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Addendum 21 juni 2022
Addendum (202206..) bij overeenkomsten Nauerna (20130604) (20140817)

De ondergetekenden:
1. de Vereniging Belangengroep Nauerna, statutair gevestigd te buurtschap Nauerna, gemeente
Zaanstad, kantoor houdende aan Overtoom 103 (1551 PG) te Westzaan, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer W.W.M. Antonissen (voorzitter) de heer F.
Ebing (secretaris) en mevrouw P. Scholder (penningmeester) gezamenlijk, hierna te noemen:
”BGN“;
en
2. de gemeente Zaanstad, gevestigd aan het Stadhuisplein 100 (1506) MZ Zaandam,
vertegenwoordigd door heer W. Breunesse, wethouder van de gemeente Zaanstad, daartoe
bepaaldelijk gemachtigd door de burgemeester en handelend ter uitvoering van het besluit van 5
juli 2022 van het college van burgemeester en wethouders
hierna genoemd “Zaanstad”;
en
3. de naamloze vennootschap NV Afvalzorg Holding, statutair gevestigd te Haarlem,
kantoorhoudende aan Nauerna 1 (1566 PB) te Assendelft, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer A.H. Krom, hierna te noemen
“Afvalzorg”;
en
4. Provincie Noord-Holland, gevestigd aan Dreef 3 (2012 HR) te Haarlem, te dezen krachtens het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid,
Milieu en Luchtvaart, ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. * 2022, hierna te
noemen “de Provincie”;
en
Partijen 1 tot en met 4 gezamenlijk aan te duiden als “Uitvoeringspartners”.
In overweging nemende dat:
a. Uitvoeringspartners tezamen met Fleer en het Havenbedrijf Amsterdam N.V. de “Overeenkomst
Nauerna (20130604)” d.d. 4 juni 2013 en de “Wijziging Overeenkomst Nauerna (20140813)” d.d.
20 november 2014, zijn aangegaan (hierna gezamenlijk te noemen: “de Overeenkomst”);
b. een van de afspraken uit de Overeenkomst is de aanleg van een recreatiepark in drie fasen, op
een gedeelte van de stortlocatie Nauerna (hierna: “Park Nauerna”), waarbij is afgesproken dat
“voor zover dat nodig is om veilig recreëren mogelijk te maken voor rekening van Afvalzorg de
stortplaats wordt voorzien van een bovenafdichting.” (artikel 2.3 sub 7 van de Overeenkomst
Nauerna;
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c.

ter vaststelling van de vraag of er in Park Nauerna veilig gerecreëerd kan worden zonder aanleg
van een bovenafdichting Uitvoeringspartners en Fleer en het Havenbedrijf Amsterdam N.V. in
artikel 2.4.5.1 e.v. van de Overeenkomst Nauerna een procedure zijn overeengekomen;

d. in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen procedure, Lievense/CSO
onderzocht heeft of veilig recreëren zonder bovenafdichting mogelijk is en daarbij in het rapport
van 20 maart 2015, tot het oordeel is gekomen dat voor het veilig recreëren, in Park Nauerna een
bovenafdichting – in ieder geval voor deelgebieden Fase 1 en 2 - niet noodzakelijk is; de
stortactiviteiten in deelgebied Fase 3 waren ten tijde van het onderzoek door Lievense/CSO nog
niet beëindigd, maar inmiddels wel (per 1 april 2022);
e. Afvalzorg er groot belang aan hecht te zijner tijd op de locatie Nauerna duurzaam stortbeheer te
kunnen toepassen, vanwege het grote maatschappelijke belang bij verduurzaming van
stortplaatsen. Duurzaam stortbeheer is het dusdanig terugbrengen van het emissiepotentieel naar
bodem en grondwater van de verontreinigingen in een stortplaats, dat de eeuwigdurende nazorg
en nazorgkosten substantieel kunnen worden verminderd of geminimaliseerd. Waar een
bovenafdichtingsconstructie is aangebracht op het stortlichaam, verhindert dit de toepassing van
duurzaam stortbeheer.
f.

in 2016 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voor de stortlocatie Nauerna aan
Afvalzorg tijdelijk uitstel is verleend voor de aanleg van een bovenafdichting in het kader van het
experiment Duurzaam Stortbeheer1;

g. de gemeenteraad van Zaanstad (hierna: ‘de raad’) op 20 juli 2017 het bestemmingsplan
“Omgeving Nauerna” heeft vastgesteld waarin de functie recreatie op het stortlichaam ter plaatse
van Park Nauerna is neergelegd. In artikel 7.2.2. van het bestemmingsplan is opgenomen dat
Park Nauerna na het beëindigen van de stortactiviteiten voor recreëren mag worden gebruikt als
na onderzoek is aangetoond dat veilig kan worden gerecreëerd, (eventuele) benodigde
maatregelen moeten worden uitgevoerd en in stand gehouden en een leeflaag van 1 tot 3 meter
moet worden aangebracht waarin indien noodzakelijk een bovenafdichtingsconstructie moet
worden opgenomen;
h. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") op 15 augustus
2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2728) naar aanleiding van tegen dit bestemmingsplan ingestelde
beroepen heeft geoordeeld dat de raad van Zaanstad zich niet in redelijkheid op grond van het
CSO-onderzoek, zoals genoemd onder overweging d, op het standpunt heeft kunnen stellen dat
veilig recreëren zonder het aanbrengen van een bovenafdichting gewaarborgd is (zie r.o. 22.3 tot
en met 22.9). Deze overwegingen zijn aanleiding geweest voor de Afdeling de raad van Zaanstad
op te dragen opnieuw een besluit te nemen over de door de Afdeling vernietigde onderdelen van
artikel 7 van het bestemmingsplan dat handelt over de bestemming Recreatie. Daarbij geldt dat
de raad van Zaanstad vanuit een goede ruimtelijke ordening moet bezien of veilig recreëren
geborgd is;
i.

Afvalzorg vervolgens op 14 september 2018 aan Lievense/CSO een zelfstandig verleende
opdracht heeft verstrekt om een aanvullend onderzoek te doen gezien de overwegingen van de
Afdeling over het CSO-onderzoek. Dit onderzoek komt tot dezelfde vaststelling als bij het eerdere
onderzoek van CSO, namelijk dat veilig recreëren mogelijk is zonder bovenafdichting;

j.

Zaanstad in januari 2019 een zelfstandig verleende opdracht heeft verstrekt aan Tauw /
Witteveen+Bos (verder aangeduid als TWB) voor het geven van een second opinion op het
nieuwe onderzoek van Lievense/CSO. Daaruit volgt dat onvoldoende zeker is dat zonder
bovenafdichting veilig kan worden gerecreëerd. Tevens wordt geadviseerd om de GGD of het

1

Het experiment duurzaam stortbeheer als bedoeld in hoofdstuk III A (artikelen 17 a tot en met 17 f) van het
Stortbesluit bodembescherming, zie Staatscourant 2016, 23631.
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RIVM een passend toetsingskader op te laten stellen voor de blootstelling aan stortgas en
percolaat;
k.

Zaanstad in februari 2019 zelfstandig aan de GGD een advies heeft gevraagd over het
toetsingskader bij de beoordeling van stortgas. GGD Zaanstad (op 6 maart 2019, aangevuld op
13 maart 2019 en, na verzoek om verduidelijking van de gemeente, op 18 juli 2019) heeft de GGD
geadviseerd om voor de beoordeling van stortgas aan te sluiten bij de ATSDR2 normering. Voor
percolaat adviseert de GGD om het risico op blootstelling aan percolaat tot nihil d.w.z. tot
verwaarloosbaar klein, terug te brengen. Gelet op het advies van de GGD, alsmede wegens de
feitelijke constatering van uittredend percolaat, is park deelgebied Fase 1 in maart 2019 op
verzoek van Zaanstad door Afvalzorg gesloten;

l.

Zaanstad zelfstandig aan TWB opdracht heeft gegeven om het advies van de GGD verder uit te
werken met betrekking tot de risicogrenzen voor de blootstelling via de lucht en vervolgens de
meetwaarden van het stortgas aan dit kader te toetsen voor Park Nauerna deelgebied Fase 1.
TWB op 10 oktober 2019 heeft geconcludeerd dat de blootstelling aan stortgas mogelijk leidt tot
risico’s voor recreanten;

m. Zaanstad zelfstandig aan TWB opdracht heeft gegeven om met een aanvulling op de second
opinion te komen naar aanleiding van het advies van de GGD als genoemd onder k en gelet op
het Bestemmingsplan Reparatie Omgeving Nauerna te adviseren over de veiligheid van recreatie
in Park Nauerna en specifiek over de uittreding van percolaat. Dit advies op 14 juli 2020 is
gegeven. De conclusie van het advies van TWB is dat om nu een besluit te kunnen nemen over
recreatie in het kader van veiligheid voor recreanten over de gehele stort een
bovenafdichtingsconstructie noodzakelijk is;
n. de raad van Zaanstad op 3 september 2020 het bestemmingsplan Reparatie Omgeving Nauerna
heeft vastgesteld waarin de aanleg van een bovenafdichtingsconstructie is voorgeschreven voor
de recreatieve functies;
o. onder andere Afvalzorg tegen dit bestemmingsplan beroep heeft ingesteld bij de Afdeling;
p. tussen Uitvoeringspartners geen overeenstemming bestaat over de wijze waarop veilig
gerecreëerd kan worden op Park Nauerna. Uitvoeringspartners zijn daarom met elkaar in overleg
gegaan om de mogelijkheid te verkennen om in een nieuwe adviesprocedure zich te laten
adviseren of - met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling – veilig recreëren in Park
Nauerna deelgebieden Fase 1, 2 en 3, voor, tijdens, en na uitvoering van duurzaam stortbeheer
mogelijk is, al dan niet met maatregelen ter beperking van emissie van stoffen uit de stortplaats
en blootstelling daaraan van mens en dier. In het kader van de aan te besteden opdracht is
gebleken dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) bereid is om dit
onderzoek te verrichten.
q. het RIVM in het kader van voorgaande overweging onder p door de Provincie, namens
Uitvoeringspartners, in 2021 is gevraagd om een generiek toetsingskader voor recreëren op
stortplaatsen op te stellen en op basis daarvan een specifieke risicobeoordeling voor de locatie
Nauerna te maken.
r.

voorafgaand aan de opdrachtverlening de Provincie de offerte-uitvraag in overleg met
Uitvoeringspartners aan het RIVM heeft verstrekt. In de offerte-uitvraag aan het RIVM is gevraagd
om zo nodig aan te geven met welke benodigde maatregelen veilig recreëren mogelijk is. De
offerte-uitvraag aan het RIVM is als bijlage 1 bij dit Addendum gevoegd. Het RIVM heeft een
offerte (RIVM kenmerk DG/2022-0078 d.d. 21 april 2022) uitgebracht inclusief een planning voor
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Het Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), is een federaal agentschap voor
de volksgezondheid van het U.S. Department of Health and Human Services.
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het verloop van het onderzoek. De offerte van het RIVM is als bijlage 2 aan dit Addendum
gehecht.
s.

in het kader van (mogelijke) besluitvorming die genomen wordt door (een van) de bevoegde
gezagen naar aanleiding van het advies van het RIVM, geldt dat Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Holland op grond van de Wet milieubeheer, dan wel, na inwerkingtreding van de
Omgevingswet het bevoegd gezag zijn voor de omgevingsvergunning milieu (milieu technische
zaken), en dat de bestuursorganen van Zaanstad het bevoegd gezag zijn voor besluiten in het
ruimtelijk spoor, te weten voor (een afwijking van) het bestemmingsplan dan wel, na
inwerkingtreding van de Omgevingswet, voor een afwijking of wijziging van het Omgevingsplan.
Vanuit dat laatste geldt – mede gelet op de uitspraak van de Afdeling – dat Zaanstad in deze
nieuwe adviesprocedure niet langer een faciliterende rol heeft, zoals in de Overeenkomst het
uitgangspunt is geweest.

t.

ter uitoefening van het bevoegd gezag geldt dat (eventuele) maatregelen die volgens het RIVM
advies voldoen en toepasbaar zijn alleen kunnen worden geïmplementeerd als die passen binnen
de wettelijke kaders die het omgevingsrecht daarvoor biedt.

u. Uitvoeringspartners met elkaar afspraken hebben gemaakt over de opdracht aan het RIVM voor
het onderzoek in de nieuwe adviesprocedure en over het gevolg dat daaraan moet worden
gegeven. Die afspraken worden schriftelijk in dit Addendum vastgelegd.
v.

Fleer en het Havenbedrijf Amsterdam N.V. middels een ieder afzonderlijk ondertekende verklaring
(kenmerk PNH 1737662/1778443) van resp. 28 februari 2022 en 1 maart 2022 aan
Uitvoeringspartners hebben verklaard afstand te doen van de rechten die zij kunnen ontlenen aan
de Overeenkomst en geen partij wensen te zijn bij onderhavige Addendum.

w. Afvalzorg en Zaanstad ieder een ander standpunt hebben over de vraag of er reeds uitvoering is
gegeven aan de bepalingen die zijn neergelegd in de Overeenkomst en daarmee of die zijn
“uitgewerkt”. Onverminderd de standpunten van Uitvoeringspartners en Fleer en het Havenbedrijf
Amsterdam N.V. hierover en zonder daaraan afbreuk te doen, worden hierna enkele nieuwe
afspraken opgenomen die zien op de verplichtingen van Uitvoeringspartners ten aanzien van het
vervolg dat aan de uitkomst van het RIVM onderzoek gegeven zal worden. Uit die nieuwe
afspraken kan dus op geen enkele wijze (impliciet of expliciet) worden afgeleid dat Afvalzorg dan
wel Zaanstad haar standpunt ten opzichte van de bepalingen in de Overeenkomst hierover
prijsgeeft.
x.

Afvalzorg van mening is dat zowel recreatie als verduurzaming belangrijk is en zij er naar streeft
om beide doelen op Park Nauerna te verwezenlijken. Zij vindt niet dat het een per definitie
ondergeschikt is aan het ander. Daar waar door het RIVM risico’s voor de veiligheid van
recreanten worden gesignaleerd, is het volgens haar daarom steeds de bedoeling om deze
risico’s – waar mogelijk – weg te nemen op een (proportionele en minst verstrekkende) wijze die
niet aan duurzaam stortbeheer in de weg staat.

y.

de Provincie uitvoering wil geven aan de in de Overeenkomst gemaakte afspraken over de
inrichting van een recreatiepark op een gedeelte van stortlocatie Nauerna. De Provincie
onderschrijft daarnaast het maatschappelijk belang van duurzaam stortbeheer in het algemeen.
Als uit het RIVM onderzoek blijkt dat recreatie en duurzaam stortbeheer naast elkaar kunnen
bestaan, is de toepassing van duurzaam stortbeheer op stortlocatie Nauerna bespreekbaar, onder
de voorwaarde dat duurzaam stortbeheer het gebruik als recreatiepark niet belemmert,
behoudens gedurende tijdelijke daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

z.

Zaanstad en BGN vinden dat op de locatie Nauerna het belang van recreëren zwaarder weegt
dan het belang van duurzaam stortbeheer in die zin dat duurzaam stortbeheer daar enkel zou
mogen worden toegepast wanneer er geen twijfel over bestaat dat duurzaam stortbeheer geen
afbreuk doet aan de veiligheid en de omvang van het recreëren aldaar.
4

aa. dat Uitvoeringspartners ingevolge het bovenstaande met elkaar in overleg zijn getreden en in
aanvulling op en onder in stand houding van het hetgeen zij eerder zijn overeengekomen, tenzij
daar hieronder uitdrukkelijk van wordt afgeweken, het navolgende overeenkomen:
Komen de volgende wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst overeen
7

Uitwerking nieuwe procedure RIVM over veilig recreëren.

7.1

In aanvulling op de in de artikelen 2.4.5.1 tot en met 2.4.5.5 van de Overeenkomst
beschreven procedure zullen Uitvoeringspartners gezamenlijk een nieuw advies inwinnen of
– met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling van 15 augustus 2018
(ECLI:NL:RVS:2018:2728) – veilig recreëren in Park Nauerna deelgebieden Fase 1, 2 en 3,
en voor, tijdens, en na uitvoering van het experiment duurzaam stortbeheer, mogelijk is al
dan niet na het treffen van maatregelen. De Provincie stuurt de uitspraak van de Afdeling
over Reparatieplan Omgeving Nauerna (procedurenummer 202005607/1/R1) na publicatie
aan het RIVM om die in het advies te betrekken.

7.2

Voor rekening en in opdracht van de Provincie vindt een onderzoek door het RIVM plaats, te
weten: Onderzoek RIVM Veilig recreëren. De uitvoering van het Onderzoek RIVM Veilig
recreëren vindt plaats op grond van de opdrachtverlening door de Provincie aan het RIVM.
Deze opdrachtverlening, waarmee ieder van Uitvoeringspartners hierbij instemt, wordt als
bijlage 3 aan dit Addendum gehecht en maakt onderdeel van dit Addendum uit. De beoogde
termijn van de opdrachtverlening is uiterlijk ultimo juli 2022.

7.3

De opdrachtverlening, zoals genoemd in artikel 7.2, houdt in dat het RIVM een generiek
toetsingskader zal opstellen voor recreëren op stortplaatsen en op basis daarvan een
specifieke risicobeoordeling voor Park Nauerna zal maken, met een advies of maatregelen
nodig zijn om veilig recreëren mogelijk te maken in Park Nauerna en – zo ja – welke
maatregelen. De specifieke risicobeoordeling:
1. is gericht op deelgebieden Fase 1, 2 en 3 van Park Nauerna; en
2. ziet op veilig recreëren op genoemde deelgebieden van Park Nauerna voor-,
gedurende- én na afloop van het experiment duurzaam stortbeheer.

7.4

Uitvoeringspartners zullen zo voortvarend als mogelijk en voor zover aan de orde, binnen de
door het RIVM genoemde reactietermijnen reageren op haar verzoeken om informatie
alsmede zo voortvarend als mogelijk tussentijdse feedback geven op (delen) van het
onderzoek van het RIVM, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.11.

7.5

Ten aanzien van de maatregelen als bedoeld in artikel 7.3 van dit Addendum geldt dat
Uitvoeringspartners in gezamenlijkheid een niet uitputtende lijst met mogelijke maatregelen
hebben opgesteld ten behoeve van het onderzoek van het RIVM, te weten ‘Maatregelenlijst
Uitvoeringspartners 2022’. Deze lijst is als bijlage 4 aan dit Addendum gehecht en maakt
onderdeel uit van de opdracht aan het RIVM en hiermee ook onderdeel van dit addendum.
De maatregelen in de lijst in bijlage 4 worden door Uitvoeringspartners beschouwd als
toepasbaar en kunnen door het RIVM worden meegenomen in het onderzoek. In beginsel
worden slechts technische maatregelen geïmplementeerd om humane gezondheidsrisico’s
te beperken en bij onaanvaardbare risico’s voor (alleen) honden kunnen ook
gebruiksbeperkende maatregelen worden getroffen.

7.6

Uitvoeringspartners zijn overeengekomen dat Park Nauerna zonder beperking voor de
volgende activiteiten veilig moet kunnen worden gebruikt, te weten: wandelen, honden
uitlaten, hardlopen, bootcamp, speeltoestellen (op ingerichte plek), picknicken, barbecueën
(op ingerichte plek), zonnebaden, balsporten (bv voetbal).
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7.7

Uitvoeringspartners zullen aan het RIVM de vraag voorleggen of het mogelijk is om, zonder
aanvullende technische maatregelen bovenop de maatregelen die nodig zijn om de in artikel
7.6 genoemde activiteiten veilig te laten plaatsvinden, te kunnen fietsen, mountainbiken en
paardrijden, en vee veilig te laten grazen op Park Nauerna.

7.8

Indien het RIVM voor haar onderzoek naar humane risico’s aanvullende, nieuwe data nodig
acht voor de locatiespecifieke beoordeling van Nauerna, kunnen Uitvoeringspartners
afspreken dat extra metingen zullen worden verricht. Uitvoeringspartners streven ernaar de
daarmee gepaard gaande kosten tot een minimum te beperken. Voor zover dit onderzoek
betreft dat betrekking heeft op stortgas en percolaat, zal Afvalzorg de kosten dragen van
deze extra metingen. Afvalzorg zal dit onderzoek, in overleg met het RIVM (laten) uitvoeren.

7.9

Aan de hand van de resultaten van de locatiespecifieke beoordeling kunnen alternatieve
maatregelen worden aangedragen door Uitvoeringspartners, voor zover deze maatregelen
het onderzoek van het RIVM niet onredelijk vertragen of de kosten daarvan verhogen. De
Provincie bepaalt vervolgens welke alternatieve maatregelen ter beoordeling worden
voorgelegd aan het RIVM, nadat gebruiksbeperkende maatregelen ter goedkeuring zijn
voorgelegd aan Zaanstad om te toetsen of deze op grond van het ruimtelijke ordeningsrecht
geborgd kunnen worden. Indien gemeente Zaanstad tot het oordeel komt dat de
voorgedragen gebruiksbeperkingen of -verboden niet kunnen worden geborgd, dan worden
de alternatieve maatregelen niet in het RIVM onderzoek ingebracht.

7.10

De rapporten en onderliggende documentatie en gegevens van de in artikelen 2.4.5.1 en
volgende bedoelde adviezen alsmede de daarna opgemaakte adviezen zoals opgenomen in
de considerans a tot en met y worden tezamen met de opdrachtverstrekking aan het RIVM
verstrekt. Het RIVM kan informatie opvragen bij Uitvoeringspartners en met hen in overleg
treden, bijvoorbeeld over de Maatregelenlijst Uitvoeringspartners 2022 en eventuele
aanvullingen op grond van artikel 7.9 van dit addendum.

7.11

De Provincie, als opdrachtgever, communiceert als enige met het RIVM. Indien het RIVM
vragen of reviewverzoeken aan de Provincie voorlegt, geeft de Provincie deze integraal door
aan de overige Uitvoeringspartners. Reacties en/of vragen van Uitvoeringspartners zullen
door Provincie integraal aan het RIVM worden gecommuniceerd. De Provincie verstrekt in
dit kader aan de overige Uitvoeringspartners afschriften van alle schriftelijke communicatie
met en door het RIVM, behoudens communicatie over de relatie opdrachtgever (Provincie)
en opdrachtnemer (RIVM). De Provincie zal zorgdragen dat Uitvoeringspartners kunnen
deelnemen aan de (kwartaal)bijeenkomsten, als het RIVM deze organiseert en dat
Uitvoeringspartners voldoende tijd en gelegenheid krijgen om zowel schriftelijk als
mondeling te reageren op het conceptadvies van het RIVM over het generiek toetsingskader
en op het conceptadvies van het RIVM over de locatiespecifieke risicobeoordeling van
Nauerna.

7.12

Uitvoeringspartners zijn gebonden aan het advies uit het RIVM onderzoek en zij zullen
daaraan uitvoering geven conform artikel 7.14 van dit Addendum. Aan de hand van de
uitkomsten van dit onderzoek zullen Uitvoeringspartners in overleg treden over de
wenselijkheid van de toepassing van bepaalde onderzochte alternatieve technische
maatregelen. Wanneer het Uitvoeringspartners niet lukt om overeenstemming te krijgen over
de wenselijkheid van de toepassing van bepaalde alternatieve technische maatregelen,
beslist de Provincie hierover met inachtneming van de belangen van Zaanstad. Wanneer
Uitvoeringspartners geen overstemming hebben over de wenselijkheid van de toepassing
van bepaalde door het RIVM onderzochte alternatieve gebruiksbeperkende maatregelen,
treden zij daarover niet in overleg en zullen deze maatregelen niet worden toegepast.
Wanneer Uitvoeringspartners wel overstemming hebben over de wenselijkheid van de
toepassing van bepaalde door het RIVM onderzochte alternatieve gebruiksbeperkende
maatregelen, treden zij daarover in overleg. Wanneer het Uitvoeringspartners niet binnen
6

een termijn van twee maanden lukt om overeenstemming te krijgen over de wenselijkheid
van de toepassing van bepaalde alternatieve gebruiksbeperkende maatregelen, beslist de
Provincie hierover met inachtneming van de belangen van Zaanstad. Wanneer bij
Uitvoeringspartners overeenstemming bestaat over de wenselijkheid van de toepassing van
bepaalde alternatieve maatregelen, dan zullen deze maatregelen worden toegepast.
7.13

Indien uit het RIVM advies volgt dat verschillende technische maatregelen veilig recreëren
mogelijk maken, dan selecteren Uitvoeringspartners daaruit op basis van redelijkheid de
meest proportionele en minst verstrekkende maatregelen. Indien binnen twee maanden na
de start van het overleg over het definitieve advies van het RIVM tussen Uitvoeringspartners
geen unanimiteit over de te verkiezen technische maatregelen is bereikt, dan beslist de
Provincie hierover met inachtneming van de belangen van de gemeente Zaanstad.

7.14

(Inspannings)Verplichtingen Uitvoeringspartners

7.14.1

Voor zover uit het Onderzoek RIVM Veilig recreëren volgt, als uitkomst van de hiervoor
omschreven procedure, dat het aanbrengen van een bovenafdichtingsconstructie op het
stortlichaam noodzakelijk is om daar mensen veilig te kunnen laten recreëren, dan zal
Afvalzorg deze bovenafdichtingsconstructie, zodra er geen redelijke juridische en/of redelijke
technische belemmeringen voor de aanleg van de bovenafdichtingsconstructie en het
recreatiepark (meer) zijn, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aanbrengen conform het
advies van het RIVM en het park gefaseerd aanleggen en openstellen. Afvalzorg zal zich in
dat geval niet meer beroepen op haar status van uitstellocatie in het kader van het
experiment Duurzaam Stortbeheer.

7.14.2

Voor zover het RIVM aangeeft voor de periode tijdens de uitvoering van duurzaam
stortbeheer geen betrouwbare uitspraak te kunnen doen omdat nog onvoldoende gegevens
over die periode beschikbaar zijn, dan wel zijn advies baseert op een of meer aannames
over de toepassing van een ingreep gericht op het verduurzamen van de stortplaats, is
Afvalzorg in zoverre niet gehouden een bovenafdichtingsconstructie als bedoeld in 7.14.1 op
het stortlichaam aan te brengen. In dat geval wordt, zodra bekend is welke
verduurzamingsingrepen kunnen worden toegepast op het stortlichaam, aan het RIVM of
een andere deskundige gevraagd om op basis van de uitkomsten van het experiment
duurzaam stortbeheer en de gegevens over de toe te passen verduurzamingsingrepen een
nieuwe locatiespecifieke beoordeling uit te voeren voor de periode gedurende duurzaam
stortbeheer. Als met inachtneming van de in deze overeenkomst neergelegde procedure uit
deze nieuwe beoordeling volgt dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om veilige recreatie
gedurende duurzaam stortbeheer mogelijk te maken, dan zal Afvalzorg deze maatregel(en),
zodra daarvoor geen redelijke juridische en/of redelijke technische belemmeringen (meer)
zijn, zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, gaan implementeren, dan wel afzien van de
desbetreffende verduurzamingsingreep of -ingrepen. Indien de implementatie van deze
maatregel(en) effecten heeft voor het gebruik en/of de toegankelijkheid van het
recreatiepark, dan maakt Afvalzorg een toegankelijkheidsplan voor de duur van de
implementatie. Uitvoeringspartners treden vervolgens met elkaar in overleg over dit
toegankelijkheidsplan en spannen zich in om dit plan unaniem vast te stellen. Indien binnen
twee maanden na de start van het overleg geen unanimiteit tussen Uitvoeringspartners is
bereikt, dan beslist de Provincie hierover.

7.14.3

Indien uit het RIVM advies volgt, als uitkomst van de hiervoor beschreven procedure. dat
een bovenafdichtingsconstructie niet noodzakelijk is om vanwege risico’s voor de
gezondheid van recreanten recreatie veilig mogelijk te maken, dan is Afvalzorg in geen
geval gehouden (doch wel bevoegd) om een bovenafdichtingsconstructie aan te brengen.
De bevoegdheid tot het aanleggen vervalt na de aanleg van het zonnepark op de
desbetreffende locatie, voor zover de bovenafdichting niet verplicht wordt gesteld.
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7.14.4

7.14.5

Indien uit het RIVM advies volgt, als uitkomst van de hiervoor omschreven procedure, dat
vanwege uitsluitend risico’s voor de gezondheid van recreanten het treffen van technische
maatregelen noodzakelijk is, dan zal Afvalzorg de desbetreffende maatregelen – met
inachtneming van artikel 7.13 en 7.14 van dit Addendum – zodra daarvoor geen redelijke
juridische en/of redelijke technische belemmeringen (meer) zijn, zo snel als redelijkerwijs
mogelijk is, implementeren, en het park gefaseerd gaan aanleggen en openstellen.
Ook indien uit het RIVM advies volgt, als uitkomst van de hiervoor beschreven procedure.
dat andere technische of gebruiksbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, als bedoeld in
7.14.4 hiervoor, blijft Afvalzorg bevoegd om in plaats daarvan alsnog een (gehele of
gedeeltelijke) bovenafdichtingsconstructie aan te leggen conform Stortbesluit voor zover dit
niet strijdig is met artikel 7.14.3. In dat geval zal zij de bovenafdichtingsconstructie – zodra
daarvoor geen redelijke juridische en/of redelijke technische belemmeringen (meer) zijn, zo
snel als redelijkerwijs mogelijk gefaseerd gaan aanbrengen en het park gefaseerd gaan
aanleggen en openstellen.

7.14.6

In een geval als omschreven in 7.14.1 of 7.14.4 (of in geval van een combinatie van beide),
maakt Afvalzorg een planning voor de aanleg van de bovenafdichtingsconstructie, het
treffen van de maatregelen en de gefaseerde aanleg en openstelling van het recreatiepark
(steeds voor zover van toepassing) en bespreekt zij deze planning met Uitvoeringspartners.

7.14.7

De kosten van een bovenafdichtingsconstructie en andere maatregelen zoals opgenomen in
dit artikel, zijn voor rekening van Afvalzorg.

7.14.8

Het college van Gedeputeerde Staten zal zich inspannen om, indien aan de orde, de
toepassing van de door het RIVM geadviseerde maatregelen mogelijk te maken in de
omgevingsvergunning milieu.

7.14.9

Zaanstad zal zich inspannen dat het college van burgemeester en wethouders de door het
RIVM als veilig te adviseren maatregelen planologisch mogelijk maakt, voor zover dit niet
strijdig is met haar publieke taken en verantwoordelijkheden.

7.15

Het experiment duurzaam stortbeheer is nog niet afgerond op het moment dat het Park
Nauerna naar verwachting zal worden ingericht. Indien uit het experiment duurzaam
stortbeheer volgt dat Afvalzorg andere uitvoeringstechnische maatregelen moet toepassen
dan in het kader van artikel 7.14 en volgend uit het RIVM-onderzoek, dan zijn de financiële
consequenties daarvan voor Afvalzorg. Indien voor de aanleg van een bovenafdichting in de
toekomst of voor maatregelen in het kader van het experiment duurzaam stortbeheer door
Afvalzorg Park Nauerna tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) niet toegankelijk is, dan zijn
Uitvoeringspartners voor die tijdelijke afsluiting niet aansprakelijk jegens elkaar. In een
dergelijk geval zal Afvalzorg de maatregelen, zodra daarvoor geen redelijke juridische en
redelijke technische belemmeringen (meer) zijn, zo snel als redelijkerwijze mogelijk is,
uitvoeren.

7.16

Uitvoeringspartners erkennen dat de mogelijkheid bestaat dat uit het experiment duurzaam
stortbeheer uitvoeringstechnische werkzaamheden volgen, die niet zijn meegenomen in de
locatiespecifieke beoordeling van Park Nauerna door het RIVM. Uitvoeringspartners zullen
in een dergelijk geval in overleg treden, met in acht neming van het bepaalde in artikel 7.17.

7.17

Voor alle situaties waarin dit Addendum niet voorziet en/of waarover één of meer
Uitvoeringspartners onderling overleg nodig achten, treden Uitvoeringspartners met elkaar in
overleg en spannen zich in hierover tot een regeling te komen. Hierbij kan het bepaalde in
artikel 5.4 van de Overeenkomst worden gevolgd.

7.18

Dit Addendum komt eerst tot stand zodra deze onvoorwaardelijk is ondertekend namens alle
Uitvoeringspartners. Namens BGN wordt dit Addendum ondertekend onder de opschortende
8

voorwaarde van instemming van haar algemene ledenvergadering en namens Afvalzorg
wordt dit Addendum ondertekend onder de opschortende voorwaarde van instemming van
haar raad van commissarissen.
7.19

Bijlagen
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum:
1. Offerteaanvraag aan RIVM d.d. ….. 2021
2. Offerte van RIVM d.d. …….2022
3. Opdracht aan RIVM d.d. ……2022
4. Maatregelenlijst d.d. ……..2022
5. Lijst met gebruiksvormen …….2022

Voor akkoord ondertekend d.d.

:

namens de Vereniging Belangengroep Nauerna

_________________

_________________

_________________

W.W.M. Antonissen

F. Ebing

P. Scholder

datum:

datum:

datum:

namens de gemeente Zaanstad

__________________
W. Breunesse
datum:

namens Afvalzorg Holding N.V.

__________________
A.H. Krom
datum:

namens de Provincie Noord-Holland

_____________________
J. Olthof
datum:
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Commissaris van de Koning
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Uw contactpersoon

RIVM
t.a.v.
Postbus 1 (PB 10)
3720 BA Bilthoven

BEL/OMB

E-mail:

@rivm.nl

Telefoonnummer +31 6
@noord-holland.nl
@
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Verzenddatum

Kenmerk

Betreft: Offerte uitvraag Onderzoek Park Nauerna

1737662/1742618

Uw kenmerk

Geachte heer

,

De provincie Noord-Holland doet graag zaken met betrouwbare
opdrachtnemers en instellingen die met ons meedenken en ons verder
brengen. Daarom nodig ik u graag uit om een offerte uit te brengen
voor Onderzoek locatie specifieke risicobeoordeling Park Nauerna.
Inhoud bijlagen
U vindt in bijlage 1 de voor de provincie belangrijkste uitgangspunten
van de opdracht Onderzoek Park Nauerna. Daarbij moet de offerte aan
een aantal eisen voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor
gunning en opdrachtverlening. Een omschrijving van deze vereisten
vindt u in bijlagen 2 en 3 (opzet van de offerte en de toepasselijke
voorwaarden van de offerte).
Deadline
In een voorgesprek heeft u een indicatie gegeven van 10 weken voor
het opstellen van de offerte. Dit is inclusief de tijd die eventueel
benodigd is voor het stellen van vragen en de beantwoording van deze
vragen. De provincie ontvangt uw digitale offerte graag, onder
vermelding van het kenmerk op deze brief, uiterlijk 4 maart 2022. U
kunt de offerte sturen aan uw contactpersoon van de Provincie,
mevrouw
, sector Omgevingsbeleid,
@noord-holland.nl. en in c.c.
@noordholland.nl. 1
De provincie zal uw offerte strikt vertrouwelijk behandelen. Zoals
aangegeven in het voorgesprek zal de provincie de offerte in

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

1

Klachten over deze aanbesteding kunt u indienen bij aanbestedingsklachten@noordholland.nl.

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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vertrouwelijkheid delen en bespreken met de partijen betrokken bij dit
onderzoek (bijlage 1). Partijen hebben uitgesproken de
vertrouwelijkheid in acht te nemen.
Uw offerte is in ieder geval ongeldig als u deze niet tijdig en/of
incompleet verstuurt. Er kunnen dus geen stukken na de deadline
worden aangeleverd, tenzij u vooraf (gemotiveerd) een uitstel heeft
afgestemd met de voornoemde contactpersoon.
U hoort uiterlijk vrijdag 15 april 2022 of de provincie Noord-Holland
gebruik maakt van uw aanbieding. Indien dit het geval is ontvangt u een
schriftelijke brief opdrachtverlening met de bijpassende gegevens
alvorens de opdrachtuitvoering kan aanvangen.
Voor vragen of opmerkingen over de opdracht kunt u zich wenden tot
uw contactpersoon mevrouw
. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06
.
Hoogachtend,
de commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,
namens deze,

Sectormanager Omgevingsbeleid

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
6 bijlage(n):
Bijlage 1:
Bijlage 1A:
Bijlage 1B:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:

Achtergrond en inhoud offerteaanvraag
Lijst met maatregelen Park Nauerna (concept)
Lijst met gebruiksvormen Park Nauerna (concept)
Opzet van en voorwaarden aan uw offerte
Voorwaarden offerte
Social Return

1737662/1742618
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BIJLAGE 1 Achtergrond en inhoud offerteaanvraag

Aanleiding en doel van de offerteaanvraag
De Uitvoeringspartners van de Overeenkomst Nauerna (gemeente
Zaanstad, Provincie Noord-Holland, de Vereniging Belangroep Nauerna
(BGN), Afvalzorg, Havenbedrijf Amsterdam en partij Fleer) hebben in
2013 met elkaar afgesproken dat op de gronden van de stortplaats een
openbaar toegankelijk park wordt gerealiseerd, te weten Park Nauerna,
en dat daarop veilig gerecreëerd dient te kunnen worden.
Bij de voorbereiding van het reparatieplan ‘Omgeving Nauerna’ door
gemeente Zaanstad is tussen een deel van de Uitvoeringspartners, te
weten de gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Afvalzorg en
BGN (hierna verder te noemen: “Partijen”) geen overeenstemming
bereikt over de wijze waarop veilig gerecreëerd kan worden op
stortplaats Nauerna. Daarom is tussen partijen afgesproken om nieuw
onderzoek te laten uitvoeren naar hoe er veilig gerecreëerd kan worden
op stortplaats Nauerna.
Partijen zijn overeengekomen om een generiek toetsingskader voor
recreëren op stortplaatsen te laten opstellen. Dit toetsingskader vormt
de basis voor het maken van locatie specifieke risicobeoordeling voor
de locatie Nauerna. Het doel is om met deze instrumenten te kunnen
beoordelen of veilige recreatie op de stortplaats Nauerna mogelijk is en
welke maatregelen daarbij zijn benodigd.
Resultaat van de offertaanvraag
Opdrachtgever wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst af te
sluiten voor:
1. Het opstellen van een generiek toetsingskader voor recreatie op
(voormalige) stortplaatsen;
2. Het uitvoeren van een locatie-specifieke risicobeoordeling,
uitgaande van het generieke kader, voor het recreatieve gebruik
van het park Nauerna, ingericht op de stortplaats Nauerna te
Assendelft.
Deze offerteaanvraag is het vervolg op de eerste opdracht, met uw
kenmerk DMG 2020-0075, die u namens de Partijen van de Provincie
Noord-Holland heeft gekregen op 7 augustus 2020 en op basis waarvan
u twee concept producten heeft opgesteld:
Product 1: Processtappen beoordelingskader Park Nauerna
(RIVM, d.d. 10 december 2020); en
Product 2: Conceptueel model voor de recreatie op “Park
Nauerna" (RIVM, d.d. 10 december 2020).
Deze offerteaanvraag beschrijft het gewenste resultaat en de procedure
die voor het offertetraject wordt gevolgd, conform de
aanbestedingskaders van de Provincie.
Vraagstelling
1. Generiek toetsingskader
Algemeen uitgangspunt is dat er een generiek toetsingskader komt dat
gebruikt kan worden voor het toetsen van recreatie op (voormalige)
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stortplaatsen voor de gehele provincie. De provincie is evenwel enkel
bevoegd gezag op stortplaatsen Wet Milieubeheer1 (Wm).
De aanleiding voor het onderzoek is het toetsen van recreatie op
stortplaats Nauerna, een Wm-vergunde stortplaats en tevens
uitstellocatie voor duurzaam stortbeheer (DS). Verzocht wordt om in de
offerte een onderscheid te maken in twee scenario’s: a. het opstellen
van een generiek toetsingskader voor (enkel) stortplaatsen Wet
Milieubeheer en b. het opstellen van een generiek toetsingskader voor
stortplaatsen Wet Milieubeheer en voormalige stortplaatsen. Op basis
van de consequenties voor het onderzoek (in tijd, geld en
betrouwbaarheid/bruikbaarheid) kiezen partijen bij opdrachtverlening
welk scenario zal worden gevolgd.
Het generieke toetsingskader moet rekening houden met uiteenlopende
vormen van recreatie. Hierbij dienen in ieder geval de gebruiksvormen
meegenomen te worden die Partijen voor deze locatie afspreken. Dit
gebruik zal door Partijen worden vastgelegd in het addendum bij de
Overeenkomst Nauerna, zodat hierover bij 2 een beoordeling
uitgevoerd kan worden. Voor scenario a: Het generiek kader moet
bruikbaar zijn voor alle situaties die kunnen voorkomen op
stortplaatsen Wet Milieubeheer. In het conceptueel model dient
rekening te worden gehouden met de situatie voor, tijdens en na de
toepassing van duurzaam stortbeheer. Daarbij opgemerkt dat het
normenkader voor alle situaties gelijk is. Het kader dient zowel
toepasbaar te zijn voor langdurige structurele, als voor acute,
incidentele blootstelling van recreanten.
Nb1. Het risico van verspreiding binnen de stort is onderdeel van het
bepalen van de blootstelling bij recreatief gebruik.
Nb2. Voor het uitwerken van ecologische risico’s kan uitgegaan worden
van de scenario’s die het RIVM beschrijft in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van
product 1 (“Processtappen Toetsingskader Park Nauerna, kenmerk DMG
2020-0113 d.d. 31-12-2020”).
2. Locatie-specifieke risicobeoordeling
De locatie-specifieke risicobeoordeling moet alle deelgebieden van
openstelling van het park Nauerna omvatten, fase 1, 2 en 3. De
risicobeoordeling moet een antwoord geven op de vraag of en hoe
veilig recreëren op stortplaats Nauerna, nu en in de toekomst, mogelijk
is. Daarbij dient RIVM uitspraken te doen over de periode voorafgaand
aan duurzaam stortbeheer, tijdens de uitvoer van duurzaam stortbeheer
en na afronding van duurzaam stortbeheer. De uitkomst van het
onderzoek moet voor provincie Noord-Holland als bevoegd gezag voor
de verlening van de omgevingsvergunning (milieu) duidelijkheid geven
1
Stortplaatsen Wet milieubeheer zijn gecontroleerde stortplaatsen die na september
1996 gesloten zijn of gesloten worden. In 1993 zijn hiervoor regels van kracht
geworden met de invoering van het Stortbesluit bodembescherming onder de Wet
milieubeheer en in 1998 is ook de Nazorgregeling Wet milieubeheer voor operationele
stortplaatsen van kracht geworden.
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over de eisen die gesteld kunnen worden ten behoeve van het veilig
recreëren. Daarbij moet de uitkomst voor de gemeente Zaanstad als
bevoegd gezag voor het bestemmingsplan duidelijkheid geven welke
eisen/maatregelen in het kader van een goede ruimtelijke ordening
gesteld moeten worden bij het toestaan van recreatieve functies op
stortplaats Nauerna.
Indien RIVM aangeeft geen uitspraak te kunnen doen over de
mogelijkheid tot veilig recreëren voor, tijdens of na het toepassen van
duurzaam stortbeheer, dan dient dit ook als conclusie te worden
opgenomen in het eindrapport.
Beschrijving van de werkzaamheden
Het RIVM wordt verzocht offerte uit te brengen voor de volgende
werkzaamheden:
1.
Het beschouwen van de aanwezige beschermende
voorzieningen die op basis van de Wet milieubeheer zijn
aangebracht en het beoordelen van de aanwezige dataset met
betrekking tot de concentraties in contactmedia (voor de
beoordeling van blootstelling aan verontreinigde bodem,
verontreinigd percolaat en stortgas) op geschiktheid voor een
volledige beoordeling van risico’s bij recreëren op de
deelgebieden fase 1, 2 en 3 en in alle fases (voor, tijdens en na
Duurzaam stortbeheer) en het nader uitwerken van het
conceptueel model met deze gegevens. In het conceptuele
model hoort een visualisatie van het systeem.
2.
Indien het RIVM aanvullende data nodig heeft om tot gedegen
onderzoeksresultaten te komen zoals het (laten) nemen en
analyseren van extra monsters ter plaatse, dan doet zij daartoe
een voorstel aan de opdrachtgever zijnde de provincie NoordHolland. De provincie legt het voorstel voor aan de Partijen.
Door Partijen wordt volledige medewerking verleend om het
verzamelen van benodigde gegevens door RIVM mogelijk te
maken.
3.
Het uitwerken van een generiek toetsingskader voor het
toestaan van recreatie op (scenario a) stortplaatsen Wet
Milieubeheer óf (scenario b) stortplaatsen Wet Milieubeheer en
voormalige stortplaatsen (zoals omschreven in doelstelling 1),
dat gebruikt kan worden door de bevoegde gezagen om de
mogelijkheden van veilig recreatief gebruik op (voormalige)
stortplaatsen te kunnen beoordelen. Het RIVM wordt gevraagd
om de bevoegde gezagen te adviseren over de normstelling
voor veilig recreëren en uitleg te geven over de geadviseerde
normen.
4.
Het uitvoeren van een locatie-specifieke risicobeoordeling,
inclusief het kwantificeren van onzekerheden en het uitvoeren
van een gevoeligheidsanalyse uitgaande van het generieke kader
voor het recreatieve gebruik van het park Nauerna (zoals
omschreven in doelstelling 2).
5.
Indien de voorgaande risicobeoordeling hiertoe aanleiding geeft:
het formuleren van maatregelen ter voorkoming of vermindering
van risico’s zodat alsnog een niveau van veilig recreatief gebruik
van het park bereikt wordt.
6.
Het RIVM wordt verzocht om, in geval milieutechnische
maatregelen worden voorgesteld, aan te geven hoe het effect
van een dergelijke maatregel in de toekomst kan worden
geborgd.
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Bij de uitwerking van uw offerte dient u rekening te houden met de
volgende aandachtspunten:
a.
De locatie specifieke risicobeoordeling dient in ieder geval
betrekking te hebben op gebruikers van het park: recreanten
(mens en hond);
b.
Gevraagd wordt in uw offerte duiding te geven van de
mogelijkheid om een risicobeoordeling uit te voeren voor dieren
(specifiek grazers voor beheer en honden voor recreatie), m.a.w.
in hoeverre kunnen dieren worden meegenomen in de
risicobeoordeling en in hoeverre kunnen hierover uitspraken
worden gedaan;
c.
In het generieke toetsingskader dient, in het conceptueel model,
rekening te worden gehouden met de aangebrachte
voorzieningen en hun functie in het kader van de Wet
milieubeheer (scenario a);
d.
Er dient in het generieke toetsingskader en bij de locatie
specifieke risicobeoordeling uitgegaan te worden van nationaal
en internationaal wetenschappelijk erkende toxicologische
blootstellingsnormen en blootstellingsmodellen passend bij de
te beoordelen situatie;
e.
In geval van Park Nauerna is het uitgangspunt van partijen dat
technische maatregelen worden voorgelegd voor
besluitvorming, in de regel geen gebruiksbeperkende
maatregelen. Voorafgaand aan deze uitvraag is door partijen
een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld voor Park
Nauerna. De lijst is als concept bijgevoegd in bijlage 1A en zal
door de gemeente Zaanstad nog juridisch worden getoetst in
het ruimtelijk spoor. De maatregellijst zal met de
opdrachtverlening aan het RIVM worden toegezonden en kan
door het RIVM worden gebruikt als input voor bovengenoemde
stap 5. Dit laat onverlet dat het RIVM andere maatregelen kan
voorstellen.
f.
Door Partijen zijn de mogelijke gebruiksvormen van het park
beschreven op basis waarvan het RIVM passende
blootstellingsscenario’s ontwikkelt. Deze lijst met
gebruiksvormen is als concept bijgevoegd in bijlage 1B. Ook
deze lijst wordt door de gemeente Zaanstad nog juridisch
getoetst in het ruimtelijk spoor. De lijst met gebruiksvormen zal
met de opdrachtverlening aan het RIVM worden toegezonden.
g.
De Raad van State heeft bij het beoordelen van het
bestemmingsplan Omgeving Nauerna voor de deelgebieden fase
1, 2 en 3 geoordeeld dat de veiligheid van recreanten zonder
bovenafdichtingsconstructie onvoldoende geborgd was in het
bestemmingsplan. Wij verzoeken u met de overwegingen van de
Raad van State over veilig recreëren rekening te houden met de
aandachtpunten uit deze beoordeling. Zie hiervoor de uitspraak
van 15 augustus 2018 (nr. 201707238/1/R1), de onderdelen 22
t/m 22.9, 37 en 38 en punten III onder a en b en IV van de
beslissing, waarbij met name in de onderdelen 22.8 en 22.9 de
Raad van State heeft aangegeven waarom met het indertijd
aanwezige CSO rapport onvoldoende was onderbouwd dat veilig
recreëren zonder het aanbrengen van een bovenafdichting
geborgd werd en in onderdeel 22.7 is aangegeven dat het
gebruik van recreatie niet afhankelijk gesteld kan worden van
een nog uit te voeren onderzoek over de beoordeling van de
veiligheid en de handhaving van een en nog op te stellen lijst
van maatregelen.
h.
Het RIVM wordt verzocht in haar offerte aan te geven met welke
partijen (intern of extern) zij afstemming noodzakelijk acht om
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i.

tot een goede uitvoering van de opdracht te komen. Tevens
wordt het RIVM verzocht om, indien er aspecten zijn die niet
specifiek in de uitvraag zijn benoemd die noodzakelijk dan wel
wenselijk zijn, te beschrijven en op te nemen in de offerte.
Er is een initiatief om een deel van het park in te richten als
multifunctioneel zonnepark. Initiatiefnemer hiervoor is BGN,
samen met het Nationaal Consortium Zon in Landschap via het
al lopende project ‘In my backyard please’.

U kunt van Partijen verwachten dat zij zich ambtelijk en bestuurlijk
goed organiseren in een ambtelijke werkgroep en een stuurgroep. Het
voorzitterschap en secretariaat van beide groepen wordt voorzien door
Partijen, het RIVM is indien nodig aanwezig in de rol van deelnemer. In
de offerte dient u wel een duidelijk processchema op te nemen met de
in het project te doorlopen stappen, zodat de organisatie van de
ambtelijke werkgroep en de stuurgroep goed afgestemd kan worden.
Wij vragen u om in het processchema aandacht te geven aan mijlpalen,
beslismomenten, wanneer u welke inbreng nodig heeft etc. Verzocht
wordt om het processchema te voorzien van een planning uitgaande
van streefdata, zodat voor Partijen duidelijk is wanneer iets van hen
wordt verwacht, inclusief eventuele reactietijden.
Looptijd van de opdracht
De geplande aanvangsdatum is zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening, maar uiterlijk 2 mei 2022.
De opdracht eindigt na de oplevering en goedkeuring van de locatiespecifieke beoordeling voor het recreatieve gebruik van het park
Nauerna op de stortplaats Nauerna te Assendelft, met in acht neming
van de uitgangspunten en aandachtspunten als benoemd onder
‘vraagstelling’.
De verwachting van de Provincie is dat de werkzaamheden zullen
eindigen uiterlijk op 1 mei 2024.
De provincie Noord-Holland kan eventueel verlenging van de
werkzaamheden overwegen. Eventuele verlenging en aanvulling wordt
altijd schriftelijk overeengekomen. Onderdeel van de offerte aanvraag is
het leveren van een planning met streefdata.
De aanbestedingsplanning is als volgt:
Omschrijving

Datum

Uitvraag offerte

10-12-2021

Indienen schriftelijke vragen

6-1-2022

Beantwoording vragen

13-1-2022

Sluitdatum indienen offerte

4-3-2022

Opdrachtverlening schriftelijk
verstrekken

Uiterlijk 15 april 2022

Start werkzaamheden

Uiterlijk 2 mei 2022

1737662/1742618
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Lijst met eisen opdrachtspecifiek

Omschrijving eis

Uw aanbieding
voldoet ja/nee

1

De voorgestelde planning van de opdrachtnemer komt overeen met
de planning van de opdrachtgever.

J/N

2

Uiterlijk 2 mei 2022 wordt gestart met de opdracht.
Opdrachtnemer garandeert, dat de medewerker(s) die hij in zijn
offerte voorstelt voor de uitvoering van de opdracht beschikbaar is
vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst

J/N

3

Tijdens het onderzoek wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever
op regelmatige basis inzicht gegeven in de tussenresultaten,
transparantie op inhoud, planning, proces en (gefactureerde) kosten.

J/N

4

Continuïteit: opdrachtnemer borgt de overeengekomen inzetbaarheid
van de aangeboden medewerker(s) van opdrachtnemer voor de totale
duur van de overeenkomst.
Indien gedurende de overeenkomst de medewerker vervangen moet
worden, dan borgt opdrachtnemer dat deze vervanger beschikt over
een gelijke capaciteit en kennis- en competentieniveau als de
medewerker die hij/zij vervangt.
Alvorens de vervanger met zijn werkzaamheden kan aanvangen wordt
van opdrachtnemer gevraagd om met opdrachtgever een
kennismakingsgesprek in te plannen.
Opdrachtnemer borgt voor de duur van de opdracht, dat de
medewerker(s) die de opdracht uitvoeren in loondienst is van
opdrachtnemer (of diens onderaannemer).
Opdrachtnemer is zich bewust van haar ketenverantwoordelijkheid,
indien zij voor de opdrachtuitvoering een beroep doet op een
medewerker in loondienst bij een onderaannemer (subcontractor).

J/N

5

6
7

9

Opdrachtnemer committeert zich tot geheimhouding van alle
informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Het door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht
geoffreerde prijs is in euro exclusief BTW, vast voor de duur van de
overeenkomst. De vergoeding is inclusief reiskosten en alle overige
kosten welke in verband met de uitvoering van de opdracht
redelijkerwijs dienen te worden gemaakt.
Prestatieverklaring: opdrachtnemer overlegt aan opdrachtgever ten
behoeve van goedkeuring van (tussentijds) geleverde (mijlpaal)
producten een prestatieverklaring waaruit blijkt, dat hetgeen
waarvoor betaald wordt, is geleverd. De per (mijlpaal) product
passende prestatieverklaring wordt bepalen opdrachtgever en
opdrachtnemer na gunning van de opdracht.

J/N

J/N
J/N

J/N
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Lijst met wensen opdrachtspecifiek

Omschrijving wens
1

Communicatie en uitleg. Opdrachtnemer is in staat de inhoudelijke teksten en uitkomsten
van het onderzoek te vertalen in begrijpelijke taal voor opdrachtgever en
uitvoeringspartners.

2

Indien noodzakelijk levert opdrachtnemer alle benodigde informatie en/of een bijdrage aan
(tussentijds) bestuurlijk overleg van opdrachtgever en uitvoeringspartners.

3

Indien opdrachtnemer belemmering ervaart van een uitvoeringspartner of anderszins tijdens
het onderzoek stelt opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte.

4

Accountmanagement: opdrachtnemer zal gedurende de overeenkomst éen medewerker
aanbieden, die voor opdrachtnemer acteert als inhoudelijk opdrachtverantwoordelijke
manager (single- point-of-contact,‘spoc’). Afspraken tussen opdrachtnemer en
opdrachtnemer worden door deze medewerker zodanig vastgelegd, dat zij geraadpleegd
kunnen worden door de contactpersoon van zowel opdrachtnemer als opdrachtnemer.

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: social return verplichting
provincie Noord-Holland
De provincie investeert in social return omdat dit de kans op werk
vergroot voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bijdraagt
aan de economie en werkgelegenheid in deze provincie. Social return
sluit aan bij de doelstellingen van de provincie Noord-Holland op het
gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Social return wordt
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde toegepast bij aanbestedingen van
Diensten boven het bedrag van € 214.000,-.
Onze verwachting is dat deze opdracht dit drempelbedrag overstijgt,
waardoor ook bij deze opdracht social return van toepassing is. Dit
betekent dat van Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij een bijdrage
levert aan het creëren van kansen op werk voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten). Dit kan bijvoorbeeld door
kandidaten in dienst te nemen, maar ook door mensen voor te bereiden
op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Te denken valt aan
opleidingen, trainingen of stages. Daarnaast behoort sociaal inkopen
tot de mogelijkheden en zijn sociale activiteiten toegestaan die ten
goede komen aan kandidaten uit de doelgroep.
De social return verplichting in deze Opdracht
In deze aanbesteding wordt de Inschrijver verplicht om als social return
tenminste 2% van de opdrachtsom 2 van de Dienst aan te wenden voor
social return. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die
mensen uit de social return doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg
te nemen of te reduceren. Voor meer informatie, zie de ‘Bijlage social
return’.

Onder opdrachtsom wordt verstaan het bedrag van de daadwerkelijk gerealiseerde
opdrachtsom exclusief omzetbelasting op basis van nacalculatie, welke door
2

opdrachtnemer periodiek wordt doorgegeven aan socialreturn@noord-

holland.nl.

Losloopgebieden honden inrichten op delen van park waar dit zonder risico's mogelijk is gebruik

extra maatregelen bij aanleg speelvoorzieningen, gericht op tegengaan van plasvorming preventief inrichting

preventief beheer

curatief beheer

preventief

curatief

preventief

curatief

preventief

curatief

Type

preventief beheer

preventief

curatief

beheer

hogere frequentie van gerichte terreininspecties gericht op uittreding van water

actieplan, gericht op snelle actie in geval van onverhoopte uittreding percolaat

horizontale drainage aanbrengen

horizontale drainage aanbrengen

verticale drainage aanbrengen

verticale drainage aanbrengen

(plaatselijk) afdichting aanbrengen ( in combinatie met drainage)

(plaatselijk) afdichting aanbrengen ( in combinatie met drainage)

Omschrijving maatregel (stortgas)

een meetreeks opbouwen (en concluderen dat de meetwaarden altijd onder de norm
liggen), voordat wordt overgegaan tot (her)opening van het park

omschakelen van reguliere stortgasonttrekking naar overonttrekking
extra stortgasonttrekking aanbrengen

extra stortgasonttrekking aanbrengen

extra stortgasmonitoring op ligweides

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nr.

14

15
16

17

18

preventief inrichting

4

2

3

1

preventief inrichting

preventief beheer

een natte periode afwachten (en concluderen dat er geen uittreding plaatsvindt),
voordat wordt overgegaan tot (her)opening van het park

gebieden (bijvoorbeeld steile taluds) uitsluitend benutten voor natuurontwikkeling
(bosschages)
gebieden (bijvoorbeeld steile taluds) uitsluitend benutten voor natuurontwikkeling
(bosschages) en op een natuurlijke manier ontoegankelijk maken voor loslopende
honden

Type

Omschrijving maatregel (percolaat)

Nr.

Voorgestelde maatregelen ter vermindering van contactmogelijkheden met percolaat en stortgas

Deze maatregel beperkt gebruik van het park en de
In openbaar gebied moeten honden aangelijnd zijn, tenzij losloopgebied
maatregel is niet 'aanlijnen' maar 'wegtrekken' (en dat is aangewezen. Zie APV Zaanstad. Losloopgebied kan.
kan je niet opleggen)

geen maatregel, maar gebruik: we willen een deel
losloopgebied en de rest aanlijngebieden.

is geen maatregel, maar wel doen

Geen maatregel die bijdraagt aan leveren van
veiligheid. RIVM bepaalt of beschikbare gegevens
afdoende zijn voor risicobeoordeling

Geen maatregel die bijdraagt aan leveren van
veiligheid. RIVM bepaalt of beschikbare gegevens
afdoende zijn voor risicobeoordeling

Een goed onderdeel i.c.m. andere maatregelen
Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden

Een goed onderdeel i.c.m. andere maatregelen

Gemeente

is geen maatregel, maar wel doen; onderdeel van RIVMonderzoek

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden. Indien gehele afdichting: groen

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden

Een goed onderdeel i.c.m. andere maatregelen, maar
afhankelijk van oplossingsruimte toetsingskader RIVM

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden

Een goed onderdeel i.c.m. andere maatregelen, maar
afhankelijk van oplossingsruimte toetsingskader RIVM

Hangt af van toetsingskader RIVM.

BGN

moet, is standaard vereiste

Dit is geen preventief beheer maar een curatieve
maatregel. Dit hangt af van toetsingskader RIVM.
Vraag: hoeveel, waar en hoe?

Twijfel vanuit ODNZKG over uitvoerbaarheid irt verhoging van
stikstofuitstoot

Geen maatregel, wel van nut omdat het bijdraagt aan een goede
risicobeoordeling van het RIVM

Provincie

Vanuit veiligheid bespreekbaar mits oplossing voor
toegang tot heuvel. Mits akkoord van alle
uitvoeringspartners
Vanuit veiligheid bespreekbaar mits oplossing voor
toegang tot heuvel. Mits akkoord van alle
uitvoeringspartners

We willen 100% van het gebied beschikbaar hebben voor
recreatie. We hebben al 24 hectare ingeleverd (van de 84
hectare hebben we nog maar 60 hectare over).
100% recreatie

moet, is standaard vereiste

geen maatregel die bijdraagt aan leveren van veiligheid geen maatregel, wel doen omdat het bijdraagt aan de kennis die het
RIVM heeft over de uittreding van percolaat onder bepaalde
weersomstandigheden.

is geen maatregel, maar wel doen

Valt niet te beoordelen; welk probleem lost dit op?

Provincie
Gemeente
Voorbehoud van gemeente Zaanstad: Het is in dit
stadium erg vroeg om over maatregelen te praten.
De mogelijke maatregelen hangen af van de
ruimte die het door RIVM aanbevolen en door de
bevoegde gezagen vastgestelde toetsingskader
biedt. Nadat het toetsingskader duidelijk is kan
pas definitief beoordeeld worden of de
maatregelen aanvaardbaar zijn. Verder zijn
onderstaande maatregelen wat ons betreft alleen
aanvaardbaar als uit het RIVM onderzoek komt
dat deze maatregelen, al dan niet in combinatie
(afgekort als i.c.m.), voldoende veiligheid bieden
voor recreatie.

BGN

NVA

NVA

Geen maatregel

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Twijfel of dit uitvoerbaar is vanwege extra emissies van in ieder geval
stikstof. Afvalzorg zoekt dit uit in overleg met OD. Onder voorbehoud
door naar RIVM

Geen maatregel, wel doen

Conclusie tbv BO

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Samenvoegen met maatregel 7

Geen maatregel om risico's weg te nemen, wel doen.

Bespreken tijdens BO

Bespreken tijdens BO

Bespreken tijdens BO

Geen maatregel, wel doen

Conclusie tbv BO
Deze kolom geeft aan in hoeverre de maatregel besproken moet
worden tijdens het bestuurlijk overleg.
Groen = akkoord om de maatregel te laten onderzoeken door
het RIVM. Uiteindelijk bepalen zij of de maatregel nodig is en of
deze voldoende effectief zou zijn.
Geel = bespreken tijdens een bestuurlijk overleg / verder
uitzoeken
Paars = geen maatregel om het park veiliger te maken. Wel
doen, want op andere manier positief.

beheer

preventief

curatief

maaibeleid gericht op bloemrijk hooiland om te sturen richting ligweides

(plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met stortgasonttrekking)

(plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met stortgasonttrekking)

20

21

22

Voorwaarde: Deze maatregelen kunnen wat ons betreft alleen als uit het RIVM
onderzoek komt dat deze maatregelen, als dan niet in combinatie, voldoende veiligheid
bieden voor recreatie
Note: De zoekruimte van de maatregelen hangt af van de ruimte die het nieuwe
toetsingskader biedt
Note: Het is in dit stadium te vroeg om over maatregelen te praten. We weten namelijk
niet welke mate van maatregelen we moeten gaan toepassen. We moeten na het
toetsingskader weer herijken of de maatregelen acceptabel zijn.

Legenda
akkoord/bespreekbaar
twijfel, verduidelijken
niet akkoord/onbespreekbaar
geen maatregel

preventief inrichting

ligweide realiseren op afgedichte compartiment 16A/B

19
je moet overal kunnen gaan zonnebaden

je moet overal kunnen gaan zonnebaden

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden

Het toetsingskader van het RIVM moet hier ruimte
voor bieden. Indien gehele afdichting: groen

Mogelijk een goed onderdeel i.c.m. andere
maatregelen

Goed voor deze specifieke plek in combinatie met
andere maatregelen voor overig recreatiegebied.
Geldt ook voor percolaat.

(Twijfel vanuit ODNZKG over de effectiviteit gezien het veranderlijke
karakter van de emissiepieken)

In combinatie zien met 19: acties om activiteit zonnebaden te sturen
richting compartimenten 16A/B.

In combinatie zien met 20: acties om activiteit zonnebaden te sturen
richting compartimenten 16A/B.

Het is aan het RIVM om te bepalen of een dergelijke curatieve
maatregel voldoende zekerheid biedt om op basis daarvan de
veiligheid van recreatie te kunnen garanderen

Samen met 20 bespreekpunt voor tijdens bestuurlijk overleg: moet
zonnebaden overal mogelijk zijn in het park, of is het een acceptabele
maatregel om de locatie van ligweides afhankelijk te maken van waar in
het park dit veilig kan?

Lijst met gebruiksvormen van park Nauerna
NB. Dit betreft de stortplaats en niet de omliggende paden en groenstrook daarbuiten
Omschrijving

BGN

Gemeente

Provincie

NVA

Conclusie tbv BO

Onderstaande geldt voor alle recreanten

wandelen
honden uitlaten
hardlopen
bootcamp
speeltoestellen (op ingerichte plek)
picknicken
barbecueën (op ingerichte plek)
Dan moet GZ RO
(bestemmingsplan
of vrijstelling op
bp) aanpassen.

fietsen
Dan moet GZ RO
(bestemmingsplan
of vrijstelling op
bp) aanpassen.

Wel van belang om
ervoor te zorgen
(monitoring/onder
houd) dat deklaag
niet dunner wordt.

mountainbiken
Dan moet GZ RO
(bestemmingsplan
of vrijstelling op
bp) aanpassen.

Afvalzorg bekijkt met welke
maatregelen zij ervoor kunnen
zorgen dat dit gebruik mogelijk
is zonder dat de deklaag
erodeert. Daarna bespreken
op bestuurlijk overleg.
Afvalzorg bekijkt met welke
maatregelen zij ervoor kunnen
zorgen dat dit gebruik mogelijk
is zonder dat de deklaag
erodeert. Daarna bespreken
op bestuurlijk overleg.

paardrijden
Aandacht nodig
waar zij wel/niet
mogen drinken.
Ringsloot bv. is niet
mogelijk. In het
gebied ligt klasse
industrie grond
met hier en daar
AW-klasse. Dus
grazers toelaten is
onzeker en
beperkt. Gebruik
van vee voor vlees
en melk beperken.
Zie recent nieuws
over dioxine in
natuurgebieden.

Bespreken op bestuurlijk
overleg: 1) gebruik wenselijk
en wanneer risico's dan
gebruik beperken/annuleren
of 2) gebruik moet kunnen en
als er risico's zijn dan moeten
risico's worden weggenomen
met maatregelen

schapen en koeien laten grazen (24/7)
zonnebaden
balsporten (bv voetbal)
vissen (in meertje bij entree)

zwemmen (in aan te leggen meertjes)
Legenda
moet zeker kunnen
moet eventueel kunnen
niet wenselijk

Twijfel, zie ook
opmerkingen
Zaanstad.
Aanvullend met
toezicht op
Vraagt om
zwemwaterkwalit kwaliteit
eit

Op eigen risico pootje baden
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BIJLAGE 2 Opzet en voorwaarden offerte
Hieronder leest u welke gegevens u in de offerteaanvraag moet
overleggen en aan welke voorwaarden u moet voldoen (Bijlage 3)

Opzet
Uw offerte moet de volgende indeling hebben:
1. Aanbiedingsbrief. U bepaalt zelf de vorm van uw aanbiedingsbrief.
2. Onderzoeksplan
Wij vragen u in uw offerte uw aanpak te beschrijven, met als
uitgangspunt onze opdrachtbeschrijving in bijlage 1. Besteedt in uw
beschrijving a.u.b. ook aandacht aan:
•
•
•

•

De mate van voldoen aan de eisen J/N;
De mate waarin u tegemoet komt aan de wensen;
Inzet medewerker(s). A.u.b geef aan welke medewerker(s) u
voornemens bent in te zetten voor het uitvoeren van de opdracht. U
voegt het cv van de medewerker(s) toe en beschrijft de
beschikbaarheid gedurende de looptijd van het onderzoek.
Als u van plan bent om meerdere medewerkers in te zetten, dan
dient u per medewerker de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden te omschrijven. De provincie wil in dat geval
één centraal aanspreekpunt te hebben, zowel voor commerciële als
inhoudelijke aangelegenheden.

U garandeert dat bij het uitbrengen van de offerte de door u geboden
kandidaat beschikbaar is voor de uitvoering van de opdracht op de
gewenste startdatum. A.u.b. geef in uw offerte ook aan op welke wijze
u vervanging van tenminste gelijkwaardig niveau aanbiedt, indien één
van de door u voorgestelde medewerker(-s) om dwingende redenen
zijn/haar werkzaamheden niet kan uitvoeren.
3. Prijs
Geef aan welke totaalkosten u in rekening brengt voor het uitvoeren van
de opdracht (totaal aanneemsom, of: fixed price). De op te geven
tarieven zijn all-in tarieven, dat wil zeggen inclusief reis- en
verblijfkosten, parkeerkosten en eventuele bureau- en
administratiekosten.
4. KvK-nummer en IBAN nummer waarop u de betalingen wilt ontvangen
indien u de opdracht gegund krijgt

1737662/1742618
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BIJLAGE 3 Voorwaarden van de offerte
1. De offerte dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 60
dagen. Tijdens deze periode heeft uw offerte het karakter van een
onherroepelijk aanbod.
2. De provincie Noord-Holland neemt vrijblijvende aanbiedingen niet in
behandeling.
3. Aan het uitbrengen van een offerte zijn voor de provincie NoordHolland geen kosten verbonden ongeacht of de offerte tot het sluiten
van een overeenkomst zal leiden.
4. Op alle offerteaanvragen van de provincie Noord-Holland zijn de
Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en
diensten, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland op 25 september 2018, van toepassing, met uitsluiting
van de algemene voorwaarden van de leverancier of opdrachtnemer.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en
diensten zijn te downloaden op https://www.noordholland.nl/Over_de_provincie/Inkoop_en_aanbesteden/Documenten/Alg
emene_inkoopvoorwaarden.pdf. Bij het indienen van uw offerte dient u
expliciet in te stemmen met de digitale terhandstelling van deze
voorwaarden.
5. De provincie Noord-Holland behoudt zich het recht voor om nadere
toelichting te vragen op de uitgebrachte offerte(s).
6. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken
hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk
zijn bevestigd.
7. Aanbiedingen dienen te zijn gesteld in het Nederlands.
Correspondentie zal eveneens in het Nederlands geschieden.
8. Ontvangst van uw offerte houdt geen aanvaarding van uw aanbod in
en leidt niet tot enige verbondenheid van de provincie Noord-Holland. In
dat geval is er ook geen enkele verplichting tot het vergoeden van welke
schade of kosten dan ook. Een overeenkomst komt slechts tot stand
nadat de leverancier c.q. opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging
van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen in de vorm van een
opdrachtbrief of een door provincie Noord-Holland ondertekend
contract.
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12 |

1737662/1742618

Bijlage 4 – Social return

Bijlage 4 behorend bij offerte uitvraag Onderzoek Park Nauerna
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Colofon

Uitgegeven door

Provincie Noord-Holland

Datum

10 december 2021
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Artikel 1: De social return verplichting
Opdrachtnemer dient als social return minimaal 2% van de
opdrachtsom 3 (exclusief omzetbelasting) aan te wenden voor social
return. De social return waarde is een fictieve waarde en wordt in geld
uitgedrukt om de inspanning meetbaar te maken. Deze social return
waarde dient aantoonbaar te worden ingezet om kansen te creëren voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan Opdrachtnemer
doen door mensen uit de doelgroep in dienst te nemen, en door het
aanbieden van opleidingen, trainingen of stages. Daarnaast behoren
sociaal inkopen en MVO activiteiten die ten goede komen aan
kandidaten uit de doelgroep tot de mogelijkheden. Social return moet
voldoende verband houden met het voorwerp van de opdracht. De
doelgroep social return bestaat uit iedereen met afstand tot de
arbeidsmarkt, mits aantoonbaar (geregistreerd). Kandidaten moeten
herleidbaar zijn in het kader van controle.
Opdrachtgever hanteert het doelgroepwaardenmodel. Hierin staan de
toegestane doelgroepen en is de social return waarde per doelgroep
bepaald op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat.
Er is rekening gehouden met de inspanning die Opdrachtnemer moet
leveren om de kandidaat naar werk te begeleiden.
Zie de laatste pagina van deze Bijlage voor het
doelgroepwaardenmodel.
Artikel 2: Verantwoordelijkheid
De Opdrachtnemer is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het
invullen, nakomen en verantwoorden van zijn social return verplichting,
zoals: het werven, selecteren, opleiden, plaatsen, trainen en/of
begeleiden van kandidaten uit de doelgroep. Dit geldt ook wanneer
Opdrachtnemer de social return verplichting deels overdraagt aan
bijvoorbeeld onderaannemers.
Artikel 3: Invulling van de verplichting

• Invulling van de social return verplichting vindt plaats binnen de
kaders van deze Overeenkomst;

• De social return verplichting dient binnen de initiële looptijd van de
Overeenkomst te worden gerealiseerd. Bij verlenging worden
opnieuw social return afspraken gemaakt onder dezelfde
voorwaarden;

• Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen rapportage- en
evaluatiemomenten aanleiding geven tot aanpassing van de wijze
van invulling van de social return verplichting in samenspraak met
Opdrachtgever.

Onder opdrachtsom wordt verstaan het bedrag van de daadwerkelijk gerealiseerde
opdrachtsom exclusief omzetbelasting op basis van nacalculatie, welke door
opdrachtnemer periodiek wordt doorgegeven aan socialreturn@noord-holland.nl.
3
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• Het is niet toegestaan kandidaten die elders zijn meegerekend op te
voeren.
Artikel 4: Team social return Opdrachtgever
Opdrachtnemer kan ná gunning gebruik maken van de expertise en het
netwerk van Opdrachtgever, team social return (socialreturn@noordholland.nl) Gedurende de contractperiode is team social return het
aanspreekpunt voor advies en ondersteuning.
Artikel 5: Plan van aanpak social return
Na definitieve gunning neemt de social return contactpersoon van
Opdrachtnemer binnen 7 werkdagen contact op met team social return
voor het inplannen van een adviesgesprek. In dit adviesgesprek worden
de passende mogelijkheden voor de social return invulling besproken.
Als voorbereiding op het adviesgesprek inventariseert Opdrachtnemer
welke invullingsmogelijkheden en doelgroep (en) bij de bedrijfsvoering
passen. Na dit gesprek levert Opdrachtnemer binnen 1 maand een plan
van aanpak in bij team social return waarin Opdrachtnemer aangeeft
welke social return activiteiten uitgevoerd gaan worden en welke
doelgroep(en) word(t)en ingezet. Zie voor meer informatie en het
sjabloon voor het plan van aanpak: www.noord-holland.nl/socialreturn.
Ná goedkeuring van het plan van aanpak door Opdrachtgever/team
social return loopt alle communicatie met betrekking tot social return
via team social return: socialreturn@noord-holland.nl.
Artikel 6: Verantwoording social return
Na akkoord van het plan van aanpak verantwoordt Opdrachtnemer
iedere activiteit in de online monitoringstool WIZZR. In WIZZR draagt
Opdrachtnemer kandidaten voor, legt afspraken vast en vraagt
eventuele aanpassingen aan. Opdrachtnemer bewaart bewijsstukken
van kandidaten (bijv. doelgroep verklaring, getekende arbeids- of
(leerwerk) overeenkomst, registratie erkend opleidingsinstituut). Hier
kan op ieder moment naar worden gevraagd. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de invulling en verantwoording van de social
return verplichting. Team social return monitort de invulling en gaat
periodiek in overleg met Opdrachtnemer over de voortgang.
Artikel 7: Prestatienorm
•

De norm van het social return percentage van de opdrachtsom is
gerealiseerd aan het einde van de contractduur. Bij voortijdige
beëindiging wordt de doelstelling naar rato bijgesteld;

•

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt de met
Opdrachtnemer afgesproken prestatienorm regelmatig gemonitord
en geëvalueerd.

1737662/1742618
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Doelgroepwaardenmodel met ingang van 1
januari 2020

Doelgroep

Bijzonderheden

Inspanningswaarde
social return (op
basis van
jaarcontract 36 uur
per week)

Telt mee
gedurende

Participatiewet

Zonder arbeidsbeperking < 2 jaar
uitkering

€ 30.000,-

Duur opdracht

Zonder arbeidsbeperking > 2 jaar
uitkering

€ 40.000,-

Duur opdracht

Met arbeidsbeperking vastgesteld
door UWV

€ 45.000,-

Duur opdracht

Minimaal 3 maanden in WW

€ 15.000,-

3 jaar

>1 jaar in de WW

€ 20.000,-

3 jaar

WIA / WAO (bij nieuwe
werkgever)*

€ 35.000,-

Duur opdracht

Wajong (oude regeling)

€ 40.000,-

Duur opdracht

NUG (niet
uitkeringsgerechtigden)

€ 10.000,-

2 jaar

<1 jaar in de WW

Leerling BBL (leerwerkbaan)

MBO niveau 1 t/m 4

€ 15.000,-

Per stageperiode

Leerling BOL (stage)

MBO niveau 1 t/m 4

€ 10.000,-

Per stageperiode

Voortijdig schoolverlaters
tot 27 jaar

Iedere jongere tot 27 jaar die zonder
startkwalificatie het onderwijs
verlaat wordt aangemerkt als
een voortijdig schoolverlater. Ook
leerlingen tot 27 jaar die langer dan
een maand zonder reden van school
wegblijven, worden aangemerkt als
voortijdig schoolverlater.
Een startkwalificatie is een diploma
havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger.

€ 15.000,-

Duur opdracht

€ 10.000,-

Per stageperiode

Stage voor leerling VSO /
Praktijkonderwijs
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50+ (en uit doelgroep)

Extra op bovenstaande waarde

€ 5.000,-

Eenmalig

Vast dienstverband van
bovenstaande doelgroepen

Extra op bovenstaande waarde

€ 10.000,-

Eenmalig

Overige invullingsmogelijkheden
Overige MVO-activiteiten
gericht op genoemde
doelgroep(en) en de
opdracht

U kunt hierbij denken aan: inkopen
bij sociale ondernemingen,
vrijwilligerswerk, voorlichting,
training, etc.

€ 250,- per besteed
uur of betaalde
facturen aan sociale
onderneming

Duur opdracht

Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO)

Eerste trede

2% van het social
return bedrag

Eenmalig

Tweede trede

5% van het social
return bedrag

Eenmalig

Derde trede

7% van het social
return bedrag

Eenmalig

*Onder de WIA/WAO vallen niet de kandidaten voor wie de werkgever
ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter een verplichting tot reintegratie heeft.

Toelichting
Voorgaande fictieve inspanningswaarden zijn bepaald op basis van de
afstand tot de arbeidsmarkt die de kandidaat heeft en de extra
inspanning die vanuit u als werkgever nodig is om de kandidaat naar
werk te begeleiden. Tijdens de aanbesteding is het social return
percentage meegegeven dat geldt voor uw opdracht. Dit percentage van
de opdrachtsom vormt de (fictieve) social return waarde en wordt in
geld uitgedrukt om de inspanning meetbaar te maken.
De social return activiteiten moeten gericht zijn op genoemde
doelgroepen, voldoende verband houden met de opdracht en kunnen
o.a. worden ingevuld door het geven van opleidingen/trainingen, het
bieden van stageplaatsen, het in dienst nemen van mensen uit de
doelgroep, of het initiëren van sociale activiteiten die mensen dichter bij
werk brengen.

Commissaris van de Koning

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

RIVM
T.a.v.
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

BEL/OMB
Telefoonnummer (06)
@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Betreft: Opdrachtbrief generiek beoordelingskader stortplaatsen en
risicobeoordeling Park Nauerna
Opdrachtnummer 12000…

Kenmerk
1737662/1837590

Geachte mevrouw

,
Uw kenmerk

Met deze brief informeer ik u dat ik akkoord ga met uw aanbieding van
donderdag 21 april 2022 met kenmerk DG/2022-0078. Ik geef u hierbij
opdracht voor het opstellen van een generiek beoordelingskader voor
recreëren op stortplaatsen en een risicobeoordeling voor Park Nauerna
voor het totaal bedrag van € 490.000,00 (zegge:
vierhonderdnegentigduizend euro en nul cent) exclusief btw.

DG/2022-0078

Met deze opdracht geeft u invulling aan de opdrachtuitvoering in 3
werkpakketten zoals beschreven in uw herziene offerte en in de
offerteaanvraag van de provincie. Voor het opstellen van het generiek
toetsingskader (werkpakket 1) wordt uitgegaan van scenario b uit de
offerte uitvraag, de scope betreft stortplaatsen Wet Milieubeheer en
voormalige stortplaatsen. In afwijking van de offerte uitvraag worden
door het RIVM geen maatregelen geformuleerd. Als maatregelen
noodzakelijk blijken, zal het RIVM de maatregelen als aangedragen
door de Uitvoeringspartners beoordelen en hierover adviseren.
Bij verschillen tussen de offerteaanvraag en de offerte prevaleert het
gestelde in de offerteaanvraag, uitgezonderd de afwijkingen die door
partijen overeengekomen zijn en staan vermeld in de voornoemde
herziene offerte.
•

Werkpakket 1, opstellen van een generiek toetsingskader voor
recreatie op voormalige stortplaatsen. Oplevering product
(concept rapportage generiek toetsingskader) voorzien medio
juli 2023 (mijlpaal 1);

•

Werkpakket 2, uitvoeren locatiespecifieke beoordeling voor Park
Nauerna. Oplevering product (definitieve rapportages generiek
toetsingskader en locatiespecifieke beoordeling) voorzien eind
2023 (mijlpaal 2);

•

Werkpakket 3, coördinatie en management van werkpakketten 1
en 2. Afgerond met oplevering van definitieve producten uit

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08
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werkpakket 1 en 2, gevolgd door een periode van 1 maand
nazorg (presentaties en communicatie).
Eén van de voorwaarden is dat tot en met einde van het project
overschrijding van het bovengenoemde maximum totaal bedrag niet
mogelijk is (plafondprijs voor de 3 werkpakketten opgeteld).
De uitvoering van de opdracht start in overleg met de contactpersoon
hierna vermeld op 1 juli 2022 en wordt aangegaan conform de eisen en
voorwaarden als beschreven zijn in de offerteaanvraag van de provincie,
uitgezonderd de afwijkingen die door partijen overeengekomen zijn en
staan vermeld in de voornoemde herziene offerte.
Indien voor de uitvoer van uw werkzaamheden afstemming nodig is met
(externe of interne) experts anders dan benoemd in uw offerte, wordt
verzocht dit vooraf aan de provincie kenbaar te maken.
Uitvoeringspartners hebben afspraken met elkaar gemaakt over de
recreatieve invulling van Park Nauerna en de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek. Uw advies is
bedoeld om aan de Uitvoeringspartners duidelijkheid te verstrekken
over de wijze waarop veilig kan worden gerecreëerd in Park Nauerna.
Deze afspraken tussen de Uitvoeringspartners (addendum, lijst met
gebruiksvormen en maatregellijst) worden met u gedeeld. De uitspraak
van de Raad van State in de lopende zaak betreffende het reparatieplan
Park Nauerna zal met u worden gedeeld. U wordt verzocht in uw
onderzoek rekening met deze zaken te houden, voor zover deze van
invloed kunnen zijn lopende het onderzoek.
In afwijking van uw offerte (bijlage 1, balkenplanning) wordt, naast de
provincie Noord-Holland, ook de andere Uitvoeringspartners de
mogelijkheid gegeven om een review te geven op de concept
producten: het concept generiek toetsingskader en het concept
locatiespecifieke beoordeling. Deze reviewrondes, in de vorm van een
schriftelijke reactie en een mondelinge toelichting, zijn bedoeld om
onverhoopte fouten en onduidelijkheden te signaleren, waarna het RIVM
deze kan corrigeren. Ter verduidelijking: de provincie Noord-Holland
treedt op als opdrachtgever. Alle communicatie met de andere
Uitvoeringspartners verloopt via de provincie. De provincie is de partij
om een eventueel overleg met Uitvoeringspartners te arrangeren.
Voorwaarden
Deze opdracht wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
- De overeenkomstduur kan worden verlengd tot einde project tegen
gelijkblijvende voorwaarden onder het voorbehoud van toetsing op
passend binnen de gestelde voorwaarden (inbegrepen de elders in deze
brief genoemde voorwaarde plafondprijs).
- Op alle bestellingen, opdrachten en overeenkomsten van de provincie
Noord-Holland zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018
voor leveringen en diensten, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland op 25 september 2018, van toepassing, met
uitsluiting van de algemene voorwaarden van de leverancier of
opdrachtnemer. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018
voor leveringen en diensten zijn te downloaden op https://www.noordholland.nl/Over_de_provincie/Inkoop_en_aanbesteden/Documenten/Alg
emene_inkoopvoorwaarden.pdf
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- De provincie heeft het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
- De provincie wijst uw eigen leverings- en/of verkoopvoorwaarden
nogmaals van de hand.
Het is beleid van de provincie Noord-Holland dat social return als
bijzondere uitvoeringsvoorwaarde wordt toegepast bij
dienstverleningsovereenkomsten boven de drempel van € 215.000,-.
Voor deze opdracht verklaart de provincie de social return verplichting
niet van toepassing. Deze beslissing heeft geen invloed op toekomstige
opdrachten van de provincie Noord-Holland aan het RIVM.
U kunt uw facturen uitsluitend indienen na levering en acceptatie van de
prestatie (dienst/product) door de provincie. Wanneer de prestatie niet
voldoet aan de acceptatiecriteria is er sprake van een nietgeaccepteerde prestatie.
U dient iedere factuur in een aparte e-mail te sturen aan
crediteuren@noord-holland.nl. Dit kan in de volgende formaten: XML (efactuur) 1, PDF, Excel of Word. De provincie Noord-Holland betaalt een
factuur binnen 30 kalenderdagen 2 na ontvangst, tenzij sprake is van
een betwiste factuur.
Op uw factuur moeten minimaal de volgende gegevens staan vermeld:
- centraal factuuradres:
Provincie Noord-Holland
Sector CSC (FIA)
Houtplein 33,
2012 DE Haarlem
- 10 cijferig opdrachtnummer uit deze opdrachtmail van de provincie
- naam en adres (geen postbus) van uw organisatie
- factuurnummer en factuurdatum van uw organisatie
- btw-nummer van uw organisatie
- btw-bedrag
- KvK-nummer van uw organisatie
- IBAN van uw organisatie
Elke factuur die niet voldoet aan deze standaard factuureisen zal aan u
worden geretourneerd en dus niet door de provincie worden verwerkt
en uitbetaald.
Worden uw facturen in termijnen betaald? Dan dient u op de laatste
factuur van de laatste termijn “Eindfactuur” te vermelden.
Uw contactpersoon
Namens de provincie is uw contactpersoon voor deze opdracht
mevrouw
van de sector BEL/OMB, bereikbaar op
telefoonnummer 06en via
@noordholland.nl.

1

2

zie bijgevoegd toelichting Elektronische factuur

In verband met de wet op de betalingstermijn mag u maximaal 40 Euro
invorderingskosten berekenen bij overschrijding van de betalingstermijn.
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Ik zie uit naar een goede samenwerking en ik vertrouw op uw
deskundige en voortvarende inzet.
Hoogachtend,
de commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,
namens deze,

directeur Beleid
dhr. H.J. Schartman
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Toelichting elektronische factuur (e-factuur) provincie NoordHolland
Facturen komen voor in veel verschillende varianten. Van eenvoudige
facturen voor producten en diensten tot complexere vormen. Een
e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf)
waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en
hun eigen betekenis hebben.
Een e-factuur is een verzamelnaam voor digitale factuurbestanden en
kent een vaste structuur (verwerkingsformaat). Voorbeelden van deze
vaste structuren zijn: XML en UBL. Deze structuren zorgen ervoor dat de
factuur op een automatische manier uitgewisseld kan worden tussen
verschillende systemen. De provincie Noord-Holland kan uw e-factuur in
deze beide structuren verwerken.
Wat zijn de eisen voor een e-factuur?
Een e-factuur dient aan dezelfde wettelijke eisen te voldoen als een
'gewone' factuur.
Toelichting 3 specifieke velden:
In het veld “Referentie / Ordernummer” alleen de 10 cijfers van uw
opdrachtnummer beginnend met 1200…. vermelden en geen andere
leestekens of omschrijvingen.
In het veld “Factuuromschrijving” geef hier de algemene omschrijving
van uw factuur.
Bij “Artikelen”: geef hier in het veld “omschrijving” een korte
omschrijving van de geleverde dienst of goederen.
Elke factuur die niet voldoet aan deze standaard factuureisen zal aan u
worden geretourneerd en niet door de provincie worden verwerkt en
betaald.
Belangrijk: Laat u goed informeren door uw opdrachtgever over het
opdrachtnummer. Het vermelden van een onjuist opdrachtnummer
(bijvoorbeeld met tekst, spatie, punten) kan leiden tot het niet kunnen
verwerken van uw e-factuur.
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Voorgestelde maatregelen ter vermindering van contactmogelijkheden met percolaat en stortgas
Definitieve versie: 9 juni 2022
Nr. Omschrijving maatregel (percolaat)
1 gebieden (bijvoorbeeld steile taluds) ontoegankelijk maken voor loslopende honden
2 losloopgebieden honden inrichten op delen van park waar dit zonder risico's mogelijk is
2a honden aangelijnd houden
een natte periode afwachten (en concluderen dat er geen uittreding plaatsvindt), voordat wordt
3 overgegaan tot (her)opening van het park
4 extra maatregelen bij aanleg speelvoorzieningen, gericht op tegengaan van plasvorming
5 Preventief aanbrengen van afschot op platte vlakken
6 hogere frequentie van gerichte terreininspecties gericht op uittreding van water
7 actieplan, gericht op snelle actie in geval van onverhoopte uittreding percolaat
8 horizontale drainage aanbrengen
9 horizontale drainage aanbrengen
10 verticale drainage aanbrengen
11 verticale drainage aanbrengen
12 (plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met drainage)
13 (plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met drainage)
Nr. Omschrijving maatregel (stortgas)
een meetreeks opbouwen (en concluderen dat de meetwaarden altijd onder de norm liggen),
14 voordat wordt overgegaan tot (her)opening van het park
15 omschakelen van reguliere stortgasonttrekking naar overonttrekking
16 extra stortgasonttrekking aanbrengen
17 extra stortgasonttrekking aanbrengen
18 extra stortgasmonitoring op ligweides
19 ligweide realiseren op afgedichte compartiment 16A/B
20 maaibeleid gericht op bloemrijk hooiland om te sturen richting ligweides
21 (plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met stortgasonttrekking)
22 (plaatselijk) afdichting aanbrengen (in combinatie met stortgasonttrekking)

Type
gebruiksbeperkend door preventief inrichting
gebruiksbeperkend
gebruiksbeperkend
gebruiksbeperkend door preventief beheer
preventief inrichting
preventief inrichting
preventief beheer
curatief beheer
preventief
curatief
preventief
curatief
preventief
curatief
Type
gebruiksbeperkend door preventief beheer
preventief
preventief
curatief
beheer
preventief inrichting
beheer
preventief
curatief

Lijst met gebruiksvormen van park Nauerna
NB. Dit betreft de stortplaats en niet de omliggende paden en groenstrook daarbuiten.
Definitieve versie: 9 juni 2022
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Omschrijving gebruiksvorm
wandelen
honden uitlaten
hardlopen
bootcamp
speeltoestellen (op ingerichte plek)
picknicken
barbecueën (op ingerichte plek)
fietsen
mountainbiken
paardrijden
schapen en koeien laten grazen (24/7)
zonnebaden
balsporten (bv voetbal)

