120 mVuur 
:3 maanden
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6 Conclusies en aanbevelingen
Algemeen6.1

In het onderhavige rapport zijn de lokale geohydrologische situatie, het te verwachten 
waterbezwaar en de effecten en mogelijke risico's van de bemaling beschouwd.
De bodem op de werklocatie bestaat vanaf maaiveld (NAP +5,5 m a +3,5 m) tot ca. NAP -35,0 m 
uit matig fijn, deels kleiig, zand. Vanaf NAP -35,0 m is een klei- of leemlaag aanwezig. De 
grondwaterstanden bevinden zich op circa NAP +1,3 m a NAP +2,0 m.

Voor het drooghouden van de werkput wordt geadviseerd verticale bemaling toe te passen met 
een filterstelling tot 5,0 a 7,0 m -mv.
De berekende debieten en waterbezwaren liggen hoger dan de meldingseisen van Wetterskip 
Fryslan waardoor voor de grondwateronttrekking een vergunning moet worden aangevraagd. 
Voor de grondwaterlozing op de Noordzee kan met een melding worden volstaan bij 
Rijkswaterstaat. Voor lozing in de duinmeertjes wordt geadviseerd deze mee te nemen in de 
vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking bij Wetterskip Fryslan.
In verband met de vergunningplicht is tevens een vormvrije m.e.r. beoordeling benodigd.

Effecten bemaling stortplaatsen6.2

Ter plaatse van stortlocaties 2 en 3 zijn in het grondwater sterke verontreinigingen aangetroffen. 
Voorafgaand aan de lozing dient het grondwater gezuiverd te worden (paragraaf 4.5).
Daarnaast zijn mogelijk mitigerende maatregelen noodzakelijk ter voorkomen van het 
droogvallen van duinmeertjes (paragraaf 4.5). Voorgesteld wordt om het gezuiverde 
bemalingswater te gebruiken om de meertjes te bevloeien.

De overige effecten op de omgeving als gevolg van de bemaling zijn beperkt.

Lozing bemalingswater6.3

Gezien het maximale te verwachten debiet wordt voorgesteld het bemalingswater te lozen op de 
Noordzee. In verband met enkele aangetroffen grondwaterverontreinigingen dient het 
grondwater voorafgaand aan de lozing gezuiverd te worden. Er moet bij de lozing worden 
voldaan aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi).

Voor infiltratie van het bemalingswater bij de duinmeertjes dient het effluent gemonitord te 
worden en dienen eventueel additionele lozingsparameters vastgesteld te worden om de 
kwaliteit van het water in de duinmeertjes te waarborgen. Voor lozing in de duinmeertjes wordt 
geadviseerd deze mee te nemen in de vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking bij 
Wetterskip Fryslan.

Monitoringsaspecten6.4

De volgende aspecten verdienen aandacht:
• Registratie van debieten en waterbezwaren
• Registratie van grondwaterstanden
• Analyses bemalingswater op ijzer - totaal, onopgeloste bestanddelen, chloride
• Beoordelen wel/geen visuele verkleuring van het ontvangend oppervlaktewater (bij 

lozing op oppervlaktewater)
• Registratie waterpeil duinmeertjes
• Analyses effluent zuiveringen op milieuhygienische parameters
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• Analyses samenstelling lozingswater en toetsing aan de voorschriften van Wetterskip 
Fryslan/Rijkswaterstaat

Aanbevelingen6.5

De volgende aanbeveling wordt gedaan:
• Aanvraag vergunning grondwateronttrekking (en lozing in duinmeertjes) bij Wetterskip 

Fryslan;
• Melding lozen grondwater op noordzee bij Rijkswaterstaat;
• Opstellen van een vormvrije m.e.r. beoordeling.

Heerenveen, april 2020 
Antea Group
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— ansklinktcso*

flfitea Croup

Postbus 24
8440 f)A HfERENVEEN

flnatvsecertifieaot

Datua: 30-flug-20l8

Hierbij ontvongt u de resultaten van hct navolgende laboratoriuaonderzoelc.

Certificaatnuaaer/Versie 
Uw project/verslognuaaer 
Uw projectnooa 
Uw ordernuBBer 

Monster(s) ontvangen

2018121884/1
432998
no stortploatsen nobij NHM Holtua naeland

23-nug-2018

Oit certificoot aag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onaiyse resultaten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondBonsters worden tot 4 weken no datUB ontvangst bewoard en woteraonsters tot 2 weken no 
datua ontvangst. Zonder tegenbericht worden de Boosters nodien ofgevoerd.
Indien de Boosters longer bewoard dienen te blijven verzoeken wij U dit exeaploor utterlijk 1 werkdog voor ofloop 
von de stondoordbewaarperiode ondertekend aon ons te retourneren. Voor de kosten van het longer beworen 
von Boosters verwijzen wij near de prijslijst.

Beworen tot: 
Datua: Handtekening:Noaa:

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hieraee noar verwochting te hebben uitgevoerd, aocht U noor aanleiding von dit 
onalysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contact op te neaen aet de ofdcling Verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet.

Eurofins nnolytico B.v.

Ewvfbn anatrot*

Ctideweg 42-4d 
3771 N& BameveM 
P.O. Box 4S9 
3770 OL Bomeweld Ml

T«l. ♦Si (0)34 242 43 00 
Fox ♦Si (0)34 242 43 ff

Eurofins Anofytico B.V. is ISO 14001: 2004 foceptiftcoerd door tGv

en erkend door het Vtooase Cewest (OVBM en Dep. Oaoevino).
het Brusseise Cewest 0IIM)» het Wootse Cewest (0CRNE*0WD)
en door de overhetd von Luxeoburo (MEY).

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 
ZBON: Ni71BNP00227924525

E'Boil mfo-env^euroftns.ni BIC: BNPfiNL2ft 
Site www.eurofms.ni Kv«/CoC No. 09045423 

B7W/VAT No. Nl 8043.14.853.BOt



<•^^eurofins
— analyilco*

Anolysecertificoat

Uw proj«ct/v*rslagnuiBn*r 
Uw proj*ctnaan 
Uw ord»rnuiin*r

Ccrtificoatnuanar/Varsi* 2018121684/1
23-nug-2016
30-flug-2018/09:33

43299E
no stortpiaotsvn nobij NOM Hollum OnclaniStartdotuii

RapportogadatuM 
Bijiag*
Pagina

R.C
1/1Monstcrncavr

Monstaraatrix
Projactcoda

nfvalwatar
3444 - Rntaa - Croup Oil C Gas

Eon hold 2 31Rnalyto

Notalon

Q Uxor (Fo) no ontsluiting 

Uxor (Fo)

Uxor (II)

Uxor. Fo(III)

rytlsch-diomltcho onalysoi 

<2 Droogrost onopgol. bostand. (NEN6621}

Anoogonischo vorbindingon

Q Chlorido

<0.0800.12 0.12ag/L

ag/L

ag/L

ag/L

0.0880.17 <0.080

<0.080 <0.0800.12
0.084 <0.080 <0.080

<8.0 <8.0ag/L <8.0

ag/L 63 62 42

Henstoramschri|vlng 
136-1-2 (270-370) 

220-1-2 (170-270) 

333-1-2 (440-840)

1
2
3

Rkkoord

Pr.coBrd.K MfZM

T. nnn ArttAA4A Wftdrthu
VAtytif •.¥. M: MCftn«rfcM«

Dit ccrtfficMt *00 uitfluit«n4 ki 14a wof4«n 9«r«pro4ucMr4.
Eurofini nnolytico B.V. n ISO I400t: t004 gccertifkaerd Boor tOv 
•n orkood door hot Vfoooto Cewost (O^M on Bop. OaooTtnp), 
hot Bruitolto Cowost (BIM), hot Woolso Cowost 0>CBBE-OWD) 
on door do ovorhoid yoii Unoaburp (MEV).

Tol. oSl <0)34 M 43 00 
Foi +31 (0>34 S4X 43 ff 
E-aod info-ofiv#ovrofins.fil 

3770 Bl Bomovold Ml Sitowww.otfrofiiit.nl

Cddowof 4B<44
3771 NB BarnoYoM
P.O. Box 4Bf

BNP Portbot S.ft. S27 f24S SB 
IBNN; Nl71BNPfl01S77S4ISS 
BIC: BNPPNLSR 
KvK/CoC No. 090BB433 
BTW/VOT Ho. Ni 0043.14.003.001

TESTB* 
RvA L010



eurofins
analirtico'

Bijiage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018121884/1

Pagina 1/1

Monstername ID/Monsteromsch.OmschrijvingMonster nr. Boornr BarcodeVan Tot

102«7SS7 138 1 270 370 08005S9035 848471273

10267857 138 2 270 370 0620205575 846471273

10267857 138 3 270 370 0640242901 846471273

10267857 138 4 270 370 0610216116 846471273

10267858 220 1 170 270 0610216128 846471274

10267858 220 2 170 270 0800559041 846471274

10267858 220 3 170 270 0640242890 846471274

10267858 220 4 170 270 0620205556 846471274

10267859 333 2 460 560 0620205596 846471275

10267859 333 3 460 560 0800558917 846471275

10267859 333 4 460 560 0610216124 846471275

10267859 333 1 460 560 0640216175 846471275

Eurofins Rnalytico B.V.

Gildeweg
3771 NB Bornevcld 
P.O. Box i59

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fox +31 (0)34 242 43 99 
E-mail info-env@eurofins.nl 

3770 flL Borneveld NL Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.R. 227 9245 25 
IBPN: NL71BNPA022792452S 
eiC: BNPANL2R 
KvK/CoC No. 09088423 
BTW/VflT No. NL 8043.14.883. BOl

Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaomse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Wools# Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overhetd von Luxemburg (HEV)-
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Methods referentieflnolyse Methode Techniek

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf.IJzer (Fe) no ontsluiting W0425 ICP-MS

CMP/2/I/B.S

Cf. NEN-ISO 15923-1IJzer (Fe/Fell) totaal 

IJzer (II)

IJzer (III) berekend

Droogrest onopgeloste bestonddelen W05S2 

(MEN 6421)

Chloride

Spectroraetrie

Spectrometrie

Berekening

Grovimetrie

W0566

Cf. NEN-ISO 15923-1W0566

Cf. NEN 64B2W0510

Cf. NEN 4499 en gw. NEN 4421

Spectrometrie Cf. NEN-ISO 15923-1W0544

Nodere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid 
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Gcohydrol<^di rapport
Sanerhg 3 stortplaatsen nabij NAM-locatle Holum-Ameland
pro^ectnummer 432995
15aprl2020revisie00
Nederlandse Aardotie IMaatschapp^ B.V.

antea'group

Vo|(numfii«r

Provinde

Watenchap

Locatie

1 van 3

Friesland

Wetteiskip FrysUn
Dub^ebled noordwesteH^e deel
Ameland

170340 607.610

Baltum

994SB

nee
Verttcale + open bemaling

CoOrdinaten (RD-stebel) 

Kadastrale gegevens gemeente 

sectleen percelen
Oamwanden 

Soort bemalbig

Modebchamatlsatie

bergingtcaiffk intdiapta hi- kD k^waardagrondsoori c
waarda

tm/dag) (mVdaf) (m/dag) (dagan) <-)(mNAP)

Onvefzai^de zone♦33 tot+2^ 0,01 0,15

Zand, niatigfQn♦23 tot -2,5 10 45 5 0,1

Zand, matlgiQn-23 tot -103 10 75 5 0,7 031

Zand, mat% fi|n 23 5-103 tot-353 10 250 0,001

Aantal werkputten
Putbodem afmetingen (Lengte a breedte x iflepte)

1
603x503x33

Gemiddelde nualvebfiKxigte

Gem. hoogste/laag^ grondwaterstand (GHG/GLG)

Ontwateringsnlveau

mNAP ♦33

♦23/^13mNAP

mNAP ♦0,0

GHG
Grondwaterstandveriaging

Bemalingsduur

Bronneringsdeblet (opstait/eind) 

Totaal watefbezwaar

2,0
dagen

m’/dag

28

3.630/1.670

53300

GLQ

Grondwaterstandveriaging

BemaBngsduur

Brormeringsdebiet (opstart/ebMl) 
Totaai w8terb«waar

13m

dagen

m’/dag

28

2360/1.090
35.100m*

Lozbigsw^ze bronneringswater

Invioedsgebied zandtussenbag (GLG/GHG)

Zettingen

BemaNngswi}ze

-vertkale bemding

-open bemaling
-deepwcl bemaBng
-Bherdiepte

opNoordzee

690/630m

nee

}•
eventueel
nee
5,0m-mv.



Geohydrologbdi rapport
Sanerlng 3 stortplaatsen nabij NAM-hxatte HoOum-Ameland
pipfectnummer 432395
ISaprOTOZOtavbieOO
Nedeitandse AardoDe Maatsdiappij B.V.

antea'group

Volpiummor

Provinde

Waterschap

Locatle

2 van 8 

Friesland

WertetsUp Fiyslln
Duingebled noordwesteOJke rleel
Ameland

170.480 607360 

Ballum 

9945,9951B 

nee
Vertlcale + open bemallng

CoOrdbiaten (RO-stelsel) 

Kadastrale gegevens gemeente 

sectie en percelen
Damwanden 

Soort bemallng

ModebchenuAisalia

SICC2D cs-
ErSL.-.-—

I’;ir
[53

Onverzadlgde zone+4,0 tot *2J0 0,01 0,15

Zand, matig fijn+2,0 tot-2,5 4510 5 0,1

Zand, matig fijn-2,5 tot-10,0 7510 5 0,7 0,01

Zand, matig fi]n-10,0 tot-35,0 10 250 23 5 0,001

Aantal werliputten
Putbodem afrrretingen (Lengte x breedte x diepte)

1
30,0x35,0x43m

GemIddeMe maalveltihoogte

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG)

Ontwateringsniveau

mNAP +4.0

+2,0/+l,3mNAP

mNAP -03

OHG
Grondwaterstandverlaging

Bemallngsduur

Bronnerlngsdeblet (opstart/elnd) 

Totaal waterfaezwaar

23m

dagen

mVdag

28

2.900/1.650

51.000m’

6L6
Grondwaterstandverlaging

Bemallngsduur

Bronnerlngsdeblet (opstart/eind) 
Totaal waterbezwaar

13
fJagen

m’/dag

28

2.090/1.190
36.700m+

Lozingswi)ze bronneringswater

Invioedsgebied zandtussenlaag (GLG/GHG)

ZetUngen

Bemalingswijze

-vertlcale bemallng

-open bemallng
-deepwell-bemaling
-Altenilepte

WaarschIJnllJk op Noordzee 

690/630m

nee

• Ja
eventueel
nee
63m-mv.
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Geohydrakigisdi rapport
Sanertng 3 stortplaatsen nablj NAM-locatte HoDum-Ameland

pcofectmininier 432995
15apnl2020revisie00
Nedeitandse AanloUe Maatsdiappq B.V.

antea'group

Volgnuinmar

Pravbide

Waterschap

tocatie

SvanS

Frteslanii

WeHersIdp Frysidn
Duingebled nrxmiwestenjke deal
Amelaiid

170^ eo7^
BaDum 

9935 B

CoOrdInaten (RD-stebel) 

Kadastrale gegevens gemeente 

sectle en percelen
Damwanden

SoortbemaDrtg
nee
Verticale + open bemaHng

Modabchemattartie

1
Onverzadigde zone+5^ tot+2^ 0,01 0.15

Zand, matig+2,0 tot-2,5 10 45 5 0.1

Zand, matig fQn-2,5 tot-10,0 10 75 5 0,7 0,01

Zand, matig Bjn-10/) tot-35.0 10 250 2,5 5 0,001

Aantal werkputten
Putbodem afmetingen (Lengte x breedte x diepte)

1
60/>x 50,0x4,5m

GemiddeMe maalveldhoogte

Gem. hoogste/laagste grondwater^nd (GHG/GLG)

Ontwateringsniveau

mNAP +4.0

+2,0/+l,3mNAP

mNAP +0,5

GHQ
Grondwaterstandverlaging

BemaDngsduur

Bronneringsdebtet (opstart/eind) 

Totaal waterfaezwaar

1,5m

dagen

m’/dag

28

2.820/1340

42.900m*

GIG

Grondwaterstandverlaging

BemaDngsduur

Bronneringsdeblet (opstart/eind) 
Totaal waterfaezwaar

03m

dagen

m’/dag

28

1320/700
22300m’

Uuingswijze bronrterinpwater

Invioetlsgebied zandtussenlaag (GLG/GHG)

Zettingen

BemalingswQze

-verticale bemaling

-open bemaDng
-deepweD-bemaDng
-Alterdiepte

Waarschijnlijk op Noordzee 

650/530m

nee

Ja
eventueel
nee

63



Geohydrokigisdi rapport
Sanerkig 3 stortpbatsen naU) NAM-locatte HoliOT>-Ameland
pnijectnummer 432995
15aprl2020rev)sie00
Nedertandse Aardolie Maatschapp<| B.V.

antea'group

VolfnummM'

Provinde

Waterschap

Locatie

1 vans 
Frlesiarid

Wetterddp FrysUn
Duirrgebied noordwestefljke deel
Ameland

170.S40 607.610

Ballum

9945 B

CoSrdinaten (RD-stelsel) 

Kadastrale gegevens gemeente 

sectleen perceien
Damwanden 

Soort betnaling
nee
Vertkale * open bemaling

ModdachawiaMaaMe

bergingscoiffie intIb-waardediepte grondsoort !or kD c
waardc

(m/dag) (mVdag) (m/dag) (dagcn)(m NM>{ (-)
Onverzadigde zone 0,01 0,15•*■5,5 tot *2J0

Zand, mat^ fijn+2J)tot-2,5 5 23 23 0,1

Zand, matlg fijn-23 tot -10^0 5 38 23 13 031

Zand, matlg fijn 0,001-103 tot-35,0 5 125 13 10

Aantal werkputten
Putbodem afmetbigen (Lengte x breedte x diepte)

1
603x50,0x33m

Gemiddelde maaivekfhoogte

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG)

Ontwateringsniveau

+33mNAP

+2,0/+13mNAP

mNAP +0,0

Grondwaterstandverlaging

BemaNngsduur

Brocmerlngsdeblet (opstart/eind) 

Totaai waterliezwaar

2,0
dagen

m’/dag

28

2.610/950

32.100m’

613

Grondwaterstandverlaging

Bemalingsduur

Bronneringsdeblet (opstart/ebid) 
Totaai vraterbezwaar

13
dagen

mVdag
28

1.700/630
21300

Lozbigsw^ze bronnerfaigswater

Invioedsgefaied zandtusseniaag (GLG/GHG)

Zettingen

BemaHngswiize

-vertkale bemaling

-open beiTulIng
-deepwel bemaling
-filterdiepte

Waarschijnl|k op Noordzee 

530/480m

nee

)•
eventueel
nee
5,0m-mv.



Geohydrologisdi rapport
Sanertng 3 stortplaatsen nabij NAM-locatle HoDum-Ameland
pipfectnuinnier 432935
15aprg2020rev1sie00
Nedertandse AardoUe Maatsdiappf B.V.

antea’group

Volgnimmior

Provinde

Waterschap

Locatie

2 van 3 

Friesland

WeReisidp FfysISn
Dulngebled noordwesteOJke deel
Ameland

170>480 607^60 

Ballum 

9945,9951B 

nee
Verticale * open bemallng

CoOrdinaten (RO-stelsel) 

Kadastrale gegevens geineente 

sectie en percelen
Damwanden 

Soort bemallng

Modebchomatisatie

i k|

Onverzadigde zone-•4,0 tot+2,0 0,01 0,15

Zand, matig fQn+2,0 tot-2,5 5 23 2,5 0,1

Zand, matig fQn-2,5 tot-10,0 5 38 23 lA 031

Zand, matig fQn-103 tot-35,0 5 125 13 10 0,001

Aantal weriqnitten
Putbodem afmetingen (Lengte x breedte x diepte)

1
30,0 x 35,0 x 43m

Gemiddelde maalveldhoogte

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG)

Ontwateringsniveau

mNAP +4,0

+2,0/+l,3mNAP

mNAP 33

GHG
Grondwateistandveriaging

Bemalingsduur

Bronneringsdeblet (opstart/eind) 

Totaal waterfaezwaar

2,5m

dagen

m’/dag

28

1.910/930

29.300m’

GLO

Grondwaterstandveriaglng

Bemalingsduur

Bronneringsdeblet (opstart/eInd) 
Totaal waterbezwaar

13m

dagen

mVdag
28

13GQ/670
21.100m*

Loztngswijze bronneringswater

Invioedsgebled zandtussenlaag (GLG/GHG)

Zettingen

BemalIngswQze

-verticale bemallng

-open bemallng
-deepweO-bemallng
-fllterdlepte

WaarschlJnBjk op Noordzee 

500/470m

nee

Ja
eventueel
nee
6,0m-mv.



Geohydrologisdi npport
Saiwing 3 stortpiaatsen nabtj NAM-locatte Hotum-Ameland
projectnummer 43299S
15aprl2020revtsle00
Nederiandse AardoMe Maatschapp^ B.V.

Vs

antea'group

Voiffumiinar
Provkide

Waterschap

Locatie

S van 3

Friesbnd

WettersUp FrysUn
DuingeUed noordwestelljke ded
Amdand

170.430 607455

Baitum

9935 B

CoSrdtoiaten (RO-stdsd) 

Kadastrale gegevens gemeente 

sectleen percden
Damwanden 

Sooft bemaiing
nee
Vertkale + open bemaiing

ModahchamatliiBa

ksi'Waardc bergingscodfic intfar kOdicpte grondaoort e
waarde

(m/dag)(mVdag}(m/dag) (dagen) WImlKAPI

Onverzadgde zone 0,150,01

Zand, matig fijn 23 0,1+23 tot-23 5 23

Zand, matig 5 23 M 0,01-23 tot-103 38

Zand, matig fQn 5 125 13 10 0,001-103 tot-353

Aantd werkputten
Putbodem afmeMngen (Lengte x breedte * diepte)

1
60,0x50,0x43

GemiddeMe maaiveidhoagte

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG)

Ontwateringsniveau

mNAP +4,0

+2,0/+13mNAP

mNAP +03

6HS
Grondwaterstandverlaging

BemaRngsduur

Bronneringsdebiet (opstart/efaid) 

Totad watetfaezwaar

13m

dagen

m’/dag

28

2.080f760

25.600m*

613

Grondwaterstandverlaging

Bematngsduur

Bronneringsdefalet (opstart/eind) 
Totaal waterbezwaar

03m

dagen

m>/dag

28

1.11(V410
13.700m*

Lozingsw^e bronnerlngswater

Invioedsgebled zandtussenbag (GLG/GHG)

Zettingen

BemaRngsw^ze

-verticde bemaiing

-open bemabig
-deepwcl bemaiing
-fUtenSepte

WaarscMJnlJk op Noordzee 

490/410m

eventued
nee

63m-mv.
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projectnr 432995' Nederlandse Aardolie Maatschappij B V 
Grondwaterstandsmetingen 
Stortplaatsen NAM-locatie antea'group

Bijiage 5 : Melingen grondwaterstanden (m tov NAP)

Peilbuisnr. Storflocatie Filtertraject
van

Gemeten grondwaterstand in m tov NAP 
28-07-16 13-10-2016 31-1-2017 22-8-2018

maaiveld 
tov NAP

bkpb* 
tov NAPX Ytot **

2!B5 170474,33,0 4,0 607582,7 4,57 4,98 1,28 1,41
2B4 170466,4 607555,64,0 5,0 4,14 4,53 1,52

A1 1 170569,14,5 5,5 607588,5 3,65 3,92 1,50
16 3,0 170482,9 607559,74,0 4,00 4,14 1,39
li44 3,0 4,0 170552,7 607605,2 3,48 3,74 1,46

43 1 3,0 4,0 170562,5 607595,1 3,10 3,51 1,45
42 2 3,0 4,0 170492,0 607545,1 4,39 4,39 1,39
41 2 170478,54,0 5,0 607563,1 4,36 4,46 1,36

1;40 4,0 5,0 170536,0 607619,1 3,53 4,05 1,38
333 3 170444,8 607480,14,6 5,6 5,16 5,70 1,22
332 4,3 5,3 170420,9 607485,6 5,18 5,40 1,16

1331 170395,95,3 6,3 607478,3 6,27 6,65 1,14
330 4,3 170394,7 607453,4 5,285,3 5,75 1,18
325 4,8 5,8 170436,2 607458,5 5,33 5,78 1,23

§321 3,8 170414,0 607454,0 4,604,8 4,60 1,06
320 3 170436,02,5 3,0 607468,0 5,50 5,50 2,40
319 3 170409,04,2 5,2 607468,0 5,00 5,00 1,70
315 3 170419,6 607465,541 5,1 4,60 4,60 0,80
314 3 170435,36,2 7,2 607429,9 6,20 6,20 0,45
310 3 170438,25,5 6,5 607444,6 6,50 6,50 0,97
302 3 1,8 2,8 170441,7 607462,4 5,30 5,30 2,68
221 2i 3,0 170472,7 607572,94,0 4,03 4,44 1,13

2!220 170479,21,7 2,7 607570,3 3,51 3,89 1,15
2'219 170486,141 41 607562,2 3,97 3,97 0,72
2;214 170468,04,6 5,6 607588,0 5,60 5,60 0,59
2;,213 1,0 107487,0 607563,03,0 3,82 3,82

201H 2i 2,5 170486,4 607564,23,5 3,82 3,82 0,51
140 1 170533,341 41 607595,5 3,38 3,86 1,19
139 1 3,2 4,2 170539,6 607598,4 3,41 3,89 1,19
138 1 .170544,92,7 3,7 607599,8 3,50 3,98 1,21

1116H 2,5 3,5 170535,6 607608,8 3,46 3,46 0,86
]1 1 170543,73,0 4,0 607615,3 3,72 3,76 1,36

* bkpb = bovenkant peilbuis
De zomerperiode van 2018 is uitzonderlijk droog geweest, waardoor de grondwaterstanden (veel) lager kunnen liggen dan de GLG. 

De gemeten waarden zijn daarom minder representatief voor inschatting van de GLG



(dtum) l(mMAP) |h
OptnAfldi^M>t>vldhoogt< Hooft* peMbult Filter peAbult 

Im NAP) ImWAP) (m-nw.)
PeMbuis EC

(tiS/onl
3^ * 4,5 10-11-1995

21-11-1995
24-3-1997
1-12-1997

2,13 7,5 6005.19 5.15
2,20 7,1 700
2,09
1,80

7,7 7008 5.12 5,09 2,8 - 3,8 10-11-1995
21-11-1995
24-3-1997

2,17
2,25 7,8 600
2,18

onbetrouwbare meting grondwaterstand23-3,8 10-11-1995
21-11-1995
24-3-1997
17-7-2015

3,05 73 90014 5.2S 5.22
2,14 73 900
1,97
1,75 6,4 1090

10-1M99S
21-11-1995
24-3-1997
17-7-2015

6,9 90015 5,18 5,14 3,0-4,0 2,06
73 9002,12

2,00
1,76 7,1 490

3,0 - 4,0 10-11-1995
21-11-1995
24-3-1997
1-12-1997

2,05 7,0 80018 5.15 5.12
2.12 7,2 800

1,67
3,0 - 4,0 10-11-1995

21-11-1995
24-3-1997

2,02 73 60023 5,26 5,69
2,09 7,6 700
1,90

23 - 3,8 10-11-1995
21-11-1995
24-3-1997
1-12-1997
17-7-2015

2,09 7,6 GOO25 5.1 5,08
2,17 7,4 600
2,12
1,68 6,4 600
1,82 7,1 770

2,3 - 3,3 10-11-1995
21-111995

2,16 7,6 60027 4,43 4,85
2,21 7,2 600

5,23 2,5 - 33 10-11-1995
21-11-1995

2,07 73 80032 5.27
2.14 73 900

5.27 5,18 4.0 - 5,0 10-11-1995
21-11-1995
1-12-1997

2,11 7,7 70039
2,19 8,0 700
1.76

23-3,8 10-1M99S
21-11-1995
24-3-1997
1-12-1997
17-7-2015

7,7 9005,29 2,1340 5,33
7,7 9002,20

2,11

131 6.9 670
2,7-3,7 10-11-1995

21-11-1995
24-3-1997
1-12-1997

2,12 7,8 1100
1100

48 5,09 5,62
2.18 7,4
2,04
1,75

102 5.24 5,18 3,0 - 4.0 24-3-1997
1-12-1997

2,09 7,1 500
1,81

24-3-1997
1-12-1997

7,6 600105 5,24 5.22 7,0-8,0 2,07
1,77

24-3-1997
1-12-1997

6,6 700109 5,22 5,8 23 - 3,8 1,98
1,70

3,0 - 4,0 24-3-1997
1-12-1997

2,08 6,8 700110 5,25 5,24
1,84

2,0 - 3,0 24-3-1997
1-12-1997

2,02 7,6 400111 4,4 4,91
1.73

6.7116 5,42 6.15 2,8 - 3,8 24-3-1997 139 1000
5,21 5,19 3,0-4,0 24-3-1997

1-12-1997
17-7-2015

2,02 7,3 700117
1,73

7.11,77 440
7,7 600122 5,36 5,95 6,8 - 7,8 24-3-1997

l-U-1997
1,98
1,68

24-3-1997 7,1 600124 5,17 5,21 2,7 - 3,7 2,09
5,16 5.13 2,8-3,8 24-3-1997 2,13 7.9 200131

900132 4,59 4,05 1,5-23 24-3-1997
1-12-1997

1,59 7,8
1,26 6,5 400

5,27 2,8-33 24-3-1997
1-12-1997

2,11 7,1 600134 5,28
1,85

136 5,18 6,8-73 24-3-1997
1-12-1997

2,07 7,7 5005,21
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4,57 24-3-1997 7,6 1100137 4,66 6,0-7,0 2,01
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4.77 600206 4,33 3,0-4,0 1-12-1997 6.41,48
207 5,43 5,64 33-4,8 1-12-1997 1,64 63 1100
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Geschiktheid
li«schikt)are
aBKai,,,,..

Aanvultende
gegevensVan

toapassing?i Onderdael

! Overzicht realisatleplan
B recent 
□ niet

Meest recente realisatleplan, irKlusief 
bouwputbegrenzingen funden'ngsplan

El ja □ nee □ ja El nee

IS acceptabel
□ onvoidoende 
El acceptabel
□ onvddoende

Diepte en omvang benodigde 
grondwaterstandsverlaging_________
Oe meest waarschijnlijke
uitvoeringsmethode(n), incl. planning

El ja □ nee □ ja El nee

□ neeEl ja □ Ja El nee

El acceptabel 
□ onvoidoende

De meest kritische uitvoeringsmethode(n),
irKJ. planning__________________________________

? KaldriwitowlW#tchemaSse'riig''vand'a'ciJ^^

Geologie

□ neeEl ja □ ja IS nee

B acceptabel 
□ onvoidoende

El ja □ nee □ ja IS nee

B acceptabel 
□ onvoidoende

□ neeja □ ja B neeGeohydrologie

El acceptabel 
□ onvoidoende

El ja □ nee □ ja IS neeGrondmechanische aspecten

El acceptabel 
□ onvoidoende

El ja □ nee □ ja IS neeBodemkundige aspecten

[ Freatlsche iBOidwaterstanden en iiilfeattaiii

Grondwaterstanden S acceptabel 
□ onvoidoende

El ja □ nee □ ja IS nee

□ acceptabel ri i, is?i
□ onvoidoende ^ “

□ ja S neeStijghoogten nee

SOiPPirvdaktewatersmaMI

Ligging, diepte en peil oppervlaktewater □ nee S acceptabel 
□ onvoidoende

El ja □ ja B nee

f Kwaliteit fOTWITffmitfc te loien eri/of te Infiltreren water

Parameters irt Milieu verontreinigingen (PAK's, B ja □ nee 
min, olie, metalen, enz.)

IS acceptabel 
□ onvoidoende □ ja IS nee

Parameters iit bzingseisen waterschap (Fe-totaal, 
onopgeioste best, delen, BZV, CZV, temperatuur, 
era)

El ja □ nee IS acceptabel 
□ onvoidoende □ ja S nee

□ acceptabel
□ onvoidoende

Parameters irt problemenstoffen bij infiltratie 
(Fe- totaal, ammonium, kalk. pH)

□ ja IS nee □ ja □ nee

B acceptabel n « 6?! 
□ onvoidoende * “

IS ja □ neeLozingseisen (kwaliteit, kwantiteit, temperatuur) nee

El acceptabel 
□ onvddoende

Lozingsmogelijkheden, indusief wenselijkheid, 
verplichting of ruxxJzaak toepassen retourbemaling 

i"/^nwez|Mveron'treln|(^TfllMenwiipiosleven ^

Aanwezigheid, ligging en aard bodem- 
en grondwaterverontreinigingen

El ja □ nee IS ja □ nee

I
El ja □ nee nee

□ ja B nee □ acceptabel n:, m
□ onvoidoende '-'1* >->Aanwezigheid explosieven

I'Aanvia

nee

'ibodenSebrutksfunctles
El ja □ nee El acceptabel 

□ onvddoende
Landbouw, natuur, groenvoorzieningen, kwetsbareLanoDouw, natuur, jgroenvoorzieningi 
bomen, kwetsbare bepiantingen, e.d. □ ja IS nee

□ acceptabel
□ onvoidoende

El ja □ nee □ ja □ neeGrondwaterbeschermingsgebieden

El ja □ nee □ acceptabel
□ onvddoende □ ja □ neeOppervlaktewater (KRW-, Nature 2000 doelen, etc)
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□ ja IS nee B acceptabel
□ onvoldoende
□ acceptabel
□ onvoldoende

Wegen, spoor, tunnels, kabels en leidingen, 
drainage, waterkeringen, e.d. □ ja B nee

□ Ja IS nee □ ja □ neeZettingsgevoelige bebouwing en fundering

□ ja B nee B acceptabel 
□ onvoldoende □ ja IS neeOpbarsten (water)bodems

□ ja B nee IS acceptabel 
□ onvoldoende □ ja IS neeHouten palen

□ ja IS nee B acceptabel 
□ onvoldoende □ ja IS neeKelders en overige verdiepte bebouwing

B acceptabel
□ onvoldoende

El ja □ nee □ ja E) neeZoet/brak en brak/zout grensvtak

S ja □ nee IS acceptabel 
□ onvoldoende □ ja S neeAndere onttrekkingen / retoumeringen

El ja □ nee IS acceptabel 
□ onvoldoendeArcheologie en aardkundige waarden □ ja B nee

El ja □ nee IS acceptabel 
□ onvoldoende □ ja B neeStrategisch zoet grondwatergebied
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□ Ja H neeOnvokJoende veriaging en/of neerslagoverlast
Bg cumulatieve werfczaamheden met 
NAM-localie HOAlEl la □ neeHoqere debleten dan aangevraagd via meldinq/vergunning

□ Ja B neeLangere tijdsduur door ultloop bouwwerkzaamheden

□ ja IS neeOpbarsten putbodem

□ Ja IS neeInstabillteit damwanden en/of taluds

□ Ja IS neeHorizontale of vertlcale grondverplaatsingen

□ Ja E) neeZetUngen en zakkingen

□ ja El neeDroogstand en aantasting houten palen

Verplaatsing verontreiniginBen is beperkt, 
er wDidt wel veiontreinigd gmndwater 
Dnttrokken dat voorafgaand aan da loaing 
gezuivenl meet warden.

B ja □ neeVerplaatsen en/of onttrekken verontrelnigd grondwater

□ ja B neeBeinvioeding grond- of grondwatersanerlngen en nazorg

BeTnvIoeding drinkwaterpompstations en 

mllleubeschermingsgebleden
□ ja E] nee

□ ja B neeBeinvioeding andere bemalingen/ permanente 

onttrekkIngen/KWO systemen

□ ja El neeSchade aan landbouw
Mogelijk mitigerende 

maatregelen ter voorkoming 
droQQteschade duinmeertles

B ja B neeAantasting natuurwaarden en groenvoorzienlngen 

(zoab kwetsbare, monumentale bomen)

□ ja H neeAantasting archeologlsch en aardkundige waarden

□ ja El neeUpconing van brak en/of zout grondwater

□ ja H neeAantasting strateglsche zoet grondwatervoorraden

□ ja El neeGrondwateroverlast (In het geval van retourbemallng)

□ ja IS neeOpbarsten (water)bodems

ZIe paragraaf 2.5 en 4.5B ja □ neeOverschrtjden lozlngsnoimen onttrokken grondwater

□ ja IS neeCombinatle met heiwerkzaamheden

□ ja B neeCombinatle met damwanden heien/trlllen

□ ja El neeCombinatle met sloopwerkzaamheden

□ ja B neeCombinatle met (zwaar) transport materiaal/materieel

Combinatle met werken van derden In de directe omgeving □ ja B nee

□ ja El neeAndere mogeitjke geaccumuleerde effecten
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Advies
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om drie stortgaten te saneren op Ameland. Deze worden 
al lange tijd niet meer gebruikt. De grond in deze stortgaten is verontreinigd en zal worden 
ontgraven en afgevoerd. De stortgaten liggen vlakbij zee en er kan niet worden uitgesloten dat 
op termijn (binnen 10 jaar) deze stortgaten door de zee worden weggespoeld. Verder kan in de 
huidige situatie de verontreiniging mogelijk op termijn terechtkomen in het waterwingebied dat 
ten zuiden van de stortgaten ligt. De opdrachtgever is tevens vanuit de Wet Bodembescherming 
genoodzaakt de verontreiniging te saneren vanwege mogelijke ecologische risico's. De locatie 
dient met spoed gesaneerd te worden waarbij de sanering v66r 17 mei 2021 moet worden 
gestart. Het opruimen van de stortgaten wordt daarom als dringend noodzakelijk beschouwd.

Het project kan worden uitgevoerd indien de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet 
natuurbescherming en het beleid van het Natuur Netwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst 
in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invioedsfeer 
van het projectgebied en de effecten hierop. Dit is gedaan op basis van een Natuurtoets en 
Passende Beoordeling waarvoor Rijksvastgoedbedrijf aan Antea Group opdracht heeft verleend. 
In dit hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde 
Passende Beoordeling. Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse wetgeving 
vervoigstappen aan de orde zijn.

Conclusies: Beschermde gebieden; Nature 2000 en EHS
Het projectgebied ligt (deels) in en nabij vier Nature 2000-gebieden:
• Waddenzee;
• Duinen Terschelling;
• Duinen Ameland;
• Noordzeekustzone.
Daarvan ligt "Duinen Terschelling" op meer dan 4 km afstand, terwiji de overige gebieden direct 
geraakt worden, en zijn de eventuele effecten daarop zodanig minder dan op de andere drie 
gebieden zodat deze in deze toets verder niet behandeld wordt.
De transportroutes lopen door de gebieden "Waddenzee", Noordzeekustzone" en "Duinen 
Ameland", terwiji graafwerkzaamheden plaatsvinden in "Duinen Ameland". Er wordt geen 
verstoring van habitatsoorten, broedvogels of niet-broedvogel doelstellingen verwacht, maar een 
beperkte afname van het areaal grijs duin (H2130) en de AERIUS berekening, die aantoont dat de 
te verwachten stikstofdepositie groter is dan 0,0 mol/ha/jr, maken een vergunningaanvraag op 
basis van de Wnb gebiedsbescherming noodzakelijk. Vanuit de Wet bodembescherming moet 
echter met spoed gesaneerd worden ('dringende noodzaak') maar dat kan niet zondermeer 
worden uitgevoerd vanwege de stikstofemissie.

De plangebieden liggen in de Friese EHS overige natuur. Er wordt, op termijn, een positief effect 
verwacht op de EHS. In overleg met de provincie Fryslan wordt de opievering en herinrichting van 
de saneringslocatie zodanig ingevuld dat er sprake zal zijn van een ecologische plus. Deze 
ecologische plus valt te halen uit een, nog door de Provincie op te stellen, beheerplan voor het 
duingebied. Hierin kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van het duingebied worden 
gecombineerd met de herinrichting die na de sanering toch uitgevoerd moet worden. Er wordt 
voor de uitvoering van de bodemsanering nog een natuurherstelplan opgesteld.

Conclusies: Beschermde soorten
Uit de bureaustudie in combinatie met enkele terreinbezoeken is gebleken dat er mogelijk 
leefgebied van in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig is 
en/of mogelijk verwacht wordt in het projectgebied. De werkzaamheden hebben echter, onder 
genoemde mitigerende maatregelen (zie onderstaande tabel) geen negatief effect.

Blad 1 van 38
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Tabel: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het projectgebied met een negatief effect.
WRa«pi>BriiBaiiiSfllaqarpjap:

VerwIJderen opshg voor 
broedseboen bQ ufthpen

Algemene
Artlkel3.01 Mogellpc

broedvogtls
werkzaambeden

liltfnWifiSffi!! Rugstreeppad ArdkelXJO Mogelijk Vooraf tferwgderen

Er wordt dan geen verstoring van beschermde soorten flora en/of fauna verwacht. Als aan 
bovenstaande voorwaarden wordt votdaan, is een ontheffingsaanvraag op basis van de Wnb 
soortenbescherming niet benodigd.

Zorgpllcht
In de Wet natuurbeschenming is een zorgpllcht opgenomen. In het tekstkader in Bijiage I staat 
het wetsartikel uitgeschreven. De zorgpllcht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 
vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 
voor een adequate naleving van de algemene zorgpllcht tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden.

BladZvanSO
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Inleiding1

Aanleiding1.1

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is door Antea Group een Natuurtoets en Passende 
Beoordeling opgesteld voor een geplande bodemsanering van drie stortgaten met 
bodemverontreiniging ten noordwesten van Hollum, Ameland. De opdrachtgever is voornemens 
om deze stortgaten te verwijderen. De stortgaten liggen vlakbij zee en er kan niet worden 
uitgesloten dat op termijn (binnen 10 jaar) deze stortgaten door de zee worden weggespoeld. 
Verder kan in de huidige situatie de verontreiniging mogelijk op termijn terechtkomen in het 
waterwingebied dat ten zuiden van de stortgaten ligt. De opdrachtgever is tevens vanuit de 
Wet bodembescherming genoodzaakt om voor 17 mei 2021 te starten met de sanering vanwege 
mogelijke ecologische risico's. Het opruimen van de stortgaten wordt daarom als dringend 
noodzakelijk beschouwd.

Deze Passende Beoordeling is een afgeleide van de natuurtoets die oorspronkelijk ook het 
verwijderen van NAM mijnbouwlocatie Hollum-Ameland 1 (HOAl) bevatte. Deze verwijdering 
heeft echter al in 2019 plaatsgevonden vanwege directe dreiging dat deze open kwam te liggen 
aan de Noordzee na enkele stormen.
De oorspronkelijke natuurtoets is in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
(NAM) uitgevoerd (Antea Group, projector. 432995). Voor het vervolg van de werkzaamheden 
heeft Antea Group opdracht verkregen van het Rijksvastgoedbedrijf en is met NAM 
overeenstemming bereikt over het mogen gebruiken van de reeds beschikbare 
onderzoeksresultaten en opgestelde onderzoeksrapporten.

De plangebieden liggen aan de binnenduinrand aan het Noordzeestrand van Ameland (zie figuur 
1.1) op een locatie waar duinafsiag ervoor gezorgd heeft dat de stortgaten steeds dichter 
benaderd worden door de Noordzee. Met de dynamische duinopbouw en -afbraak is het 
denkbaar dat op termijn de verontreinigingen nabij de stortgaten in contact komen met de zee 
en de open lucht. Daarnaast is het terrein aan de zuidkant een waterwingebied.

Doel1.2

Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met beschermde planten- en 
diersoorten en met beschermde gebieden. Er dient onderzocht te worden of de geplande 
ingrepen effect hebben op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet 
natuurbescherming en Natuur Netwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen niet plaatsvinden 
indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of beschermde flora 
en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 
samenhangende consequenties. Dit inzicht wordt verkregen op basis van een Passende 
Beoordeling. In deze rapportage zijn de resultaten van de Passende Beoordeling beschreven.

In de figuren 1.1 t/m 1.3 is de situering van het projectgebied weergegeven.

Blad 3 van 38
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Figuur 1.1. Ligging van het projectgebied: globale locatie van de drie stortgaten (oranje). Bran: ClobeSpotter.

Figuur 1.2. Afvoerroute (1‘ dee!) verontreinigde grand richting bootverlaadkade. Bran: ClobeSpotter.
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Rguur 13. Afvoenoute (gehed) verontreinigde grand richting bootveHaadkade (geel). Aarmilzand + route 
rkhting stortgaten (roie). Tijdelijke zanddepots (groen) en stortgaten (rood). Bron: GhbeSpotter.

Projectvoornemen1.3

De verontreinigde grond uit de stortgaten wordt ontgraven en afgevoerd met vrachtauto's via 
bovenstaande route welke eerder is gebruikt voor bet afvoeren bij de sanering van NAM-locatie 
Hollum-Ameland 1. Het eerste deel over een lengte van 750 vindt plaats over een zandpad in 
zuideiijke richting naar de Oranjeweg. Oit zandpad zal tijdelijk worden voorzien van rijplaten. 
Hiema zal het via openbare wegen naar een depotlocatie aan de Reeweg nabij de 
bootvetiaadkade worden getransporteerd. Vanaf de bootverlaadkade aan de Ballunrerbocht 
wordt het transport per boot naar een externe verwerker aan de vaste wal uitgevoerd.

De initiatiefnemer is voornemens om de stortgaten te saneren. Beoogd wordt om dit uit te 
voeren in de periode oktober - december 2020. Vervolgens zal de locatie zo goed als mogelijk 
teruggebracht worden naar een natuurlijk uitziend duin, door zand aan te voeren. Oit zand is 
tijdens de zandsuppletie in 2019 reeds in depot gezet op het strand langs de duinenrij op circa 1 
km vanaf de locatie.

Leeswijzer1.4

De Passende Beoordeling is als voIgt opgebouwd:
• De PasseiKle Beoordeling begint met een Advies waarin de belangrijkste condusies 

gedestilleerd uit de resultaten van voorliggende Passende Beoordeling zijn beschreven;
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Passende Beoordeling en het projectvoornemen;
• Hoofdstuk 2 beschiijft beknopt het wettelijk kader;
- Hoofdstuk 3 beschrijft het projectvoornemen (opruimen en saneren locaties);
- Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de methodiek van de Passende Beoordeling;
- Hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecolc^ische waarden en de beschermde 

soorten en gebieden in (de omgeving) van het projectgebied;
- Hoofdstuk 6 toetst de aaiviteiten aan de natuurwetgeving, Natura 2000 en het NNN/EHS.
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming
Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voorvoorliggende Passende Beoordeling.

Algemeen2.1

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000- 
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In voorliggende 
Passende Beoordeling wordt niet ingegaan op de Boswet.

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het 'Natuurnetwerk Nederland' (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving.

Soortbescherming2.2

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieen. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieen:
1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijiage I en II uit Verdrag van Bern en bijiage I uit 

Verdrag van Bonn;
3. 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora').

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieen komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving.

De, onder de Flora- en faunawet geldende "Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten" 
(LNV, 2009) wordt aanhouden en blijft voorlopig gehanteerd in de Wet natuurbescherming. Bij 
voorliggende toetsing is uitgegaan dat de lijst gehanteerd blijft en dat de nesten een jaarrond 
beschermde status houden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5).

Soorten van de Vogelrichtlijn
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invioed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 
3.1 in tekstkader in de bijiage).

Soorten van de Habitatrichtlijn
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van-dieren te vernielen of te rapen.-Voortplantings-of-rustplaatsen— 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
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In tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 
niet opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invioed is op de staat van 
instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen 
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden (zie ook tabel E in de bijiage).

Andere soorten
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijiage A en B van de Wnb, zie ook Bijiage 
tabel C en D van voorliggend rapport. Voor soorten in bijiage A van de Wnb geldt een verbod op 
opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijiage B van de Wnb geldt een 
verbod op opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In 
tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.

Met betrekking tot de 'andere soorten' zijn door het Rijk beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend.

Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen opiossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijiage voor een 
uitgebreide toelichting.

Gebiedsbescherming2.3

Natura 20002.3.1

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden.

Natuurnetwerk Nederland2.3.2

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebleden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en - om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De 
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier 
geldt het 'nee, tenzij'- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).
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3 Beschrijving opruini’-
/bodemsaneringswerkzaamheden
Uitgebrachte rapporten3.1

Voor de opruim- en bodemsanermgswerkzaamheden van de stortgaten. zijn reeds diverse
rapporten opgesteld:
1. OMkkscan Archeologie NAM-locatie Hollum-Amelandl, Antea Group, briefrapport, projector. 

403818,24 maart 2016;
2. Natuurtoets Hoiium - Toetsing aan de natuurwetgeving, Antea Group, projector. 403818, 

definitief 02,29 augustus 2016;
3. Geohydrolo^sch rapport - Sanering 3 stortplaatsen NAM-k>catie HoHum-Ameland, Antea 

Group, projector. 432995, concept revisie OA, 28 September 2018;
4. Actualisatie en Nader bodemonderzoek stortplaatsen nabij NAM-kxstie HolhinvAmeland 1, 

Antea Group, projectnummer 403818, rev. 01 van 7 februari 2017;
5. Aanvullend bodemondeaoek en Saneringsplan stortplaatsen NAM Hollum Ameland, Antea 

Group, projector. 432995, definitief revisie 04 van 10 maart 2020;
6. Waterbodemondeaoek Wingebied M9J Noordzee, Wiertsema & Partners, projector. VN- 

73643-2,10 december 2019 (onderzoek kwaliteit aanvulzand);
7. Aanvullend ondenoek PFAS stortplaatsen en depot nabij Hollum Ameland, TAUW, kenmerk 

l001-127341DKO-V02-sal-NL. 18 december 2019.

3.2 Stortgaten

Figuur 3.1. Plaatselijke situatie met globale atuering stortlocaties 1,2 en 3
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Omvang verontreiniging stortgaten

Tabel 3.1 Overzicht verontreinigingssituatie grond
• Max. dicpt* ; Opp«rv)alrtc varontrcinisda
\ m »fnv. ’ f rcNnii (m2|

T THocvacHiaidl 
varontrain^d* fr^d

Max. f ahaltt 
ki mg/kg <l.x.

Vtak

!: >Aw«ii >1 >AW«n<i S >i > AW an < I >1*<1 it■i AA A AA
3,S 3,0 900 2.100 2.250 4.560 MO 980Locatie 1

Ba 2.500

Locatie 2 4,5 4,0 350 750 1.950 1320 MO : 391X)0
Ba 610

Locatie 3 5,5 5,2 500 lAOO 3.000 2.620 MO ; 49.000 
Ba ! 2.400

Totaal 7.200 8.700
Veridaring tabel:

Achtergrondwaarde
interventiewaarde

AW:
i:

Mlneraie olie 
Barium

MO:
Ba:

Tabel 3.2 Overzicht verontreinigingssttuatie grondwater
Max. diepte in m -mv. ! Opi»arvtekta verontrcinifd 

> grondwater {m2)
; trick Hocvecibcid vcrontreinigd • Max. conecnlra^ ;

grondwater 
{ttodemvolume m3)

inpg/l

>1 > » an < i >1 >»an<i ; >1>scn<A AA A A ♦A T
iocatie 1 Ca.e 2.700 10.000 MO <50

Ba 220

MO I 2.7 no*
Ba I 2300

Ca.7 Ca.6 1.000 300 5.000 1.000Locatie 2

Locatie 3 Ca.8 Ca.7 1.000 1.500 6.000 4.500 MO 820
1.700Ba

Totaal 21300 5.500
Verklaring tabel:

StreefwaardeS:
kiterventlewaarcle 
Minerale olie 
Barium

I:
MO:
Ba:

Bodemsanering stortplaatsen
De ontgravtng van de verontreiniging zal plaatsvinden met een hydraulische graafmachine.
De vrijkomende grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
Vrijkomende schone grond uit taluds wordt op of nabij de locatie in depot gezet en na het werk 
herschikt op de locatie. De totale hoeveelheid grond die wordt verzet vanaf de locatie bedraagt 
circa 21.000 m’ Daarnaast wordt circa 16.000 schoon zand vanaf een depot nabij de locatie 
gebruikt als aanvulgrond. De grond wordt zodanig uitgevlakt en geprofileerd zodat een natuurlijk 
uitziend duin ontstaat. Voor de herinrichting van de locatie wordt een natuurherstelplan 
gemaakt.

Voor de ontgraving in den droge is bemaling nodig. Het opgepompte grondwater wordt 
gezuiverd en geloosd in de Noordzee of in de omgeving van de locatie.

Bemaling stortplaatsen
Ten behoeve van het In den droge' ontgraven is het noodzakelijk gebruik te maken van een 
bronbemaling. Voor de bemaling is separaat een geohydrologisch rapport opgesteld.
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In onderstaande label 3.3 is dit rapport samengevat. In het rapport zijn tevens de effecten van de 
bemaling op de omgeving beschreven. Onder de label zijn deze effecten en belangrijkste 
conclusies aangegeven.

label 3.3 : samenvalling geohydrologisch onderzoek voor bemaling l.b.v. sanerini

: NAP+3,SmtotNAP+S,Sm.GemlddeM maaiveldnlveau

Grondwaterstanden

NAP+2,0 NAP+1,3

Giobale bodemopbouw Oe bodetn op de werfclocatle bestaat vanaf maalveld tot ca. NAP -35,0 m uit 
matig fijn, deels klelig, zand. Vanaf NAP -35,0 m Is een Mel- of ieemlaag 
aanwezig.

liHDlaml

OntgravingswIJze open ontgravingX
Aantal werliputten 3 wertputten

Afmetlngen per put (lengte x breedte x diepte) Locatle 1:60,0 x 50,0x3,0 
Locatle 2:30,0 x 35,0 x 4,0 
Locatle 3:60,0 x 50,0 x 4,5

Beheergebled Rljkswaterstaat

Bemallngswljze Verticale bemaling + open bemaling

Hherdlepte (m -mv.) 5,0 a 6,5

Totaal waterfaezwaar (m’) Ca. 150.000

Gemiddeld deblet (mVuur) 120

Maximaal deblet (mVuur) 160

Bemalingsduur (dagen) 3 maanden

Vergunning of melding? Vergunning voor onttreMcIng en melding voor lozing

Lozingsparameters
liSnl

7,3 4 316 a 694 <0,05 4 
0,017

42 4 53<5,0
8,4

Wijze van lozing bemalingswater In overleg met het bevoegd gezag lozen op de Noordzee. Bi] lozing moet 
worden voldaan aan de elsen gesteld In het Beslult lozen bulten Inrlchtingen.

...QjgqgCaigaD

Voor bzing/inflltratie bemaHngswater op de duinmeertjes In het dulnlandschap moet bekeken worden welke 
additlonele lozingsparameters relevant zijn.
Voorafgaand aan de werkzaamheden contact met Rljkswaterstaat Inzake vergunning grondwaterlozing en 
melding grondwateronttrekklng.

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
natuurgebieden binnen het invioedsgebied. Droogteschade hangt sterk af van de periode van de 
werkzaamheden en de voorkomende soorten. In het groeiseizoen kan de invioed van de 
bemaling op de natuur het grootst zijn. Oe aanwezige natuurgebieden binnen het invioedsgebied 
zijn geTnventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de provincie FrysISn.

Uit de kaart blijkt dat de werklocatie en het invioedsgebied van de bemalingen gelegen is in een 
Natura 2000 gebied (vogelrichtlijn + habitatrichtlijn) en in een EHS gebied. De natuur binnen het 
invioedsgebied bestaat voornamelijk uit (helm)grassen en naaldbomen. De ligging van deze 
natuurgebieden t.o.v. het GHG^ invioedsgebied is weergegeven in figuur 3.2. De voorgenomen 
uitvoeringsperiode ligt buiten het groeiseizoen van de flora,-negatieve,effectenhierop worden^ 
dan ook niet verwacht.

^ GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand
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Daarnaast zijn enkeie kleine duinmeertjes aanwezig, het droogtrekken van deze meertjes wordt 
gezien de relatief geringe verlagingen niet verwacht. Indien deze gebieden door de bemaling toch 
droog dreigen komen te staan wordt voorgesteld mitigerende maatregelen te nemen. Gedacht 
kan worden aan bevloeiing van deze gebieden door het lozen van het vrijgekomen 
bemalingswater.

Figuur 3.2: Ugging GHG invioedsgebied to.v. NNN gebieden (bran: Geoportaal Provinde Frysldnf

Senering grondwater stortplaatsen
Er wordt van uitgegaan dat na de grondsanering de concentraties in het grondwater zijn 
teruggebracht tot beneden de terugsaneerwaarden en dat er geen aanvuliende grondwater- 
sanering noodzakelijk is.

Grondwaterpell
Er kan, om te voorkomen dat het lokale grondwaterpeil te ver zakt (hetgeen continu gemeten 
wordt), retourbemaling toegepast worden, waarbij de kwaliteit wordt gecontroleerd en er 
eventueel zuivering heeft plaatsgevonden. Lozing zal daarbij plaatsvinden in de nabijgelegen 
duinmeertjes of een aan te brengen infiltratiesloot nabij het werk.

Planning werkzaamheden3.3

Oe uitvoeringsduur van de opruirrt- en bodemsaneringswerkzaamheden voor de stortgaten is 
geraamd op ca. 10 weken in de periode eind 2020 (periode 1 oktober 2020 - half december 
2020).
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Doel en onderzoeksvragen3.4

Het doel van voorliggende Passende Beoordeling is het opsporen van strijdigheden van de 
voorgenomen ingreep met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000- 
gebieden en het Natuur Netwerk Nederland) en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing/vergunning noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden onder andere de volgende 
vragen beantwoord:
- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en verblijfplaatsen) 

komen voor in het beinvioedingsgebied van de voorgenomen ontwikkeling? Vinden er als 
gevolg van de ont\wikkeling effecten plaats op deze soorten en worden daarbij 
verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen 
en welke zijn dit? Dient in het kader van de Wnb een ontheffing aangevraagd te worden? 
Komen in de be'invioedingszone van het projectgebied beschermde natuurgebieden voor? Zo 
ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervoigstappen in de vorm van een 
uitwerking- of een compensatieplan opgesteld te worden?

Op bovenstaande vragen is in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer).
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4 Methodiek
Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 4.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 4.3) van vooriiggende Passende 
Beoordeiing. In paragraaf 4.3 wordt een interview met Natuurcentrum Ameland genoemd en in 
paragraaf 4.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie.

Algemeen4.1

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invioedsfeer van het project;

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

Bureauonderzoek4.2

Afbakening beschermde soorten
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en 'andere' beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeidzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijiage IV-soorten, bijiage II Verdrag van Bern en bijiage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden 
verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, 
verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb.

'Andere' beschermde soorten die zijn opgenomen in de Rijks vrijstellingen (zie tabel C en D in de 
bijiage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland 
dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het vooriiggende project. Wei 
geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze 
soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van instandhouding 
worden gegarandeerd.

Bronnen
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het projectgebied, wordt de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. 
Hierbij wordt nagegaan of er in de periode 2014-2018 beschermde soorten zijn aangetroffen in of 
nabij het projectgebied. Daarnaastzijn ook regionale bronnen, zoals atlassen, gebruikt (zie 
gebruikte bronnen). Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasbiokken (5x5 km). Tevens is 
eerder eigen onderzoek in de regio gebruikt (zie gebruikte bronnen). De soortgegevens hebben 
daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het projectgebied. Aan de hand van de 
resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het 
projectgebied voorzouden kunnen komen.

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZK of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het projectgebied t.o.v. van 
het NNN is de provinciale website geraadpleegd.
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Terreinbezoek4.3

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemde bureaustudie is middels een 
terreinbezoek bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk 
gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan 
aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte 
aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten 
flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen 
biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk 
voorkomen van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis 
van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 
belangwekkende soorten opgetekend.

Op 22 augustus 2018 is vanaf circa 08:15 tot 11:00 en van 14:00 tot 15:00 een terreinbezoek 
uitgevoerd door|Cr2T^ een deskundig senior ecoloog, met droog en zeer zonnig weer, bij een 
temperatuur van ca. 25 graden Celsius en windkracht 1 Bft. Tijdens het terreinbezoek is het 
gehele plangebied bekeken. Tevens is de directe omgeving (straal 75 m), deels met een 
verrekijker, beoordeeld, voor zover dat mogelijk was.
De afvoerroutes zijn deels afgereden of lopend bezocht.

Interview Natuurcentrum Ameland4.4

Om een completer beeld te krijgen van de situatie op en rond het plangebied is op 22 augustus 
2018 een uitgebreid gesprek gevoerd tussen[10-2Te] en ecoloog['IO~27] directeur van het 
Natuurcentrum Ameland, voorzitter van de Natuurwerkgroep Ameland en tevens actlef met 
natuurbeheersing op en rondom de plangebleden. In het gesprek is het voorkomen van 
beschermde soorten en de werking van de duinen op en rond de plangebleden behandeld. 
Vanwege de voorgenomen ingrepen in het gebied zijn door het Natuurcentrum Ameland de 
afgelopen jaren een aantal terreinbezoeken uitgevoerd. Tevens is de sanering van de 
nabijgelegen voormalige NAM-locatie in het veld ecologisch begeleid en is er daarmee veel 
kennis van de flora en fauna binnen het gebied.
Op 4 maart 2020 is opnieuw contact geweest met|10-2;e over de actuele situatie in het 
projectgebied. Volgens dei10.2.e J is de situatie niet gewijzigd wat betreft de beschermde 
soorten op de locatie. DepO-Z-e jheeft opnieuw aangegeven dat er wel rugstreeppadden 
aanwezig zijn die voorafgaand aan de werkzaamheden weggevangen dienen te worden.

Ecologische begeleiding NAM Mijnbouwlocatie Hollum-Ameland 14.5

Bij de werkzaamheden in 2019 van het verwijderen van de NAM-locatie is ecologische 
begeleiding uitgevoerd. Na de verwijdering zijn enkele delen van het duingebied, ten 
noordoosten van de stortgaten, heringericht onder ecologische begeleiding van het 
Natuurcentrum Ameland.

Effectbeoordeling en advies vervoigtraject4.6

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het terreinbezoek 
kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit te sluiten en 
om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure 
inzake de natuurwetgeving.
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Resultaten5
In paragraaf 5.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het projectgebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het 
terreinbezoek), waarna in paragraaf 5.3 de ligging van gebieden beschermd in het leader van de 
Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het projectgebied aangegeven wordt.

Gebiedsbeschrijving5.1

De stortgaten liggen in de duinen ten noordwesten van Hollum, vlak achter de duinenrij langs de 
Noordzee. De maaiveldhoogte van de locaties bedraagt circa NAP + 3,5 i NAP + 5,5 m. De duinen 
aan de noordwestzijde van de locatie hebben een hoogte van meer dan NAP +10 m. Aan de 
oostkant van de locatie, op een afstand vanaf 200 m, zijn lager gelegen duinvalleien en 
duinmeertjes aanwezig (hoogte NAP + 2 m).

De locatie is niet bereikbaar via de openbare weg. De toegangsweg naar de locatie is in het 
verieden verwtjderd. De dkhtstbijzijnde verharde openbare weg (Oranjeweg Hollum) is gelegen 
op circa 750 m ten zuiden van de locatie. Via een zandpad zijn de stortgaten te bereiken met 
gemotoriseerd (vrachtjverkeer. Voor de uitvoering van het werk is het noodzakelijk dat het pad 
wordt voorzien van rijplaten.

Aan de oostzijde, op circa 200m vanaf de stortgaten, ligt een klein aangelegd, geplagd, 
moerasgebiedje met veel watermunt, riet, wat braam en duindoorn. Dit gebied staat in de 
nattere tijden onder water, maar ligt in de zomer droog.

De drie locaties liggen in een rij secondaire duinen, doorsneden door een zandpad. Het 
dynamische deel van dit duin kent nog veel open zand, met aan de lijzijde een begroeiing van 
(deels recent aangeplant) helm. Het deel direct tegen de voormalige NAM-locatie aan is wat 
vlakker en meer gestabiliseerd. Wei is er nog enig relief aanwezig. De vegetatie bestaat uit een 
mix van helm, mos, duinkruiskruid, duinviooitje en brandnetel. Aan de noordoostzijde bestaat de 
begroeiing deels uit dezelfde soorten en deels uit laag duindoornstruweel.

In Figuur 5.1 t/m 5.6 is een impressie gegeven van het projectgebied.

[iguurS.l. Stortgat 1, vanaf noordoost.l iguur 5.2 Stortgat 1, vartafrmord.
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igtmr5.5. Stortgat 3, vanafoost. iguur 5.6 Stortgat 3, vanaf west.

Beschermde soorten5.2

Resultaten bureauonderzoek5.2.1

Uit de recente verspreidingsinformatie biijkt dat in of nabij het projectgebied in het verieden 
diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Oit betreft de beschermde soorten genoemd in 
Habitatrichtlijn (bijiage IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde 'andere soorten' uit bijiage I 
(onderdeel a en b) van de Wet: De soorten zijn weergegeven in Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Overzkht waargenomen beschermde soorten (HabitatrkhtBjn (HR), Hjsten AenB behorende bij artiket 3.10 ) en 
vogekoorten met een jaarrond beschermd nest aangegeven met een OC/mde directe omgeving van het projectgebied 
(NDFF, 2015-2020). Vrijgestelde soorten (provinde Friesland) zijn niet opgenomen in de tabel. Deze mformarie is (deeb) 
afkomstig uit de NDFF en mag niet zander toestemming van BIJ12 warden verstrekt aan derden of op enige andere wijze 
openbaar gemaakt warden.

Soort(en) A/BSoortgrpep

Vogels

Dagviinders

Amfibieen

JRB HR
i Al^ldLbruinejH^ki

Duinparelmoervlinder r A

X
It.

Van de overige soortgroepen zijn er geen waarnemingen van beschermde soorten in de NDFF 
aanwezig. Wei is bekend dat er waarnemingen zijn geweest van hazelworm in het Hollumerbos.
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Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het projectgebied een functie 
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden 
in paragraaf 5.2.2 uiteengezet.

Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen5.2.2

Op basis van het bureauonderzoek, het terreinbezoek en eerdere terreinbezoeken (Antea Group 
2016) wordt per soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde 
soorten in het projectgebied.

Vogels
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4)
Er is bekend (interview Natuurcentrum Ameland) dat er een bruine kiekendief broedt in het 
gebied ten zuidoosten van de stortgaten. De afstand tot de stortgaten is afdoende om verstoring 
van de broedplaats uit te sluiten. Overige jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet bekend of 
teverwachten binnen de plangebieden.

Algemene vogelsoorten (artikel 3.1 en 3.5)
Nabij de stortgaten hebben de afgelopen jaren tussen de 5 en 10 stormmeeuwen gebroed 
[interview Natuurcentrum Ameland). De jongen kwamen echter nooit tot wasdom. Overige 
broedgevallen zijn niet bekend.
De locatie wordt wel gebruikt als rust- en zangplaats door diverse vogelsoorten. In de ruigere 
delen nabij het plangebied kunnen diverse zangvogels zoals kwikstaart tot broeden komen.
De kuststrook, die gebruikt wordt als transportroute voor het schone zand, wordt niet gebruikt 
als broedgebied (interview Natuurcentrum Ameland).

Zoogdieren, vleermuizen
Vanwege het ontbreken van gebouwen of bomen kunnen de locaties geen verblijven of 
vliegroutes van vleermuizen bevatten, maar kunnen deze sporadisch wel bezocht worden als 
niet-essentieel foerageergebied.

Overige zoogdieren
In de duinen zijn veel sporen van konijnen aangetroffen. Langs het strand worden af en toe 
gewone- of grijze zeehonden gemeld. Het gaat om individuele dieren of kleine groepjes van 
enkele dieren. Langs dit deel van het strand zijn geen reguliere ligplaatsen van zeehonden 
bekend. Overige beschermde zoogdieren worden niet verwacht.

Reptielen, amfibieen en vissen
Ameland bevat geen slangen of levendbarende- of zandhagedis. In het gebied is de rugstreeppad 
bekend. Tijdens het veldbezoek werden in de duinen zeer veel verse sporen van rugstreeppad 
aangetroffen. Rugstreeppadden kunnen verblijven in konijnenholen of ander stenen- en andere 
losliggende materialen. Het plangebied bevat geen water dat vis kan bevatten.

Overige fauna
Tijdens de veldbezoeken zijn waargenomen: argusviinder, atalanta, bont zandoogje, bruin 
blauwtje, distelvlinder, groot koolwitje, heivlinder, klein geaderd witje, kleine parelmoervlinder 
en kleine vuurvlinder. Duinparelmoervlinder en kommavlinder zijn, ondanks optimale 
vliegomstandigheden, niet waargenomen. De duinparelmoervlinder is wel bekend van enkele 
waarneming uit 2016, waarbij ondanks monitoring de soort dus in de overige jaren ontbreekt.
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De kofnmavlinder is al vele jaren niet meer gevonden bij het plangebied. De waam^ingen zijn 
voomameiijk afkomstig van het moerasgebied ten oosten van het plangebied, niet uit het 
plangebied zelf. Deze wordt binnen de invioedsfeer van de werkzaamheden niet verwacht.

Flora
Er zijn geen beschermde plantensoorten bekend of te verwachten in het plangebied. Er » 
spedaal gezocht naar glad biggenkruid, maar terwijl gewoon biggenkruid wel b aangetri^en lijkt 
glad biggenkruid aiwezig.

Samenvatting beschermde soorten5.2.3

Uit het terreinbezoek b gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 5.3 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
projectgebied. In hoofdstuk 6 wordt nader op deze soorten in gegaan.

Tabd 53: Mogelitk aanwezige beschermde soorten in het projectgebied.
Seort ToaBclitlna

Algemenf
Vogab PottntietlVR Braedetid In de duktenbroedvogel*

Rugstreeppad VaitgestMHR Sporm aaiiiietivffen

Beschermde gebieden5.3

Figuur5.7. Natura TOOO^ebied Waddemee
Ugging van het werkgebied (mile drkek), route richting aanvukand (poors) en transportroutes (gek Sjnen) 
to.v. de Natura 2000-gebied 001 Waddemee. Bran; Synbhsys. Merra

1 ■
1:' (

■i P.-. I'*.-.
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Figuur 5.8. Natura 2000-gebied Duinen Ameland
Ugging van het werkgebied (rode drkels), route rkhting aanvulzattd (poors) en trartsportroutes (gele lijnen) 
t.o.v. de Natura 2000-gebied 005 Duinen Ameland. Bron: Synbiosys. Alterra

Figuur 5.9. Natura 2000-gebied Noordzeekustzone
Ugging van het werkgebied (rode drkels), route richting aanvulzand (poors) en transportroutes (gele lijnen) 
to.v. de Natura 2000-gebied 007 Noordzeekustzone. Bron: Synbiosys. Merra

Natura 2000^ebieden
Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland, en van Internationale betekenis 
door het voorkomen van bijzondere plant- en diersoorten. Waddenzee, Noordzeekustzone en de 
Waddeneilanden vormen een sanienhangend gebied dat van grote ecologische betekenis is.

Het projectgebied ligt (deels) in en nabij vier Natura 2000-gebieden; 'Waddenzee', 'Duinen 
Terschelling', 'Duinen Ameland' en 'Noordzeekustzone'. Daarvan ligt 'Duinen Terschelling" op 
meer dan 4 km afstand terwiji de overige gebieden direct geraakt worden, en zijn de eventuele 
effecten daarop zodanig minder dan op de andere drie gebieden zodat deze in deze toets verder 
niet behandeld wordt.
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De transportroutes van het schone zand lopen door de gebieden "Waddenzee"(zie figuur 5.7) en 
"Noordzeekustzone" (zie figuur 5.9), terwiji graafwerkzaamheden en het transport van 
verontreinigde grond plaatsvinden in "Duinen Ameland" (zie figuur 5.8).

De Waddenzee bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zand- en 
slibbanken waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door een 
fijn vertakt stelsel van geulen.

Langs het vasteland en de eilanden liggen verspreid kweldergebieden, die door grote verschillen 
in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegetatie. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling en Neerlands Reid op Ameland, waar op de overgang 
naar het duingebied bijzondere kweldervegetaties aanwezig zijn. Er is een nagenoeg ongestoorde 
hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke processen zorgen voor 
instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habitats en de grenzen van land 
en water voortdurend wijzigen.

Het gebied Duinen Ameland wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied 
dat zich over de gehele lengte van het eiland uitstrekt. In het oosten en in de noordwesthoek 
groeit het eiland aan, ter hoogte van Nes en Buren vindt kustafsiag plaats. Het gebied heeft een 
grote diversiteit aan milieutypen als gevolg van de grote variatie in nat versus droog, zoet versus 
zout en kalkhoudend versus kalkarm. In het oosten zijn de duinen relatief kalkrijk en is de 
verstuivingsdynamiek hoog, waardoor de hier gelegen Kooiduinen en Oerderduinen soortenrijk 
zijn. In het westen zijn het laagveenmoeras van de Lange Duinen, de heideterreinen en de 
korstmosrijke, oude duinkoppen bij Hollum bijzonder. In de binnenduinrand is een groot areaal 
aan natte duinheiden aanwezig met kraaihei en dophei. Het gebied omvat ook een paar kleine 
boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag.

De Noordzeekustzone bevat het zandige kustgebied langs de Noordzee; bestaand uit 
kustwateren, ondiepten, enkele zandbanken (onder andere Noorderhaaks) en de stranden van 
noordelijk Noord-Holland en de Waddenellanden. Permanent met zeewater overstroomde 
zandbanken komen met name voor in de buitendelta's van de zeegaten tussen de 
Waddeneilanden.

In het Natura 2000 Beheerplan Ameland (RVO, def plan van juni 2016) worden activiteiten die 
kunnen worden geschaard onder het monitoren en opruimen van bodemverontreinigingen nabij 
bij paal 3 beschouwd als 'Bestaand Gebruik' (nr 70 in de lijst Bestaand Gebruik Ameland in bijiage
6).

Natuurnetwerk Nederland
In Fryslan is ervoor gekozen om de eerdere term EHS (Ecologische Hoofd Structuur) te blijven 
hanteren. De plangebieden liggen in de EHS Overige natuur.
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6 Toetsing
In paragraaf 6.1 worden de werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In 
paragraaf 6.2 wordt bet project getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de 
Wet natuurbescherming (Wnb).

Toetsing effect op beschermde soorten6.1

Uit het terreinbezoek is gebleken dat het projectgebied een potentieel geschikt biotoop biedt 
voor beschermde vogels, overige zoogdieren en vaatplanten (zie ook label 5.3). Om deze reden 
is er enkel op deze soortgroepen een potentieel effect aan de orde. De onderstaande 
effectbeoordeling richt zich alleen op deze soort(groep)en. Overige beschermde soorten zijn 
uitgesloten en ondervinden geen effect van het voornemen.

Er kunnen ook algemene soorten zoogdieren (konijnen en muizen) en amfibieen (kleine 
watersalamander en gewone pad) in het plangebied voorkomen waarvoor de zorgplicht geldt.

Vogels6.1.1

Nabij de stortgaten zijn in hetverleden broedende stormmeeuwen waargenomen. Maardeze 
komen niet tot geslaagde voortplanting. Het duingebied dat achterblijft na de maatregelen is 
minstens even geschikt voor de soort als de huidige locatie. Dit geldt ook voor het gebied als 
foerageergebied voor de overige aanwezige soorten. In de struiken nabij de plangebieden 
kunnen zangvogels gaan broeden. Deze zouden verstoord kunnen worden als de werkzaamheden 
uitlopen tot in het vogelbroedseizoen. Het voorkomen van deze broedgevallen, door het 
verwijderen van de opslag, of het afzetten kan deze verstoring tijdens het broeden voorkomen.

Voor overige broedvogels geldt dat alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland 
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). Met de meeste 
broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door de 
werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli^) of wanneer 
concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze (en wanneer de soorten uit artikel 3.5 
kunnen uitwijken naar alternatief leefgebied middels voorafgaand aan het broedseizoen 
getroffen mitigerende maatregelen) zijn geen belemmeringen vanuit de Wet natuurbescherming 
aan de orde. Het betreft hier voornamelijk (algemene) zangvogels, (algemene) watervogels, 
grondbroeders zoals scholekster en fazant, en holenbroeders zoals oeverzwaluw.

Indien het niet mogelijk is om.buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied 
(waar de werkzaamheden plaatsvinden) voor het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden 
voor (broed)vogels. Te kappen bomen en struiken dienen ruim voorafgaand aan het 
broedseizoen te worden verwijderd. Oevers en graspercelen dienen voorafgaand aan het 
broedseizoen gemaaid te worden, en bezet te worden met vogelwerende materialen zoals 
vlaggen of vliegers. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen dient 
het plangebied voorafgaand aan de werkzaamheden gecontroleerd te worden op de 
aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog.

^ Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn
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indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuate broedgevallen binnen bet ptangebied dan 
worden locatie specifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt bet ptangebied niet vrijgegeven 
en dienen de werkzaambeden uitgesteid te worden tot de broedvogeb en bun jongen uit eigen 
beweging bet nest bebben verlaten, en de werkzaambeden niet meer verstorend zutten zijn voor 
broedende vogeis.

Als zoats geptand buiten bet vogelbroedseizoen wordt gewerkt of wanneer bet werkgebied vrij is 
van broedvogets en indien er zicb geen roofvogeinesten bevinden binnen de verstoringszone van 
de werkzaambeden, kan er zonder bet overtreden van de verbodsbepatingen in de Wet 
natuurbescberming gewerkt worden.

Amfibieen6.1.2

Bescbermlngsreglme soorten Habitatrichttijn (artiket 3.5)

Rugstreeppad
tn bet ptangebied is de rugstreeppad overat aanwezig. Mocbten er dieren nog aanwezig zijn 
kunnen deze vergraven worden tijdens de werkzaambeden. Indien voorkomen kan worden dat er 
dieren aanwezig zijn, door ze vooraf weg te vangen, dan zal bet risico van een negatief effect 
(bijna) verdwijnen. Er kunnen namelijk ook rugstreeppadden door de rijbewegingen sneuvelen. 
De verwacbting is dat bet gebied van de stortgaten na de maatregelen beter gescbikt is voor de 
soort, zeker als bet nabijgelegen moeras de komende jaren niet te snel droogvalt.

Samenvatting negatief effect op soorten6.1.3

Tabel 6.1: Mogetijk aanwezige beschermde soorten in het projectqebied met een negatief effect
MffiAanwriiKiiaiMI

Verw^deren opshg voor 
broedseboen by uldopen 

werkzaambeden

Algemene
Artlkel3.01 Mogelljk

broedvogeb

Rugstreeppad Artikel3.10 Mogelljk Vooraf venvijderen

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is een ontbeffingsaanvraag op basis van de 
Wnb soortenbescberming niet benodigd.

Effecten op Nature 2000-gebieden6.2

Essentietabellen6.2.1

De volgende storingsfactoren kunnen optreden door bet voornemen: 
oppendakteveHies (tijdelijk), na de maatregel vergroting; 
stikstofdepositie; 
verdroging (tijdelijk); 
verandering dynamiek substraat; 
verstoring door geluid; 
verstoring door licht; 
verstoring door trilling; 
opiische verstoring; 
verstoring door mechanische effecten.
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Habitattypen6.2.2

Oppervlakteverlies
Er treedt, vanwege het afgraven van de oppervlakte boven de stortgaten, een gebiedsafname op 
van Grijs duin {H2130). Dit wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het is niet te voorkomen door 
werkzaamheden als depotplaatsing en herplaatsing. Er treedt geen ander oppervlakteverlies aan 
habitats op. Na afronding van de werkzaamheden, worden de ontwikkelingsmogelijkheden beter 
(door opgeheven bodemverontreiniging), en treedt compensatie op door de herinrichting.

Stikstofdepositie (verzuring en vermesting)
Een significant negatief effect op gevoelige habitats door stikstofdepositie, zoals grijze duinen 
(H2130) en natte duinvalleien (H2190) kan niet op voorhand worden uitgesloten. De 
werkzaamheden en het transport zullen leiden tot een tijdelijke toename in de stikstopdepositie. 
Er is een AERIUS berekening uitgevoerd welke een waarde opieverde van max. 22,5 mol/ha/jr bij 
inzet van traditioneel materieel, maar deze waarde is sterk (ca. 90 %) terug te dringen tot 2,11 
mol/ha/jr (zie bijiage 2) door het gebruik van andere, schonere middelen (stage IV/Euro 6). 
Uitgangspunt is de inzet van materieel dat voldoet aan de stage IV/Euro 6 uitstootnorm.
Maar ook bij inzet van het schonere materieel is de depositie hoger dan 0,0 mol/ha/jr. Op grond 
hiervan is het noodzakelijk om een vergunningaanvraag Wet natuurbescherming in te dienen.

Verdroging
Als gevolg van de bemaling daalt de grondwaterstand In de omgeving. In figuur 3.2 is de 
maximale verlagingscontour voor de worst-case situatle aangegeven. Daaruit blijkt dat de 
tijdelijke bei'nvioeding van de grondwaterstand beperkt is tot een gebied van circa 400 m rondom 
de stortgaten. Hier zijn grotendeels niet-verdrogingsgevoelige habitattypen aanwezig (witte 
duinen, grijze duinen, duindoornstruweel). De duinplas ten oosten van de locatie is niet 
aangewezen als habitattype. Deze duinplas zal daarnaast al snel in het voorjaar droog liggen 
vanwege een duindoorbraak te oosten van het moerasgebied.

Binnen de tijdelijke verlagingscontour van 5 cm liggen ook kleine oppervlakten van de 
habitattypen kruipwiigstruwelen en vochtige duinvalleien (subtype D). Beide komen voor op 
vochtige locaties, en zijn gevoelig voor verdroging. Verdroging kan leiden tot het vrijkomen van 
extra voedingsstoffen uit de bodem. Droogvallende oeverzones bieden meer en betere 
kiemingsmogelijkheden voor oeverplanten. In het najaar zijn de temperaturen nog voldoende 
hoog voor zaden om te kiemen. Het gevaar is daardoor dat de vegetatie verruigd waardoor 
soorten op de langere duur verdrongen worden door concurrentie om licht.

De bemalingsduur is eenmalig beperkt tot circa 10 weken en gepland in een relatief natte 
periode. Verruiging als gevolg van de bemaling is daarom niet waarschijnlijk.

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.2 ligt de voorgenomen uitvoeringsperiode buiten het 
groeiseizoen van de flora, negatieve effecten hierop worden dan ook niet verwacht. Daarnaast 
zijn enkele kleine duinmeertjes aanwezig, het droogtrekken van deze meertjes wordt gezien de 
relatief geringe verlagingen niet verwacht. Indien deze gebieden door de bemaling toch droog 
dreigen komen te staan, wordt voorgesteld mitigerende maatregelen te nemen. Het opgepompte 
bemalingswater wordt dan teruggebracht in de bodem nabij het werk door lozing in de 
duinmeertjes of in een infiltratiesloot.

Op basis hiervan worden significante negatieve effecten door verdroging uitgesloten geacht.
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Verandering dynamiek substraat en verstoring door mechanische effecten
De geconstateerde bodemverontreiniging reikt tot minstens 5 m diepte op de eigenlijke locaties. 
Ontgraving betekent dat de hier aanwezige habitattypen zullen worden vergraven. Het gaat om 
een oppervlakte van het habitattype grijs duin. Vanwege de ligging van de stortgaten in dit 
habitattype zal dit type tijdelijk afnemen in areaal. De herstel periode van grijs duin is 30 jaar.
De stranddoorgang is eveneens aangewezen ais habitattype. In werkeiijkheid betreft het een rui 
zandpad, dat zeer regelmatig beiopen wordt door recreanten. Dit is onderdeei van het reguiier 
gebruik van het duingebied. Tevens zijn hier eerder maatregelen genomen om golfoverslag te 
voorkomen. Als gevoig van deze activiteiten is er geen sprake van een natuurlijke situatie. 
Gebruik van de stranddoorgang voor transport leidt niet tot aantasting van het habitattype.

Het vergraven van habitats is tijdelijk. Na afronding van de werkzaamheden, worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden beter (door opgeheven bodemverontreiniging).

Verstoring door geluid, licht en trilling, alsmede optische verstoring
Effecten op de beschermde habitats ten gevolge van deze verstoringsfactoren zijn uitgesloten.

Broedvogels6.2.3

Oppervlakteverlies
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden piaatsvinden buiten het broedseizoen. Op de iocaties van 
de stortgaten zai het duin zich snel herstellen en, na bijvoorbeeld her-inpiant van helm, zich 
identiek presenteren aan broedvogels. Het tijdelijke verlies aan oppervlakte heeft daarom een 
verwaarloosbaar effect op kwalificerende broedvogels.

Stikstofdepositie
Stikstofdepositie kan via effecten op habitats doorwerken op de geschiktheid van een gebied 
voor kwalificerende diersoorten. Dit is een indirect effect. Vanwege de tijdelijkheid van het 
project worden in dit kader significant negatieve effecten uitgesloten geacht.

Verdroging
Significant negatieve effecten op de kwalificerende habitats zijn uitgesloten geacht. Daarom is er 
ook geen sprake van eventuele effecten op kwalificerende diersoorten.

Verandering dynamiek substraat en verstoring door mechanische effecten
Het vergraven van habitats is tijdelijk. Na afronding van de werkzaamheden, worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden beter (door opgeheven bodemverontreiniging). Dat geldt ook voor 
kwalificerende diersoorten die gebruik kunnen/zullen maken van deze habitats ter plaatse van 
het plangebied.

Verstoring door geluid, licht en trilling, alsmede optische verstoring
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden piaatsvinden buiten het broedseizoen. Verstoring van 
broedende vogels is dan uitgesloten. Significant negatieve effecten op kwalificerende 
broedvogels (zie paragraaf 6.3.1) zijn uitgesloten.

Tijdelijke verstoring van deze soorten buiten het broedseizoen leidt niet tot significant negatieve 
effecten op deze broedvogelsoorten. Buiten het broedseizoen zijn de dieren mobiel. Het 
transport van de grond vindt plaats over bestaande paden en wegen. Transport van schoon zand 
over het strand betreft geen hoogwatervluchtplaatsen.
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Niet-broedvogels6.2.4

Oppervlakteverlies
Het tijdelijke verlies aan oppervlakte gedurende de uitvoering van de werkzaamheden heeft een 
verwaarloosbaar effect op kwalificerende niet-broedvogels.

Stikstofdepositie
Stikstofdepositie kan via effecten op habitats doorwerken op de geschiktheid van een gebied 
voor kwalificerende diersoorten. Dit is een indirect effect. Vanwege de tijdelijkheid van het 
project worden in dit kader significant negatieve effecten uitgesloten geacht.

Verdroging
Significant negatieve effecten op de kwalificerende habitats zijn uitgesloten geacht. Daarom is er 
ook geen sprake van eventuele effecten op kwalificerende diersoorten.

Verandering dynamiek substraat en verstoring door mechanische effecten
Het vergraven van habitats is tijdelijk. Na affonding van de werkzaamheden, worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden beter (door opgeheven bodemverontreiniging). Dat geldt ook voor 
kwalificerende diersoorten die gebruik kunnen/zullen maken van deze habitats ter plaatse van 
het plangebied.

Verstoring door geluid, licht en trilling, alsmede optische verstoring
Het effect hangt af van het aantal vervoersbewegingen (frequentie) en het tijdstip waarop 
gereden wordt (hoog- / laagwater). Het aantal benodigde vervoersbewegingen om alle grond en 
andere materialen af te kunnen voeren is dermate hoog (ca. 50 stuks/werkdag) dat gedurende de 
reguliere werkuren voortdurend transport plaatsvindt. Het transport van de grond vindt plaats 
over bestaande paden en wegen. Transport van schoon zand over het strand betreft geen 
hoogwatervluchtplaatsen (voldoende alternatief in de nabijheid).

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten en 
uitvoering van het voornemen niet strijdig is met de Wet natuurbescherming.

Zeehonden6.2.5

Oppervlakteverlies
Het tijdelijke verlies aan oppervlakte (strand) gedurende de uitvoering van de werkzaamheden 
heeft een verwaarloosbaar effect op zeehonden. Wat dit betreft is verstoring maatgevend (zie 
elders in deze paragraaf).

Stikstofdepositie
Stikstofdepositie kan via effecten op habitats doorwerken op de geschiktheid van een gebied 
voor kwalificerende diersoorten. Dit is een indirect effect. Het strand (en de zee) zijn niet 
stikstofgevoelig. Negatieve effecten zijn uitgesloten.

Verdroging
Het strand betreft geen kwalificerende habitat en verdroging is uitgesloten.

Verandering dynamiek substraat en verstoring door mechanische effecten
Het vergraven van habitats is tijdelijk en dit betreft geen beschermd gebied/habitat waar 
zeehonden verblijven (strand en zee).
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Verstoring door geluid, licht en trilling, alsmede optische verstoring
Het verstorende effect op zeehonden beperkt zich tot incidenteel aanwezige, enkele individuen 
op het strand (gewone- of grijze zeehonden).
Deze individuen zullen een kortdurende vluchtrespons vertonen, waarbij het betreffende dier het 
water in zal vluchten. Omdat het strand langs de westkust van Ameland slechts incidenteel wordt 
gebruikt door zeehonden zal dit slechts incidenteel optreden. De overleving van het specifieke 
Individu, de populatie als geheel of het gebrulk van het gebied door zeehonden worden niet 
beinvloed. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten.

6.2.6 Natura 2000 Beheerplan Ameland

Het monitoren en opruimen van bodemverontreiniging wordt in het Natura 2000 Beheerplan 
Ameland beschouwd als 'Bestaand Gebruik'. Gezien de grote omvang van het werk in een 
gevoelig gebied is er echter voor gekozen om eerst ecologische onderzoeken uit te voeren en een 
vergunningprocedure te volgen. Hiermee wordt een extra inspanning geleverd om negatieve 
effecten zoveel mogelijk te beperken.

Conclusie effecten op de Natura 20006.2.7

Uit de effectanalyse blijkt dat alleen een negatief effect mogelijk is vanuit de areaalvermindering 
van grijze duin (H2130), en stikstofdepositie, en dan met name de vermesting en verzuring op de 
grijze duinen (H2130) en de vermesting van de natte duinvalleien (H2190). De werkzaamheden, 
en het transport zullen leiden tot een toename in de stikstopdepositie.

Er is een AERIUS berekening uitgevoerd welke een waarde opieverde van max. 22,5 mol/ha/jr bij 
inzet van traditioneel materieel, maar deze waarde is sterk (ca. 90 %) terug te dringen door het 
gebruik van andere, schonere middelen (stage IV/Euro 6). Maar ook bij inzet van het schonere 
materieel is de depositie hoger dan 0,0 mol/ha/jr. Uit de berekening (zie bijiage 2) voIgt dat de 
stikstofdepositie van maximaal 2,11 mol/ha/jr boven de norm uitkomt en er een vergunning 
benodigd is. Bij de bodemsanering wordt stikstofhoudende grond afgevoerd. Formeel mag deze 
hoeveelheid stikstof niet worden gebruikt voor intern salderen. Toch hebben de werkzaamheden 
een positief effect op de stikstofhuishouding omdat met de sanering stikstof wordt afgevoerd en 
een gebied ter grote van circa 6.000 m^ wordt ontdaan van stikstofhoudende bovengrond en 
wordt voorzien van een nieuwe stikstofarme bovenlaag.
Hoeveel stikstof er met de grond wordt afgevoerd is niet exact aan te geven en er zijn geen 
richtlijnen voor om dit te berekenen. Op basis van beschikbare informatie is wel indicatief een 
hoeveelheid stikstof af te leiden. Op de locatie is sprake van duinzand. Volgens de site 
https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/bodem/de-bodemanalvse/het-stikstofleverend-vermogen-(nlv)
is het stikstof leverend vermogen (NLV) van duinzand 63 kg N/ha/jaar. Volgens de 
achtergronddepositie (ook gebruikt in AERIUS - https://www.aerius.nl/nl/factsheets/open-data- 
totale-stikstofdepositie/16-09-2019) is de gemiddelde achtergronddepositie in de duinen van 
Nederland 1.040 kg N/ha/jaar. Op de specifieke locatie op Ameland is de achtergronddepositie 
echter 940 kg N/ha/jaar. Als we ervan uitgaan dat het NLV voor duinzand wordt gehaald bij een 
gemiddelde achtergronddepositie dan wordt op de locatie in Ameland (940 / 1.040 =) 90% 
hiervan gehaald. Op de locatie wordt het NLV dus (63 x 0,9 =) 57 kg N/ha/jaar. Op basis van de 
oppervlakte van de locatie van 6.000 m^ gaat het om circa 35 kg N/ha/jr (ca 3,5 % van de totale 
berekende depositie voor het werk van ca. 1.020 kg/jr).
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Daarnaast zal het oppervlakte grijs duin tijdelijk afnemen met circa 1 hectare door de sanering en 
dit zal circa 30 jaar nodig hebben om te herstellen.

Verdroging door bemaling is uitgesloten. Uitvoering van het werk is namelijk gepland buiten het 
groeiseizoen in een relatief natte periode. De verlaging van het grondwater wordt daarnaast 
beperkt door het grondwater (gedeeltelijk) terug te brengen in het gebied door lozing in 
nabijgelegen duinmeertjes of in een aan te brengen infiltratiesloot nabij het werk. In het door de 
aannemer op te stellen bemalingsplan moet de wijze van monitoring van de 
grondwaterstandsverlaging, de signaal- en actiewaarden en mitigerende maatregelen worden 
uitgewerkt.
Door de sanering wordt de grondwaterkwaliteit verbeterd en worden risico's voor waterwinning 
weggenomen. Dus het verwijderen van de verontreiniging heeft een positief effect op de 
waterkwaliteit.

Vanuit de Wet Bodembescherming moet met spoed gesaneerd worden ('dringende noodzaak') 
maar dat kan formeel niet door stikstofemissie. Verder zijn er geen directe andere redenen om 
een vergunning voor de gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming te moeten 
aanvragen.

Effecten op de EHS6.3

De EHS-toetsing in het Antea Group rapport van 2016 heeft plaatsgevonden aan de Verordening 
Romte (2014) van de provincie Fryslan. Deze verordening is nog actueel. De (ontwerp)wijzigingen 
die na augustus 2016 hebben plaatsgevonden, zijn niet van invioed op de beschermingsstatus 
van de saneringslocatie of de omgeving daarvan. De ingrepen vinden plaats binnen de EHS, welke 
na de ingrepen geen areaalaanpassing ondervindt. Transport van materiaal verloopt via de oude 
route uit 2019 door de duinen. Hierdoor is er sprake van tijdelijke verstoring van aanwezige 
diersoorten. Dit is tijdelijk van aard. Na beeindigmg van de activiteiten is ook de eventuele 
verstoring over. Het biotoop verandert door het berijden niet.

Transport van schoon zand verloopt via het strand. Hierdoor is er sprake van tijdelijke verstoring 
van aanwezige diersoorten. Dit is tijdelijk van aard. Na beeindiging van de activiteiten is ook de 
eventuele verstoring over. Het biotoop strand veranderd door het berijden niet.

De wijze van aanvulling, herprofilering en herinrichting van het terrein kan leiden tot een 
ecologische plus. Een vooroverleg met de provincie heeft plaatsgevonden. Met de Provincie is 
afgesproken dat voor de herinrichting van de locatie nog een natuurherstelplan wordt opgesteld 
om invulling te geven aan deze ecologische plus.
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Bijiage 1: Wettelijk kader - Wet 
natuurbescherming
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet 
is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de 
wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk 
is toegestaan (het 'nee, tenzij' - principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke 
ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke 
vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd.

Verbodsbepalingen soortbescherming
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieen. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijiage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieen:

soorten van de Vogelrichtlijn;
soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijiage I en II uit Verdrag van Bern en bijiage.I 
uit Verdrag van Bonn;
'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B 'flora'), oftewel de Nationale 
soorten.

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invioed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijiage I en II Bern en bijiage I Bonn (zie 
label A van deze Bijiage voor de vogelsoorten en label B van deze bijiage voor een uiteenzetting 
van soorten niet zijnde vogels). Voor de 'andere soorten' geldt dat verstoring is toegestaan. 
Soorten die zijn opgenomen in bijiage A en B van de Wnb ('andere soorten') zijn opgenomen in 
tabel C en D van deze Bijiage.
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10

Att>«H.l B«sch»nn<n«ifMrim« »eeft«n Vo€«lfkhtllln

1. Het is veftwden opzettelijk van nature In Nederland in het wild levende vogels van soorten ais bedoeld in artikel 1 van 
de Vogelrichtlijn te doden of te vai^en.

2. Het is vert>oden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld In het eerste lid te vemielen of te 
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3. Het b verboden eieren van vogels als bedoeld In het eerste Rd te rapen en deze onder zich te heUben.
4. Het k verboden vogels ak bedoeld In het eerste Ud opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld In het vierde Hd, k niet van toepassii^ indien de storing niet van wezenIQke tnvioed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

ArMkel 8.5 Beadiemiinearaelme soorten Habkatrlehtltio

1. Het k verboden in het wild levende dieren van soorten, genoeiiKl in byiage IV, onderdeel a, bij de Habttatrichtiijn, 
bqiage II Uj het Verdrag van Bern of bQIage I bij het Verdrag van Bonn, in hun nahjurfijk verspreldlr^sgebied 
opzettelijk te doden of te vangen.

2. Het k verboden dieren ak bedoeld bi het eerste lid opzettelipc te verstoren.
3. Het k verboden eieren van dieren ak bedoeld in het eerste lid In de lutuur opzetteli^ te vemielen of te rapen.
4. Het k verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren ak bedoeld In het eerste lid te beschadigen of te 

vemielen.
5. Het k verboden planten van soorten, genoemd In bijiage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijiage I Uj het 

Verdrag van Bern, in hun natuurRjke verspreldingsgeUed opzettelijk te plukfcen en te verzamelen, af te snfden, te 
ontwortelen of te vemielen.

Aitlfcel 1.10 BtKfitrmtniKtgiini indtit wvittn

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde Rd, k het verboden:
a. In het wild levende zoogdieren, amfIbleSn, reptielen, visseiv dagviinders, Rbelien en kevers van de 
soorten, genoemd in de Uji^e, onderdeel A, Uj deze wet, opzetteRjk te dorien of te varrgen;
b. tie vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren ak bedoeld In onderrleU a opzetteli^ te 
beschadigen of te vemielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de Ujiage, orrderdeet B, Uj rleze wet, in him natuurtt^ 
verspreldingsgeUed opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te sn^den, te ontwrxtelen of te 
vemielen.

2. ArtBcel 3.8, met uitzonrlerlng van het tlerde en vierde lid, k van overeenkomsUge toepassing op tie verboden, bedoeld 
bi het eerste lid, met dien verstarrde rlat. In aanvullkrg op de redenen, genoetT>d in het vijfde Rd, onderdeel b, de 
noodzaak voor lie rmtheffbig of vrijsteRIng ook verband kan houden met handelingen:

a. In het kader van de ruimtelljke Inrichting of ontwikkeRng van geUerlen, dawixider begrepen het 
ilaarop volgende gebruik van het ingeiichte of ontwikkelde geUed;
b. ter voorkoming van schade of overlast, met Inbegrip van scharle aan sportvefrlen, schietterreinen, 
industiieterreinen, kazemes, of begraafpiaatsen;
c. ter beperklng van lie ixnvang van de popuiade van iReren, bi verband met licxjr deze cReien ter 
plaatse en bi het ixnrli^ende gebied veehnildig veioorzaakte schade of bi verband met lie maxbnale 
draagkracht van het gebied waarin de dieren zkh bevinden;
d. ter vcx>rkoming of bestri^brg van onnodig lijden van zieke of gebrekk^e rSeren;
e. bi het kader van bestendig beheer of ondeihoud bi de landbouw ai bosbouw;
f. bi het kader van bestendig beheer of onderhorxl aan vaaiwegen, watergangen, waterfceringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of In het kader van 
natuurbeheer;
g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappeRjke kwaRteiten van een 
bepaald gebied, of
h. bi het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld bi het eerste Rd, ondenfelen a, en b, zijn niet van toepassing op lie bosmuls, de hukspltsmuk 
en deveMmuk voor zover deze dieren zkh bi of op gebouwen of daarUj bchorende erven of roerende zaken 
bevinden.
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Tabel A. Vogeb die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijiage II, Bonn bIJIage I) 4n in Nederland 
broaden.
Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijiage II. Deze lijst is ingekort. Opgenomen 

zijn: vogels die volgens de Atlas van de Nederiandse Broedvogels (Nederiandse Fauna serie deel 5 uit 2002) 
en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland broeden.

Nederiandse naam Nederiandse rraam Nederiandse naamSoortgroep
AppeMnk Grate faonte specbt Purpeme^er»
Baaidman Grate gelelavfcaaart Putter
Beflgster Grate kareldet Rsmttff
Beri^end
Befgfiuiter

Grotestern Metpxs
RSetrar^erf - &oteziveiT^er

Havft RodewouwBfeneter
BlauviAiorst Roerdonp

Roodbofst

Hqtgwunusf
i Blauwe Uehemfief Hop
I

Bogenanatuw 
Bondaefcyfevtef 

Bonte strandk^wr

Huisnvsiuw Roodborsttapuft
Usvc^et Rcxidhabbiut

Kerfcuii Rouwioi^sstawt

Bonte vfi^envar^er 

BoomUever

Kb^ekster 
IQeinwaterhoen 
Kleine barmsQs

Sijs

Slaneenarend

Boomkn^rer Sfeditvait

SmelMcenKlebte bonte spedit 

Heine karddet

ftocKrqiieper

Boomvatk
f

Snor
Bosrietzat^er Heine plevler Spenwer

Heftie zllverre^er %xilvDgelBosruiter

Bosun

Braarnstulper 
Bfandgans 

Bruine kidcendief

KMrtst woterboen Sprlnkhaaniangef 

Steenta 
Steitkiuut 

Straru^iievier 

T^rfioomfcrukjer

! -
Huut

Kneu

Koer^er
Buizerd

Casarca

Kocdmees
tCwtsnavelboomknilpef

Krsanvogd

T^^Hilt
Cdti*sz»«ef J|#gaf

TorenvaftDraaihafe 
Puinplepef 

Dwergmeeuw

Kfekefaanger
Kratdiek Tidnfluiter

Hrfftnees
15^"......

Kwafteftoning

VeMuB

Vls»endDwergstern 

Engelse kmrftsturt
t

ViHflef 

VuurgoutBMan 

Wei^erHSef 
Wiciewnul 
Wimerkonfa^ 

Wtfa«idkruid>ek 

Witte kv^cstasit

J
Europesekanarle Lepdaar

t
Matkop
Middebte bonte spedit

Fitbi
Flutter

Geelgors Nacht^sai
Gekrs^de raodstaart 

Gete kwikstaaft 

Geoordefuut

NadtUwaluw

Noordsestem

Oehoe Witwangstern
Gianskop Oeverfaper WoudaapI
Gourffiaw Oeverpleper Zemetxl

Oeyetzwahn*Grasmus Zwarteme^
Graspieper Ooievaar Awaite ootevaar 

£wMte raodstaartGraszai^Eer OrpheussptAvc^
Grauwe Idekendief 

Grauwe Mauwler 

&auwe vB^envanger

Zwarte^iedit
Pestvogel

tt
Zwarts stern

Phnpefcnees Zwartevwniw
GrM Ppeirutter 

PorseleirdK>en

Zwaftkop

ZwartkopnteeuwGraene specbt
GroenBrjg
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Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijiage IV, Bern bijiage II, Bonn bijiage I).
Nederlandse naamNederland$e naam SoortgroepSoortgroep

hamsterboomldkker

ledfaudcvuurpad

heikUcer

otter

bever
Zoogdieren

landzoogdieren
Amfibieen hazeliTHiiskamsaiamander

lynaknoflookpad

nnstreeppad

vroedmeesterptl

noordse woebnuls

Wilde kat

wolfpoelklkker

moeraspatelmoetvlktder

apolovlindef

boszandoog

donker pln^iemefclauwtje

grote vuurvlinder

plmpertielilauwt|c

UJmblauwtfe

iBeei'itieephoofceesqe

baardvleermub

bechsteins vleermuls

bosvieermiiis

brandts ideermuis

Oagvlinders franjestaart

gewone arootoorHcennuls

trljzegrootoofvleefmuls

grota hoefgameus

grote rossc vleennuls_____

kigckotven vleermuls 

kleine dwergvieermuis

kleine hoefUzerrieus

laatvileger

meeivleerTnuls

Haften
bredc geelrandwaterroofkever

gestrecptc watenroofkever 

Juehdeeriievef

veimllloenkevef

Zoogdieren
vieermuizen

Kevers

mcrcuutwateijuffer

bronsHbel mopsvleermuls

noordse vleennulsgaffeMbel

gevlekte wItsnultBbel

groene glazenmakef

rosse vleermuls
Libellen

rulge dwergvleermuls

tweeUewIge vleermuls

vale vleermuls

noordse wtnterjuffer

oosteUke wttsnuttBbel

rivierrombout watervleermuls

sleriBkewItsnuldIbel gewone dwergvleermuls

Nachtvlinders teunhbloerrrpglstaaft walrus
DftkopsdiMpad, kemp's zee- Bultrug, gewone vinyls 

bruinvts dwergpotvls

gestreepte doffijn

geworrc doWgn

gewone spItsdolWin

grljzedolfjn

klefaie zwaardwal^

sdidrlped, Ictlerschlldpad, soepschllpad
Reptielen

muurhageills

zarrrtragedls

geel sdiocploenmos

tonghaarmuts
Sporenplanten

Zoogdieren
zeezoogdieren

kleine viotvaren narwal

orkasteur
Vissen

houUrrg tuimelaar

vdtfiankdomn, witsnultdolfgn

noordse vinyls, potvis________

butsfcop

ifwergvirwis________________

griend,

spitsdolign van gray

bataafse stroommossel
Weekdieren

platte schglhoren

rirgyemie watarweegbree
Zaadplanten

groenknolorchls

knilpend moerasscherm

zorrtetschroefarichls wKterloHlin
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Nederlandse naam Nederltndse naamSoortgroep
Alpenwatersalainander Beckdonderpad

BruIrteMliker* Beekprlk

Gawonapad* EMts

Maine watersalamander* Europese rivferfcreeftAmfibieiin
Meeikikker* GesUppelde slverVJssan
Mlddebte groene kikker* Grate moddeiknilper

Vbipootsalamander

Vuumbinander

Aaitftwivnndar

Bospareknoarvlinder Aardmuis*

Bndndikkopie Boomnwter

Bnilneefltenpage Bosmuls*

Donfcer irimpemelblauw^e Bunting*

Ouinparelmoervllnder Damhert

Gentiaanfabuwqa Oas

Grate parelmoervlinder Dwergmuis*

Grate VOS Owergspitsniub*

Grate vuurvflnder EifeBtert

Grate vraefsdiijnvilnder Eekhoorn

Egel*Oagvilnders lepenpage

Maine heivRnder Elkebnuls

Meine ysvogeMinder Gewone bosspitsmuls* 

Gewone zeehondKommavftnder

Pbnpernefcbuwtje Grate bosmuls 

GrQze zeehondSleedoornpage
ZoogdierenSpiegetdikkopje Haas*

Veenbasbiauwtie HermeQn*

Veenbespareknoervlinder Hulsspitsmub*

Veenhoolbecstje Kon^*
Veldparelmoendinder Molmids

Ondergrondse wraebnuls*ZHveren maan
Adder Ree*

HazehMorm Rosse woelmuis*Raptl«l0n
levendbarende hagedls Steenmarter

Rlngsiang TweeUeurige bosspitsmuls*

Beekkrombout Vehkmds*

Bosbeel^ufier VeldspRsmuls

Donkere wateiluffer Vos*
GevlekteglansBbel WaterspKsmub

Libellen Gevrone bronlibel Wezei*

Hoogveenglansllbel WSdzMfgn
Kempense heidelibel Woeirat*

Speerwaterjuffer VlegendhertKevers
Sooften met een asterksk (*) z|h opgenomen In de landelljke vrQstelh^eii.

I--: "JT
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Tabel D. "Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste ttd, onderdeel c.

Nederlandse naam Nederlandse naam Nederlandse naamSoortgroep

RoggeleMeGroensteelAMcerfaoterbloefn

Groot sfriegelcloije Rood peperboomiiieAkkerdoomzaad

Grote bosaardbei Rozenfcrans^Alikannentroost
Grote leeuwenklauw Ruw parebaadBeUierde cgentroost

Bcrggamander Scherpkruid

Kaikboterbloem SdiubvarenBergnaditofchls

Kdketrip SdiubwaeBlaasvaren

Blauwgulchelheil Karthuizeranjer Smaleraa)
Kanw^setie SpHs havtokniidBokkerwrchis

Bosboterbloem Klelneerepris Steenbraam
SIfve woKsmelkBosdravilt Klelne Schorseneer

Kielne wolfsmeik StobaadBrave Hendrik

KhiwenUolje Tengere dlsteiBrede wolfsmeHc
Planten Knolathynis Tengere veldmuurBreed woliegras

TrosganiandwKnolspireaBruinrode wespenorchis

Korensla VeenbloembiesOennenorchls
Kranslcan«4 VtlegenorchbPreps

Echte gamander Kruiptym Vroege ereprQs

tangezonnedauw WfldeaveruitFranjegentiaan

Geeigroene wespenorchis Uggende erepri|s wade ridderspoor

Geploolde vrouwerunantel Moecasgwnander wade welt

WoHskersGetande veldsla Muurbloein

Naakte lattiyng ZandwolfsmeaiGeviefct zonnerooste
Gbd biggenkruid 7inltwlttnfc|aaNaaldenkervei

P9*dieefltalc Zweedse komoeipeGladdezegge 

Groene nachtorchis
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Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.

Artikel 1.11
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadefige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 

een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en 

planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorfcomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt.
Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 
krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

1.

2.

3.

Oe zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vemield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of 
redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden 
uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten 
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten 
en amfibieen). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland.

Vrijsteiiingen
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de 
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.

Provinciate Vrijstelling Nationale soorten ('andere soorten').
Met betrekking tot de 'andere soorten' zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en 6), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook 
varieren tussen provincies..

Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gesteide 
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie 
waarin het voornemen plaatsvindt.
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Ontheffingen
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij 
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:
1. Er bestaat geen andere bevredigende opiossing;
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang.

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten ('andere soorten') meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen 
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing 
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren.

Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1,3.5 en 3.10).

Artikel 3.10Artikel 3.1 Artikel 3.5

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 

Bonn & Bern

Ontheffingsgronden Andere
soorten

Soorten van de 
Vogelrichtlijn

Er bestaat geen andere bevredigende
X1 X X

opiossing
Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding______________
Opsomming van:
voBcsgezondheid en openbare veiBgheid
veiligheid van luchtverkeer_____________
ter voorkoming van schade aan

X X X2

XX X

X Nee X

X X X
gewassen, vee, bossen, visserij 
ter bescherming van Flora en Faurta X X X
voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt

X X X

3 dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gurrstige effecten

XNee X

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling XNee Nee
schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud,
algemeen belang

3.10 2a-gNee Nee
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Procedure ontheffingsaanvraag
Voor Nationale soorten ('andere soorten') welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft 
aan te vragen, maar u \wel de zorgplicht meet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn 
vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een 
gedragseode.

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragseode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u'moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragseode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragseode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren.

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de 
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde 'verklaring van geen bedenkingen' 
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich 
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.

Overgangsrecht
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb's.

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend voor inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die 
later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).
De gedragseodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragseodes definitief zijn goedgekeurd.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geTntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provinces met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 
2014 werd de term 'EHS' vervangen door 'NNN'.

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk 
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en Industrie. Toch leeft bij veel 
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt 
ruimte voor recreatie.

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geisoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:

bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 
robuuste verbindingen;
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden); 
grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het Ijsselmeer en de Waddenzee).

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare 
nieuwe natuur in te richten voor 2027.

Natura 2000-gebieden
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van 
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor 
de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.
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Bestaand gebruik
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000- 
gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2.

Overgangsrecht
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, 
gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften 
gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb's.

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen.
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1 Inleiding
Rijksvastgoedbedrijf is voomemens om 3 stortgaten ter noordwesten van Hollum te Ameland te 
saneren. Deze stortgaten zijn in de jaren 60 van de 20F eeuw aangelegd om afvalstoffen van de 
voormalige NAM-locatie Hollum-Ameiand te kunnen stoiten.

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet beoordeeld worden of het project leidt 
tot een versleditering van de kwaliteit van de beschemnde habitats en de habitats van soorten 
binnen de Nature 2000-gebieden. Gezien de figging (in Nature 2000-gebied) kunnen voor wat 
betreft stikstofdepositie significant negatieve effecten op Natura 2000^ebied niet op voorhand 
worden urtgesloten.

De projectlocatie bevindt zich midden in het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied "Duinen 
Amehncf'. In onderstaande f^ur is de giobale ligging van de sanering gegeven ten opzkhte van 
de stikstofgevoelige habitattypen in Duinen Ameland.

NoortiMdniMEom
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Ten behoeve van de werkzaamheden van de sanering zullen tijdelijk mobiele werktuigen, 
vrachtwagens en transportbussen worden ingezet op/in de buurt van de saneringslocatie. Deze 
activiteiten leiden tot een emissie van stikstofoxiden (NOx) en/of ammoniak (NH3).

Om vast te stellen of sprake kan zijn van significant negatieve effecten voor wat betreft 
stikstofdepositie op Natura 2000 gebied is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd met het 
rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2019A).
In dit rapport zijn de gehanteerde uitgangspunten voor en de resultaten van deze berekeningen 
beschreven.

Leeswijzer1.1

In hoofdstuk 2 wordt het 'wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt Ingegaan op de 
voorgenomen activiteiten en bijbehorende stikstofemissies. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten 
en de conclusie.
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2 Wettelijk kader
Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en 
waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000- 
gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de 
biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogei- en 
Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaaid in de Wet natuurbescherming. Per gebied zijn voor 
de soorten en habitattypen instandhoudingsdoeisteilingen bepaaid. Dit kunnen behouds- of 
uitbreidings/verbeteringsdoeistellingen zijn. Met is verpiicht om piannen en projecten te 
beoordeien op de gevoigen voor deze instandhoudingsdoelsteiiingen. Voor projecten geidt een 
vergunningspiicht ais het project een versiechterend of significant verstorend effect kan hebben 
op een Natura 2000-gebied.
In onderstaand schema is bovenstaande beschrijving overzichtelijk weergegeven.

Stroomschema stikstofdepositie*

I
geen

AERIUS-berekening * 0,00 nioMWIw ^ vergunningplicht
tfOMdlt v 9Mn i» «iM MMbexekefung siislotieposMe op Nattflte 2000-

MKfM*■MfC*

geen
w vergunningplicht

Bijstellen
xa.OOmaMB$aar

invoergegevens

oa. type nyMieel toereskV

Intern salderen <0.«lino«M|aar ^ vergurminoplicht
een luridBch lusie referentieiedebiRifiue het piarVBRMect

wipnkRf'

vergunningsichtVoortoets sigMcania eliKtin utgasMen

Op baas van een eooiogeche Ktortoets kan
■> voortomende gevaten effeagi wgBMwg wtMnteirMpeslcMn WKden

• MfHn

wel
beoordeling vergunnbi{g>NchtnakKnlp* iwiiHitan woman w«MM a»igMKt

op van een passende beoorddng het 
ns«oop»arfasflng----^ 

heranevten ecolopisch beoonlelen. 
nabgmn. saMenn of compenseren

MER-pfecht by piannen

* Het schoBagekftzcMvel voor plarmen ais proieden; echtermwrplafmengekainderegelgeen 
vergumingplicht. maar kan dt hier gelez^ women ds *geen bctemmcfing voor de ruindel^ procedia^
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PAS vernietigd2.1

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld 
en in werking getreden. Hierdoor werd de vergunningverlening in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd. In het PAS werkten overheden 
en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook 
economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen 
werd een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden beoogd. Een deel van 
de daling van de stikstofdepositie kwam beschikbaar als depositieruimte voor economische 
ontwikkelingen. Het overige deel kwam ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd werd 
dat de Natura 2000-doelen worden gehaald.

Op 29 mei 2019 ontstond als gevolg van een uitspraak van de Raad van State jurisprudentie rond 
de systematiek van passend beoordelen in het kader van het PAS. Kortheidshalve is het PAS, door 
de uitspraak van de RvS, vernietigd. Hiermee is het beoordelingsregime zoals gebruikt ten tijde 
van het PAS niet meer van toepassing.

Nieuwe beleidsregels2.2

Dien ten gevolge dient vanaf die datum voor ieder plan of project te worden beoordeeld of het 
plan en project een verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 
2000-gebied. In de situatie dat dit op voorhand niet kan worden uitgesloten is er sprake van een 
vergunningplicht. Vervolgens kan voor het plan of project enkel toestemming worden verleend 
nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat als gevolg van de voorgenomen activiteiten, 
geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en of 
de betreffende instandhoudingsdoelstellingen in gevaar worden gebracht.

Om vergunningverlening weer mogelijk te maken voor projecten waarbij er mogelijk sprake is 
van verslechterende of significante verstorende effecten op Natura 2000-gebieden hebben het 
ministerie LNV en de provincies op 13 december 2019 nieuwe beleidsregels vastgesteld. Deze 
beleidsregels geven samengevat aan dat een toename van stikstofdepositie, onder voorwaarden, 
kan worden gesaldeerd met afnamen van stikstofdepositie binnen of buiten het project (het 
zogenaamde intern en extern salderen). Voor wat betreft extern salderen wordt opgemerkt dat 
rekening gehouden dient te worden met afromen (70% van de over te nemen stikstofdepositie 
mag worden gebruikt). Voor extern salderen volgen op een later tijdstip specifieke regels.
Voor zover het het onderdeel stikstofdepositie betreft kan een situatie worden bereikt waarbij 
uit de passende beoordeling voIgt dat er geen sprake is van aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van enig Natura 2000-gebied en of de betreffende instandhoudingsdoelstellingen in 
gevaar worden gebracht.
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3 Uitgangspunten
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de berekening gegeven. Om de stikstofdepositie 
in (omiiggende) Natura 2000-gebieden te berekenen wordt gebruik gemaakt van AERIUS 
Calculator (versie 2019A).

Bij de sanering wordt verontreinigde grond ontgraven en verplaatst naar een tussendepot aan de 
Reeweg, waar bet in verschillende verontreinigingscategorieen wordt ingedeeld. Hierna wordt 
het verplaatst naar de haven waar het met een transportband in een schip geladen wordt welke 
de grond afvoert om het te laten verwerken. Tegelijkertijd wordt ter hoogte van de ontgraven 
grond nieuwe grond aangebracht, die verderop op het strand wordt opgeladen door een 
graafmachine.

Werktuigen3.1

Tijdens de sanering worden verschillende werktuigen ingezet om de sanering mogelijk te maken. 
Deze werktuigen zijn over verschillende locaties op het eiland verdeeld, te weten het 
tussendepot vlakbij de haven, de locatie van de bodemsanering, de haven en ten noordoosten 
van de locatie van de bodemsanering. Het gaat om de volgende werktuigen:

• Hydraulische graafmachine
• Aggregaat
• Vrachtwagens die ingezet worden

De NOx-emissie in kilogram per jaar afkomstig van deze mobiele werktuigen wordt berekend 
volgens het EMMA rapport van TNO\ Dit rapport ligt ook ten grondslag aan de standaard 
emissies gebruikt in AERIUS Calculator. Onderstaande formula geeft deze emissies:

Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * TAF-factor * Emissieduur/1.000

emissie in kilogram per jaar
het gedeelte van het gemiddelde voile vermogen van dit machinetype 
dat gemiddeld gebruikt wordt (als percentage of als fractie) 
het gemiddelde vermogen van dit machinetype (kW) 
de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar (g/kWh) 
aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de 
afwijking van de gemiddelde gebruikstoepassing van dit machinetype 
als gevolg van wisselende vermogensvraag 
aantal uur per jaar dat het werktuig in gebruik is

Emissie
Lastfactor

Vermogen
Emissiefactor
TAF-factor

Emissieduur

In de volgende tabel zijn de uitgangspunten voor de werktuigen op de verschillende locaties 
gegeven. Op basis van de projectgegevens wordt er ongeveer 32.000 m^ grond verplaatst, 
hiervoor zijn in totaal 3.200 bewegingen nodig.
Voor het laden en het lossen van de vrachtwagens is aangehouden dat de motor daarvoor 5 
minuten draait (1.600*5/60 = 134 draaiuren).
Voor het aanleggen van de rijplaten is uitgegaan van 1 dag werk. Voor alle werktuigen is 
uitgegaan dat zij aan de STAGE IV emissienormen voldoen. De vrachtwagens voldoen aan de 
EURO VI emissienormen.

[ Hulskotte en Verbeek, november 2009, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie 
met brandstof Afzet ^------------------------------------ ---- _ _____________
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In label 1 zijn de berekende emissies samengevat.

Tabd t: Mfkand# •mtott In tm tmttmn mobteto wrktuifn kunrtvi^rtMn

: TijdMiuur :> > Vermimn: inzct ^
last* > TAI^ctor Emissic-

fsctor
EmissicAe^viteit

lietor ‘
! T VT: [«iif4 > ii<w] If/kWhJ :f»l M

StortpUatMfi
T T

2S 75 1,1 0,36 26,53.570Aggregaten i
tGraafmachines 800 200 60 0,87 0,36 30,1(

+ +
Laden/Lossen
viachtwagens

It
134 300 60 0,4 9,6tt I I

I Ji I

Tuaaandapot

Laden/lossen
vraditwagens

0,4134 300 60 9,6
T

Graafmachine 60 0,87 036 15,0400 200

Stortfaunkar
TT I

Lossen vrachtwagans I I I03 4367 300 60I t

Aanvuband ophaalpunt
T

Laden vraditwagens 60 03 4367 300

Graafmadilne 400 200 60 0,87 0,36 15,0

Aanleg rijplatan
T

Vraditwagens aanleg 
rijplaten

8 300 60 03 0,6I II I I
I i ± X

Voor de modellering van de mobiele werktuigen is binnen AERIUS Calculator gebruik gemaakt 
van de sector 'Mobiele werktuigen' en de subsector 'Bouw en industrie'. Hierbij zijn de 
werktuigen gemodelleerd als vlakbronnen op de beoogde werklocaties. Er wordt uitgegaan van 
de standaard uitstoothoogte en warmte-output in AERIUS.

Vervoersbewegingen3.2

Tijdens bet uitvoeren van de werkzaamheden zullen vervoersbewegingen plaatsvinden ten 
behoeve van personeel, materiaal en materieel. Deze verkeersbewegingen vinden over 
verschillende wegdelen op bet eiland plaats. Op bepaalde delen is een stagnatiefactor 
meegenomen omdat een lagere snelbeid dan gebruikelijk voor de bebouwde kom maximaal 
baalbaar is.
In onderstaande label zijn de uitgangspunten voor de verkeersaantallen per bron gegeven.

T«b«l 2: UHc»nfspuntm vo<ftMlfb«w^f^n van an naar da sanarii^sioeatia

I MidklaUwaar ; Zwaarvarkaar | Stagnatialactor 
vaHnar I

44
{«/jaar] P‘1

Verfce«' vsn/naar stortplaats 1.600 100240

Verkeer vwi/nur tussendepot 00 1.600

Personeel binnen 30 zone 0 50240
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MiiMahwaar ! Zwi»arw*rk«w ; Stagnirtiafaetor 
ycfkcar • •

t+ +
|f/)Hr]

1 1
Pcnoneel op openbare weg 240 0 0

Aanvuband transport 0 1.600 100

!Verkeer van/naar openbare weg naar tussendepot 0 3.200 100

I
Verkeer van/naar tussendepot en haven 0 1.600 0

IVerkeer op haventerrein 0 1.600 100<

Voor het werkverkeer is de standaardmodellering van AERIUS voor wegverkeer aangehouden 
Op plekken waar op basis van de maximunisnelheid of maximum te behalen snelheid een ander 
gedrag dan gebruikelijk voor bebouwde kom verkeer waarschijnlijk is, is een stagnatiefactor 
aangehouden. Voor het verkeer buiten de bebouwde kom is het gemodelleerd als buitenweg.

De ontgraven verontreinigde grond wordt per schip afgevoerd naar een andere locatie waar het 
kan worden verwerkt. De schepen waarmee dit wordt vervoerd, zijn van de grootte 100-1599 GT. 
Er zullen ongeveer 32 vrachten nodig zijn om 16.000 m’ verontreinigde grond te verplaatsen. In 
onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor deze schepen gegeven. Er wordt van uitgegaan 
dat het gemiddelde schip 500 m’ vervoerd, wat neerkomt op 21 vrachtwagens (24 m’per 
vrachtwagen) per schip.

Tdiri t: UMgwigspwitan schapan

Aantai batoakanI Typa schip varb^ld Emissia
.................
IkgNOjjaarJluurl

lAi

Bukschepan GT 100-1S99 32 22 826,2

De scheepvaart is gemodelleerd als zeevaart: aanlegplaats. En voIgt de vaargeui vanaf de 
aanlegplek Ballumerbocht.

(
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17 maart 2020 revisie 01
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antea'group

Resultaten en conclusie4
In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf heeft Antea Group een stikstofdepositie onderzoek voor de 
beoogde bodemsanering van de stortgaten van de voormalige NAM-locatie Hollum-Ameland 
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn in deze rapportage beschreven.

In het kader van de Wet natuurbescherming is onderzocht of de voorgenomen activiteiten 
stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden veroorzaakt. In datgeval kunnen 
verslechterende of significant verstorende effecten op een Natura 2000-gebied op voorhand niet 
worden uitgesloten.

Resultaten4.1

Uit de berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator blijkt dat de werkzaamheden en het 
wegverkeer, dat van en naar de projectlocatie rijdt en de gebruikte werktuigen leiden tot een 
stikstofdepositie van maximaal 2,11 tnol per hectare per jaar stikstofdepositie op omringende 
Natura 2000-gebieden.

Conclusie4.2

Voor de sanering is het effect op stikstofdepositie, als gevolg van de emissie NOx en NH3 die 
ontstaan door werktuigen en vervoersbewegingen behorende bij dit voornemen, in beeld 
gebracht.

Uit de berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator blijkt dat de werkzaamheden en het 
wegverkeer, dat van en naar de projectlocatie rijdt en de gebruikte werktuigen leidt tot een 
stikstofdepositie die hoger is dan 0,00 mol N per hectare per jaar.

Hierdoor kent dit voornemen voor het aspect stikstofdepositie een vergunningplicht in het kader 
van de Wet natuurbescherming en kunnen op voorhand significant negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden niet worden uitgesloten.
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