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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voornemens om in de polder Waterland het gemaal De
Poel te vervangen. Gemaal De Poel is gelegen ten zuiden van Monnickendam aan het meertje De Poel. Het gemaal
bemaalt de Waterlandse boezem en dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. De originele Jaffa pompen
staan nog in het gemaal en zijn nu bijna honderd jaar oud. De uitwatering is veel ouder, dit was van origine een
uitwatering van de molenkolk 'De Poel'. Het huidige gemaal is aan vervanging toe. Besloten is een nieuw gemaal te
bouwen op een locatie ten noorden van de huidige, zodat het huidige gemaal kan blijven fungeren tot het nieuwe
gemaal gereed is.

Monnickendam

Nieuw gemaal
De Poel
Huidig gemaal

Gouwzee

Figuur 1: Plangebied en locatie nieuw gemaal

1.2. Doel
Het plangebied voor het gemaal valt binnen twee bestemmingsplannen: ‘Buitengebied Waterland 2013’, vastgesteld
op 11 april 2013 door de gemeenteraad van Waterland en bestemmingsplan ‘Waterland - Parapluplan 2018’
vastgesteld op 7 juni 2018.
Buitengebied Waterland 2013
In dit bestemmingsplan gelden voor het plangebied de volgende bestemmingen:
•

ten westen van de Zeedijk ter plaatse van het water de Poel:
-

•
-

enkelbestemming ‘natuur-2’;
dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’; ‘waarde - archeologie 4’ en ’waterstaat - waterkering’;
gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’;
op de zeedijk zelf:
enkelbestemmingen ‘verkeer’, ‘verkeer - fiets- en voetpaden’ en groen;
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-

dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’, ‘waarde - archeologie 2’, ‘waarde - archeologie 4’, en
’waterstaat - waterkering’;
- gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’;
• ten oosten van de Zeedijk ter plaatse van het water de Gouwzee:
-

enkelbestemming ‘natuur-1’;
dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’, ‘waarde - archeologie 2’, ‘waarde - archeologie 4’ en
’waterstaat - waterkering’;
gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’.

Voor een aantal bestemmingen (waaronder ‘groen’, ‘verkeer’, verkeer - fiets- en voetpaden’, ‘waterstaat waterkering’, ‘natuur-1’, natuur-2’) is het verboden om een gebouwen te bouwen op gronden van deze bestemming.
Hiervoor is geen afwijkingsbevoegdheid (middels afwijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning)
opgenomen in het bestemmingsplan. Het gemaal is daarmee niet inpasbaar in het vigerende bestemmingsplan. In
overleg met de gemeente Waterland is gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Figuur 2: Ontwerp gemaal over bestemmingsplankaart geprojecteerd

Waterland - Parapluplan 2018
Tevens geldt op de locatie van het toekomstig gemaal het bestemmingsplan ‘Waterland - Parapluplan 2018’. Met dit
bestemmingsplan worden enkele ondergeschikte aanpassingen van diverse geldende bestemmingsplannen en
wijzigingsplannen in de gemeente Waterland doorgevoerd. Dit zogeheten paraplubestemmingsplan is een
herstelbestemmingsplan dat een doorwerking heeft op alle onderliggende vastgestelde en van toepassing verklaarde
bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Het hierboven beschreven bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland
2013’ is daar één van.
Voor het bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 betekent dat het volgende:
•

op de gronden ter plaatse van de aanduiding "overige zone - Bestemmingsplan Buitengebied Waterland
2013", wordt het begrip ‘standaarddwarsprofiel toegevoegd;
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•

voor de bestemming ‘Agrarisch’ worden diverse wijzigingen doorgevoerd, maar aangezien voor onderhavig
bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch’ niet van toepassing is, wordt dit hier niet verder besproken;

•

voor de bestemming ‘Verkeer’ worden specifieke gebruiksregels gewijzigd, ter plaatse van ‘overige zone dwarsprofiel 1, 2 of 3’ en op de overige gronden (daar waar geen sprake is van een dwarsprofiel) geldt het
standaarddwarsprofiel. Op de projectlocatie van onderhavig bestemmingsplan is geen aanduiding ‘overige
zone - dwarsprofiel 1, 2 of 3’ aangegeven, dus geldt het standaarddwarsprofiel (zoals hierboven afgebeeld);

•

tot slot, maar niet van toepassing op onderhavig plan, zijn er in het paraplubestemmingsplan bepalingen
opgenomen voor woonbestemmingen waarbij ten onrechte wordt gesproken over bedrijfswoningen.

Geconcludeerd kan worden dat dwarsprofiel 2 (zie figuur 3) van ‘bestemmingsplan Waterland - Parapluplan 2018’
opgenomen dient te worden in het nieuwe bestemmingsplan voor gemaal de Poel.

Figuur 3: Dwarsprofiel 2 zoals beschreven onder artikel 4.1.2 BP Waterland-Parapluplan 2018

1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt een planbeschrijving van de huidige en toekomstige situatie
gegeven. In hoofdstuk 3 wordt het beleid op de verschillende bestuursniveaus behandeld en hoofdstuk 4 gaat in op
de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft een weergave van de juridische planopzet. In
hoofdstuk 6 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan beschreven. Inspraak en
overleg en de officiële procedure worden behandeld in hoofdstuk 7 en 8. De bijlagen zijn te vinden in hoofdstuk 9
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2. Planbeschrijving
2.1. Doel
Het oude gemaal wordt vervangen om betere bescherming van het poldergebied tegen overstromingen te bieden,
het voorkomen van wateroverlast in toekomst (het waarborgen van waterveiligheid). De realisatie van het nieuwe
gemaal levert ook een bijdrage aan het voorkomen van waterschaarste, aangezien het gemaal ook een inlaatfunctie
krijgt. Tot slot word het gemaal ook voorzien van een vishevel met als doel vismigratie mogelijk te maken.
Om de volgende redenen is vastgesteld dat het huidige gemaal niet meer voldoet:
•

de kelder vertoont veel ernstige schades;

•

de sterkte van de persleiding door de dijk is onzeker en vormt een risico;

•

de pomp en elektra zijn dringend aan vervanging toe;

•

de droge opstelling van de pomp in combinatie met vacuüminstallatie heeft een beperkte bedrijfszekerheid;

•

het gemaal is een knelpunt in de vismigratie.

Voor het hoogheemraadschap is sprake van een groot belang om het bestaande gemaal door een nieuw gemaal te
vervangen, omdat de transportafstanden van het water in het gebied van Laag Holland te ver oplopen als geen water
uitgeslagen kan worden via gemaal De Poel. Het peil in de boezem wordt dan te hoog, met als gevolg dat niet meer
kan worden afgevoerd vanuit de polders naar het boezemstelsel. In een dergelijk geval kunnen de boezemkades
bezwijken. Voldoende pompcapaciteit is dus noodzakelijk om de waterstand op peil te houden en daarmee de
waterveiligheid te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt het boezemsysteem gebruikt als aanvoerstelsel in het
zomerhalfjaar. Het gemaal is nodig om in de droge periodes voldoende water aan te voeren, waardoor waterpeilen
kunnen worden gehandhaafd en geen verzakkingen kunnen optreden.

2.2. Huidige situatie
Het plangebied van het gemaal ligt in de gemeente Waterland en in de provincie Noord-Holland. De Gemeente
Waterland is gelegen aan het Markermeer en strekt zich uit rond de stad Monnickendam in de regio Waterland.
Waterland is een streek in de provincie welke zich kenmerkt als laaggelegen veenweidegebied doorsneden door vele
sloten en vaarten. De huidige streek Waterland omvat het gebied van de huidige gemeenten Landsmeer, Purmerend
(behalve de Purmer) en Waterland. Grote delen van de regio Waterland zijn onderdeel van het nationaal landschap
Laag Holland, en de projectlocatie valt hierbinnen. Kernkwaliteiten van dit landschap zijn onder meer de grote
openheid van het landschap, de strokenverkaveling, de historische watergangen en de karakteristieke dijk- en
lintdorpen.
Zoals in paragraaf 2.1 beschreven voldoet het huidige gemaal niet meer. Het huidige gemaal wordt buiten werking
gesteld wanneer het nieuwe gemaal gerealiseerd is. De eventuele sloop van het bestaande gemaal valt buiten de
scope van dit project. Of het huidige gemaal gesloopt gaat worden vanwege de realisatie van het nieuwe gemaal, is
tot op heden nog niet zeker.
Alleen het verwijderen van het golfdammetje aan de uitstroomzijde van het bestaande gemaal (zie figuur 4) wordt
meegenomen in dit projectplan in het kader de aanleg van een nieuwe dam voor het nieuwe gemaal. Gezamenlijk
beschouwd is hierdoor namelijk netto geen verkleining van het oppervlak open water.
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Figuur 4: Locatie golfdam ter plaatse van de uitstroom van het bestaande gemaal

Figuur 5: Bestaande situatie aan de binnenzijde van de dijk

Binnen het plangebied ligt de Zeedijk met daarop de provinciale weg N518. De N518 heeft een met name een
ontsluitingsfunctie voor forenzen. Figuur 5 geeft een beeld van het gebied vanaf de binnenzijde van de dijk ter
plaatse van waar het nieuwe gemaal zal worden gerealiseerd. Zie bijlage 8.1 voor een overzichtstekening met een
indicatie van de afmetingen.

2.3. Toekomstige situatie
Omgevingsanalyse
In het rapport ‘Omgevingsanalyse gemaal De Poel’, Witteveen+Bos, d.d. 4 april 2016, is de wenselijkheid en
haalbaarheid van een aantal mogelijke locaties voor het gemaal onderzocht. Op basis hiervan is een voorkeurslocatie
gekozen. Voornamelijk de waterbouwkundige aspecten waren doorslaggevend. De voorkeurslocatie heeft een betere
doorstroom in het meer de Poel, ruimte voor een oprit naar dijkkruinhoogte en betere mogelijkheden voor een
verkeersomleiding.
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Projectplan
In het kader van artikel 5.4 van de Waterwet is voor de realisatie van het plan een projectplan opgesteld. Het
projectplan is als bijlage 8.2 opgenomen. Het ontwerp van het projectplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor
een ieder. Ook is op 13 september 2016 een informatieavond georganiseerd om belanghebbenden en omwonenden
te informeren over het project. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft
het projectplan op 9 november 2017 vastgesteld en gepubliceerd. Daarmee vormt het projectplan de basis voor het
vaststellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet in de juridische-planologische vertaling van het
projectplan.
In de onderstaande tekst worden de belangrijkste aspecten uit het plan genoemd.
Omschrijving van de ontwikkeling
De planlocatie voor het gemaal en de instroomconstructie ligt binnendijks, ten westen van de N518, ter plaatse van
een verlandingszone in het meer De Poel. De uitstroomconstructie ligt buitendijks en grenst aan de Gouwzee. De
spuikokers kruisen de primaire waterkering tussen het meer De Poel en de Gouwzee waarover de N518 loopt. De
realisatie van het nieuwe gemaal kent de volgende hoofdonderdelen:
1. Een deels aan te winnen stuk land aan de westzijde van de Zeedijk met daarop het gemaal, bestaande uit
onderwaterkelders en een bovenbouw;
2. Een instroomconstructie met drijfbalk als vaarbeveiliging;
3. Een serie betonnen perskokers door de Nieuwendam (onder de N518 door);
4. Een uitstroomconstructie aan de oostzijde van de Zeedijk met een kleine golfbreker. Ook hier wordt een
drijfbalk als vaarbeveiliging opgenomen.
5. Een uitvoeger en invoeger vanaf de N518 van en naar het gemaal.
De aanvoer en verdeling van water bij het gemaal vindt plaats via de natuurlijke maalkolk De Poel. Het gemaal wordt
elektrisch aangedreven door middel van pompen in een pompkelder. Het gemaal krijgt een maximale
uitmaalcapaciteit van 600 m3/min. Deze maximale capaciteit is alleen bij extreme weersomstandigheden
noodzakelijk. Het gemaal krijgt een inlaatkanaal van ø 800 mm welke tevens als vishevel voor vismigratie
functioneert.
Het terrein rondom het gemaal wordt verhard en dient als opstelplaats voor kranen en als parkeergelegenheid. De
parkeergelegenheid is bedoeld voor de auto's van beheerders en af en toe een vrachtwagen voor het ophalen van
het kroosgoed. De volgende figuren geven een bovenaanzicht en visualisatie van de architect KBNG van de
toekomstige situatie. Zie ook bijlage 8.1 voor het schetsontwerp.
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Figuur 6: Visualisatie KBNG bovenaanzicht

Figuur 7: Visualisatie KBNG Instroomzijde
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Figuur 8: Visualisatie KBNG uitstroomzijde

2.4. Ontwerp en ruimtelijke inpassing
Ontwerpatelier
Op 15 april 2015 heeft het HHNK een ontwerpatelier georganiseerd om de inpassing van het gemaal de Poel in de
omgeving af te stemmen. Aanwezig waren de provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, Witteveen en Bos en
een architect van KBNG. Na een introductie door het HHNK heeft de architect toegelicht hoe het gemaal in het
landschap past door rekening te houden met de geschiedenis en de huidige landschappelijke inrichting. Witteveen en
Bos hebben daarnaast de omgevingsanalyse gepresenteerd. De reacties op zowel de locatiekeuze als het
voorgestelde ontwerp waren positief.
Provinciaal monument
Naar aanleiding van het vooroverleg heeft de provincie Noord-Holland een reactie gegeven op het nieuw te bouwen
gemaal op een provinciaal monument, de Waterlandse Zeedijk. De bescherming van het
dijklichaam berust op drie kernwaarden:
1. de cultuurhistorische betekenis;
2. de historisch morfologische betekenis;
3. de beeldbepalende betekenis.
Voor alle drie de waarden geeft de provincie aan dat de locatie en het ontwerp van het gemaal niet tot aantasting
van het beschermd monument leiden. Het advies voor zorgvuldig archeologisch onderzoek is opgevolgd (zie
paragraaf 4.4.4)
Welstand
De uitgangspunten van het ontwerp zijn voorgelegd aan de welstandscommissie naar aanleiding van het vooroverleg.
Van belang zijn de landschappelijke inpassingen en de herkenbaarheid van het gebouw. De commissie is van mening
dat er een overtuigend concept ligt maar heeft twijfels bij de materiaalkeuze (beton of metselwerk). Ook vragen ze
zich af wat het effect is van de toegankelijkheid vanaf weg en water. Het beeld wordt aanzienlijk anders wanneer er
achteraf hekken moeten worden geplaatst. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (door de aannemer) wordt
het definitieve ontwerp inclusief materiaalkeuze voorgelegd aan de gemeente.
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2.5. Verkeer en parkeren
De realisatie van het gemaal nabij Monnickendam brengt geen significante verandering van de verkeersproductie
met zich mee. De verkeersaantrekkende werking van een gemaal blijft in de regel beperkt tot één of enkele
personenwagens per week. Eens in de maand bezoekt een vrachtwagen het gemaal voor de afvoer van eventueel
kroosgoed. De huidige weginrichting (N518) is toereikend om het (minimale) extra verkeer op een acceptabele
manier af te kunnen wikkelen. Echter, het doorgaande verkeer op de N518 moet zo min mogelijk gehinderd worden
door in- of uitvoegen van bestemmingsverkeer naar het gemaal. Ook moet bij de bouwwerkzaamheden van het
gemaal het doorgaande verkeer doorgang houden in verband met het ontbreken van een alternatieve route van en
naar Marken.
In figuur 9 is een schets van de ontsluiting van het gemaal weergegeven. Deze schets is tot stand gekomen in
samenspraak met de provincie Noord-Holland, die verkeersbeheerder van de N518 is. Zoals hierboven genoemd is
sprake is van een lage verkeersintensiteit van personenwagens. Deze zullen rijden via de in rood gemarkeerde
invoegers. Daarnaast kan sprake zijn van groot onderhoud waarbij een telekraan noodzakelijk is om de pomp uit te
hijsen. Hiervoor zijn de groen gemarkeerde opstelplaatsen gereserveerd. De verwachting is dat de frequentie
daarvan hooguit eens per jaar is. Het parkeren (door toeristen) op de rode stroken en de groene opstelplaatsen (zie
figuur 9) dient te worden tegengegaan.
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Figuur 9: Ontsluiting gemaal
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3. Beleidskader
3.1. Algemeen
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beleidskaders, waarmee bij het opstellen van dit bestemmingsplan
rekening is gehouden. Achtereenvolgens komen aan de orde:
• rijksbeleid;
•

provinciaal beleid;

•

regionaal beleid;

•

gemeentelijk beleid.

3.2. Rijksbeleid
3.2.1

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen
tot duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en
schoon water en diverse vormen van gebruik van water.
De realisatie van het gemaal beschermt het gebied tegen overstromingen en voorkomt
wateroverlast in de toekomst. Het project is daarmee in lijn met het Nationaal Waterplan.

3.2.2

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 1 geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid
op rijksniveau voor Nederland in 2040. Het is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke
consequenties. De Structuurvisie vervangt een aantal rijksbeleidsnota’s waaronder de Nota Ruimte en de Nota
Mobiliteit. De hoofdlijnen van de Structuurvisie gaan over bereikbaarheid, concurrentiekracht, leefbaarheid en
veiligheid.
In de Structuurvisie wordt een groot deel van ruimtelijke ordeningskwesties bij de provincies en gemeenten
neergelegd. Zo staat in de Structuurvisie dat afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap het Rijk aan
de provincies en gemeenten overlaat, het budget voor provinciaal en regionaal verkeer en vervoer ook bij provincies
en gemeenten komt te liggen en gemeenten ruimte krijgen voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen
van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.
In de Structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft:
1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
2. Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

Binnen deze drie hoofddoelen benoemt het Rijk onderwerpen van nationaal belang en welke
instrumenten voor deze belangen worden ingezet.
Een aantal van deze onderwerpen zijn:

1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 13 maart 2012.
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•

Versterking van de economie. Bijvoorbeeld samen met andere overheden te zorgen voor een goed
vestigingsklimaat.

•

Hoofdnetwerken van wegen, spoor en vaarwegen in stand houden en beter benutten.

•

Verbetering van de kwaliteit van water, bodem en lucht.

•

Nederland beschermen tegen wateroverlast en overstromingen.

•

Behoud van unieke cultuur en natuur, zoals de werelderfgoederen.

Een gezonde en veilige leefomgeving vraagt onder meer om een goede milieukwaliteit (lucht,
bodem, water), waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het borgen van de waterveiligheid en de
zoetwatervoorziening vraagt ook in de komende decennia om ingrepen, teneinde het systeem op
orde te houden, te zorgen voor voldoende zoet water en te anticiperen op klimaatverandering. Het
Rijk heeft vanuit de waterveiligheid en zoetwatervoorziening belang bij een goede bufferwerking in
het regionale watersysteem om afwenteling op nationale opgaven te voorkomen. Met de realisatie
van het gemaal De Poel wordt het boezemsysteem verbeterd om daarmee wateroverlast te
voorkomen. Het project is daarmee in lijn met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

3.2.3

AmvB Ruimte (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening)

Het beleid dat in de Structuurvisie is neergelegd wordt in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
vastgelegd in regelgeving. Hierin zijn directe regels voor provincies en gemeenten opgenomen die de rijksbelangen
beschermen. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden. De AmvB is het inhoudelijke beleidskader van
de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen van gemeenten moeten voldoen. Daarnaast kan in de AmvB Ruimte
provincies opgedragen worden bepaalde thema's verder uit te werken of te borgen in een provinciale verordening,
waar de gemeente zich wederom aan dient te houden bij het opstellen van een bestemmingsplan. Inhoudelijk kan
het daarbij gaan om nationale belangen die samenhangen met het beschermen van ruimtelijke functies zoals natuur
het Nationaal natuurnetwerk. In het Barro zijn geen bepalingen opgenomen die relevant zijn in het kader van de
stichting en het ruimtegebruik van gemaal De Poel. Voor het onderwerp Nationaal natuurnetwerk wordt verwezen
naar paragraaf 3.2.3.
Titel 2.12 van het Barro bevat regels voor landaanwinning in het IJsselmeergebied. Behoudens een aantal concrete
bouwprojecten, is nieuwe bebouwing of landaanwinning in het gebied in principe niet toegestaan. Het meer De Poel
en de Gouwzee maken deel uit van het gebied. De realisatie van het gemaal vindt plaats binnen de beschikbare
ruimte en leidt niet tot de aanwinning van land in het IJsselmeergebied.
Het voorgenomen plan is niet in strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

3.2.4

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. In de Kaderrichtlijn Water
geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater. De Kaderrichtlijn
Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW
schrijft voor dat elke overheid bindende plannen maakt om de waterkwaliteit in 2015 tot een goede toestand te
verbeteren. Uiterlijk in 2027 moet die goede toestand zijn behaald. Deze plannen worden per stroomgebied
samengevoegd tot een stroomgebiedbeheerplan.
Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied Rijndelta en ligt binnen het beheersgebied van het
hoogheemraadschap. In het beheerplan voor het stroomgebied is specifiek ingegaan op ingrepen op het gebied van
waterregulering en Hydro morfologie die op termijn moeten worden aangepakt met maatregelen om de doelen in
2015 (en uiterlijk tot 2027) te bereiken. De vervanging van gemaal de Poel is geen sleutelelement in het pakket van
te nemen maatregelen, maar draagt wel bij aan de mogelijkheden voor vismigratie.
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3.2.5

Waterakkoord

Het waterakkoord ‘Waterakkoord Rijkswaterstaat IJsselmeergebied - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ betreft de gebiedsgrensoverschrijdende uitwisseling van water en
daarin aanwezige stoffen tussen Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Zowel voor normale als bijzondere (droge en natte) omstandigheden
is het belangrijk te weten hoeveel water op welke locaties aan- en afgevoerd worden en welke stoffen in dit water
voorkomen. Aangezien de capaciteit van het nieuwe gemaal De Poel wordt vergroot van 520 m3/min. naar
600 m3/min., zal het huidige akkoord hierop aangepast moeten worden. Vooruitlopend op het aanpassen van het
huidige Waterakkoord heeft in februari 2019 overleg plaatsgevonden tussen RWS en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, waarbij met name de gevolgen van de capaciteitsvergroting zijn besproken. De uitkomst van het
overleg is dat RWS Midden-Nederland (rechtsopvolger van RWS IJsselmeergebied) heeft aangegeven geen bezwaar
te hebben ten aanzien van de bouw van gemaal De Poel en de hiermee gerealiseerde capaciteitsvergroting.

3.3. Provinciaal beleid
3.3.1

Structuurvisie Noord-Holland 2040

De structuurvisie is zelfbindend, maar niet bindend voor de lagere overheden. Doorwerking van de in de
structuurvisie vastgelegde provinciale belangen vindt plaats in de provinciale ruimtelijke verordening (zie paragraaf
3.3.3). Het provinciaal beleid dient nieuwe bestemmingsplannen echter mee te nemen in het kader van een goede
ruimtelijke ordening. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 21 juni 2010 vastgesteld. In de structuurvisie geeft
de provincie aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Hierbij gaat het om
ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid (zie figuur 10).
De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten van het landschap. Nieuwe
ontwikkelingen moeten zich tot deze karakteristieken verhouden. Het plangebied voor het gemaal ligt in het
veenpolderlandschap. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met een goede
landschappelijke en cultuurhistorische inpassing (zie hoofdstuk 4.4). Onderhavig project is daarmee in lijn met de
Structuurvisie Noord-Holland 2040.
Daarnaast is het beleid gericht op bouwen binnen het Bestaand Bebouwd Gebied. Nieuwe ontwikkelingen buiten
Bestaand Bebouwd Gebied beoordeelt de Provincie Noord-Holland op grond van het aantonen van nut en noodzaak,
de mogelijkheden of onmogelijkheden voor verdichting of transformatie en de provinciale eisen aan ruimtelijke
kwaliteit (onder andere de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie), en op de (on)mogelijkheden van het faciliteren
van de ontwikkeling vanuit het watersysteem. In hoofdstuk 4.4 wordt hier nader op ingegaan.
Door klimaatverandering moet in de toekomst anders worden omgegaan met grond- en oppervlaktewater. Het
huidige afwateringssysteem voldoet niet meer door hevigere regenval, daarom is meer bergingscapaciteit nodig. Met
de realisatie van het gemaal bij De Poel wordt het boezemsysteem verbeterd om daarmee wateroverlast te
voorkomen. Onderhavig project is daarmee in lijn met de Structuurvisie Noord-Holland 2040.
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Figuur 10: Hoofddoelstelling ruimtelijk beleid

3.3.2

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie
Noord-Holland 2040 en beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende Noord-Hollandse landschappen.
Gemeentelijke bestemmingsplannen, die voorzien in nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied dienen rekening
te houden met deze karakteristieke eigenschappen. Daarbij dient nut en noodzaak te worden onderbouwd.
Op de bijbehorende Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (figuur 11) zijn de volgende landschappelijke en
cultuurhistorische waarden in (de directe omgeving van) het plangebied aangegeven:
•

veenpolderlandschap;

•

landschap voormalige Zuiderzee;

•

stedelijk gebied;

•

nationaal landschap Laagholland;

•

aardkundig waardevol gebied;

•

Noorder IJ- en Zeedijk.
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Figuur 11: Landschappelijke en cultuurhistorische waarden (bron: Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie)

De realisatie van het gemaal aan de binnenzijde van de dijk past als kenmerkend element, dat zich richt op het
voorkomen van wateroverlast, binnen de kwaliteiten van deze landschappen. Bij de verdere uitwerking van het plan
wordt rekening gehouden met een goede landschappelijke en cultuurhistorische inpassing. In hoofdstuk 4.4 wordt
hier nader op ingegaan. Het plan is daarmee in lijn van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

3.3.3

Provinciale Ruimtelijke Verordening

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (vastgesteld per 2 mei 2018) stelt regels aan gemeentelijke
bestemmingsplannen. In de verordening zijn daarnaast mogelijkheden opgenomen om af te wijken van de
verordening, in de vorm van afwijkingsregels. De ruimtelijke kwaliteitseis is van toepassing aangezien het een nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied betreft.
Voor het gemaal zijn de volgende aspecten uit de verordening van belang:
1. Landelijk gebied, artikel 15;
2. Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen, artikel 19;
3. Stelling van Amsterdam, artikel 20, 21 en 22;
4. Bufferzones, artikel 24;
5. Weidevogelleefgebied, artikel 25;
6. (Nabij) Aardkundig waardevol gebied, artikel 8.
Hieronder wordt vervolgens aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met deze aspecten.
Ad 1.
Het plangebied voor het gemaal De Poel ligt in het landelijk gebied. Ingevolge artikel 15 zijn de ruimtelijke
kwaliteitseisen waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied dienen te voldoen beschreven. Dit
is alleen mogelijk indien rekening wordt gehouden met de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
Het bestaande gemaal De Poel is dringend aan vervanging toe. Om de waterstanden in de polders op peil te houden
is het noodzakelijk een nieuw gemaal van gelijke capaciteit te realiseren. Hiermee kan water afgevoerd worden naar
de Gouwzee. Wateroverlast in de polders wordt door de bouw van het gemaal voorkomen. Daarnaast dient tijdens
droogweerperioden aanzienlijke hoeveelheden water te worden ingelaten om verzilting van de polders tegen te gaan
en om de waterstanden in de polders op peil te houden, waardoor verzakkingen worden voorkomen.
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De bouw van het nieuwe gemaal is nodig om situaties van wateroverlast te voorkomen en de wateraanvoer te
garanderen. Een gemaal is geen bouwwerk welke door middel van herstructureren, combineren of transformeren,
gebouwd kan worden.
Ad 2.
De oevers en het water van de Poel maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (afgekort NNN). De
provinciale verordening (artikel 19) stelt, dat in een bestemmingsplan de wezenlijke kenmerken en waarden van de
NNN niet significant mogen worden aangetast en dat negatieve effecten moeten worden voorkomen. Het gemaal
heeft een ruimtebeslag van ongeveer 0,5 hectare binnen het NNN. Het beheertype dat geldt ter plaatse van het
ruimtebeslag, betreft N13.01 ‘Vochtig weidevogelgrasland’. Dit oppervlakteverlies wordt fysiek dan wel financieel
gecompenseerd te worden. Beleid van de Provincie Noord-Holland is dat bij projecten waarbij minder dan 3 ha
oppervlak NNN verloren gaat, financiële compensatie mogelijk is, en veelal gaat de voorkeur uit naar financiële
compensatie. In dit kader kan aangemerkt worden dat met dit project de aanleg van een vishevel wordt gefinancierd,
wat de ecologische kwaliteit van het NNN gebied zal doen verbeteren. In bijlage 8.3 is een Natuurtoets opgenomen,
waarin de effecten op beschermde gebieden zijn onderzocht.
Ad 3.
De planlocatie ligt binnen de in de verordening als Nationaal Landschap en werelderfgoed aangemerkte Stelling van
Amsterdam. Op grond van artikel 21 dienen in het bestemmingsplan regels te worden opgenomen ten behoeve van
het behoud of versterking van de kernkwaliteiten van het betreffende Nationale Landschap en/of het behoud of
versterking van de Uitzonderlijke Universele Waarden van het betreffende werelderfgoed zoals omschreven in de
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
Op grond van artikel 22 mag een bestemmingsplan in dit gebied uitsluitend voorzien in functies en uitbreiding van de
bebouwing van bestaande functies voor zover deze de kernkwaliteiten of Uitzonderlijke Universele Waarden zoals
bedoeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie behouden of versterken. Voorts mogen bestemmingsplannen
niet voorzien in grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocaties, glastuinbouwlocaties, bedrijventerreinen of
infrastructuurprojecten worden gerealiseerd en mogen bestemmingsplannen geen bestemmingen en regels
bevatten die voorzien in aantasting of verdwijnen van de Stelling van Amsterdam tot gevolg hebben. In afwijking
hiervan kan hierin wel worden voorzien indien sprake is van groot openbaar belang, voldoende maatregelen worden
getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling te mitigeren of compenseren, het bestemmingsplan in
overeenstemming is met de kwaliteitseisen uit artikel 15 en er geen reële andere mogelijkheden zijn.
De zeedijk maakt als object onderdeel uit van de stelling van Amsterdam. De realisatie van het gemaal is echter
vanuit cultuur historisch oogpunt een passende functie in de dijk en doet daarmee geen afbreuk aan de
cultuurhistorische waarde van de dijk. De realisatie van het gemaal is hiermee in lijn met het cultuurhistorisch beleid
van de provincie Noord-Holland.
Ad 4.
Het plangebied ligt in een bufferzone. Ingevolge artikel 24 mag in een bufferzone geen verdere verstedelijking in de
vorm van (in de verordening nader gespecificeerde) gebouwen. In aanvulling op het verstedelijkingsverbod geldt dat
in bestemmingsplannen moet worden aangegeven op welke wijze de open en groene ruimte wordt beschermd, op
welke wijze de ruimtelijke kwaliteit wordt beschermd en op welke wijze de dagrecreatieve functie wordt versterkt
waarbij de ontwikkelingen zijn afgestemd op het aangrenzend stedelijk gebied en de ruimtelijke kwaliteiten zoals
bedoeld in artikel 15. Zoals hierboven reeds beargumenteerd is de bouw van het gemaal noodzakelijk om de
waterstanden in de polders op peil te houden en is er geen reële andere mogelijkheid. In paragraaf 4.4.1 wordt nader
ingegaan op de ruimtelijke inpassing van het gemaal in het landschap.
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Ad 5.
De leefgebieden van weidevogels zijn beschermd. Het plangebied voor het gemaal heeft ruimtebeslag in
weidevogelleefgebied. Ingevolge artikel 25 mag op dit gebied geen nieuwe bebouwing worden gebouwd en geen
nieuwe weginfrastructuur worden aangelegd. Door de aanleg van het gemaal vindt ruimtebeslag plaats binnen het
weidevogelgebied. Dit betreft dezelfde oppervlakte en compensatie als in het kader van NNN. Deze compensatie
wordt fysiek op een andere locatie of financieel gecompenseerd door het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in overleg met de provincie Noord-Holland.
Ad 6.
De planlocatie ligt nabij een aardkundig waardevol gebied. Dit gebied ligt zuidelijk van het meer De Poel. Bij de
aanleg van het nieuwe gemaal vindt dan ook geen verstoring van dit gebied plaats.
Geconcludeerd kan worden dat het plan voor het gemaal (met aanvullende maatregelen) in lijn is met de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Alle provinciale aspecten zijn onderzocht en akkoord bevonden.

3.3.4

Provinciale Milieuverordening (PMV)

De Provinciale Milieuverordening is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en wordt in
fases, tranches genaamd, gewijzigd en geactualiseerd. De eerste tranche is vastgesteld in 1994, de zevende en meest
recente tranche trad 11 juli 2011 in werking en op 14 december 2015 is tranche 9 vastgesteld. De Noord-Hollandse
milieuverordening bevat onder andere regels over milieubeschermingsgebieden voor stilte en grondwater. In
aanvulling hierop geldt per 18 november 2013 het besluit wijziging.
De planlocatie valt niet in een stilte gebied of grondwaterbeschermingsgebied (zie figuur 12). Voor de stichting van
gemaal De Poel gelden geen specifieke beperkingen vanuit de PMV.
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Figuur 12: PMV kaart [bron: maps.noord-holland.nl]

3.3.5

Provinciale Watervisie 2021 ‘Buiten de oevers’

Het Provinciaal Waterplan beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze kaders nemen
hoogheemraadschappen, waterleidingbedrijven en gemeenten maatregelen om inwoners te beschermen tegen
wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor voldoende water aan- en afvoer.
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Met de Watervisie 2021 stelt de Provincie Noord-Holland kaders voor wateropgaven in Noord-Holland. Dit op basis
van de thema’s Veilig en Schoon & Voldoende. Provinciale Staten hebben het plan op 7 januari 2015 vastgesteld.
Klimaatbestendig waterbeheer speelt een centrale rol in het Waterplan. De klimaatverandering, het steeds
intensievere ruimtegebruik in Noord-Holland en de toenemende economische waarde van wat beschermd moet
worden vragen om een herbezinning hoe we met water omgaan voornamelijk bij ruimtelijke ontwikkeling. De
Watervisie kent twee lange termijn doelen: beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan schoon en
voldoende water.
Voor het eerste doel zijn de volgende speerpunten voor de planperiode 2016-2021 benoemd:
• kaders stellen voor de regionale waterkeringen
•

beoordelen versterkingsplannen primaire waterkeringen en bevorderen ruimtelijke kwaliteit

•

water robuust inrichten bevorderen.

Met de Watervisie 2021 wordt aangesloten op het Bestuursakkoord Water en wordt zo geanticipeerd op de
Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht zal worden. Deze wet beoogt minder
planvorming en besluiten, een meer integrale afweging op gebiedsniveau, meer doelmatige procedures, regels met
ruimte voor innovatie en marktontwikkelingen, en een meer flexibele inzet van instrumenten. De Watervisie is
daarom meer dan voorheen een integraal onderdeel van het - strategische - omgevingsbeleid. Dit vraagt om een
doelgericht instrumenteel samenspel tussen de Watervisie 2021, de Structuurvisie en overige beleidsvisies uit het
fysieke domein. Daar waar het waterbeleid een onlosmakelijk deel is van een omgevingsbeleid, heeft de Watervisie
een signalerende en agenderende functie. Concretisering en uitvoering vinden vooral plaats via het ruimtelijke spoor,
maar ook via het beleid t.a.v. economie en natuurontwikkeling. Sectorale waterdoelen worden geoperationaliseerd
via het waterspoor: concrete activiteiten, de waterverordening en bestuurlijk overleg met waterbeheerders.
De realisatie van gemaal De Poel is in lijn met bovenstaand beleid.

3.3.6

Regiovisie Waterland 2040

In regionaal verband heeft de gemeente Waterland zich gecommitteerd aan de Regiovisie Waterland 2040. Deze visie
richt zich op de periode 2020-2040. Voor de planlocatie is de belangrijkste pijler: ‘instandhouding authentieke en
open karakter veenweidegebied met accent op verbreding, recreatieve routes en kleinschalige extensieve recreatie
en toerisme’. Daarnaast wordt gestreefd naar een duurzaam watersysteem in de regio, zowel voor het binnenwater
als het Markermeer. De realisatie van het gemaal, dat als doel heeft het boezemsysteem te verbeteren, sluit hier
goed op aan. Het voorgenomen plan is in lijn met de Regiovisie Waterland 2040.

3.4. Beleid hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
3.4.1

Waterprogramma 2016-2021

In het vigerende Waterprogramma (voorheen waterbeheersplan) beschrijft het hoogheemraadschap de taken voor
de periode 2016-2021, toegespitst op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond
water en crisisbeheersing.
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks klimaat- en
weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen
voor droge voeten en schoon water. In dit waterprogramma licht het hoogheemraadschap het concept
meerlaagsveiligheid toe en het verschil tussen de oude benadering van de veiligheidsfilosofie: overschrijdingskans
met focus op de dijk, en de nieuwe veiligheidsfilosofie: overstromingskans met aanvullend focus op veiligheid van
mens en economie.
Het vervangen van het oude gemaal De Poel door een nieuwe gemaal betreft een waarborgen van de dagelijkse
bedrijfsvoering van het hoogheemraadschap in het voorkomen van wateroverlast, en draagt bij in het kader van het
thema watertekort. De stichting van gemaal De Poel past dus binnen bovengenoemd kader.
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3.4.2

Raamplan Bescherming tegen Wateroverlast (2004)

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van wateroverlast,
watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten dienen te
anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en
toename van verhard oppervlak. Dit noemen we de wateropgave en deze is erop gericht de watersystemen in 2015
op orde te hebben en daarna op orde te houden. Het beleid dat zich met deze materie bezighoudt wordt aangeduid
als ‘Waterbeheer van de 21e eeuw’ (WB 21). Het bestuur van HHNK heeft op 28 april 2004 besloten de aanpak van
de wateroverlast prioriteit te geven.
De stichting van gemaal De Poel kan gezien worden als navolging van bovengenoemde prioriteit om wateroverlast
aan te pakken.

3.3.3

Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017

In de beleidsnota waterkeringen beschrijft het hoogheemraadschap de visie op de invulling van haar kerntaken
veiligheid tegen overstromingen en de zorg voor droge voeten. Zij presenteert daarin haar visie op multifunctionele
waterkeringen, waarbij het leidende principe - de vrijwaring van dijken - wordt omgekeerd en de multifunctionaliteit
van waterkeringen als uitgangspunt wordt genomen. De kansen voor multifunctionaliteit van dijken worden samen
met de omgeving afgewogen. Voor gemaal de Poel is dan ook gekeken welke meekoppelkansen geïdentificeerd
kunnen worden bij de stichting van een gemaal op een nieuwe plek in de dijk.

3.5. Gemeentelijk beleid
De Structuurvisie Waterland 2005 is verouderd en niet meer geldig. Er is sprake geweest van de ontwikkeling van een
Structuurvisie Waterland 2040, maar gemeente Waterland heeft aangegeven dat het vernieuwen van de
structuurvisie wegens andere prioriteiten gestopt is. Hierdoor is geen vigerende structuurvisie, waaraan getoetst kan
worden.

3.5.1

Bestemmingsplan Buitengebied

Het plangebied voor het gemaal valt binnen het bestemmingsplan: ‘Buitengebied Waterland 2013’, vastgesteld op 11
april 2013 door de gemeenteraad van Waterland. Hierin is het beleid voor het landelijk gebied beschreven. Ten
aanzien van het waterbeheer is in het bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 geen specifiek beleid
opgenomen.
In dit bestemmingsplan gelden voor het plangebied de volgende bestemmingen:
•

ten westen van de Zeedijk ter plaatse van het water de Poel:
-

enkelbestemming ‘natuur-2’;

-

dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’; ‘waarde - archeologie 4’ en ’waterstaat - waterkering’;

•

gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’;
op de zeedijk zelf:

-

enkelbestemmingen ‘verkeer’, ‘verkeer - fiets- en voetpaden’ en groen;
dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’, ‘waarde - archeologie 2’, ‘waarde - archeologie 4’, en
’waterstaat - waterkering’;
- gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’;
• ten oosten van de Zeedijk ter plaatse van het water de Gouwzee:
-

enkelbestemming ‘natuur-1’;
dubbelbestemmingen ‘waarde - aardkundig’, ‘waarde - archeologie 2’ (alleen locatie 4) ‘waarde archeologie 4’ en ’waterstaat - waterkering’;
gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone dijk’.
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Voor een aantal bestemmingen (waaronder ‘groen’, ‘verkeer’, verkeer - fiets- en voetpaden’, ‘waterstaat waterkering’, ‘natuur-1’, natuur-2’) is het verboden om een gebouwen te bouwen op gronden van deze bestemming.
Hiervoor is geen afwijkingsbevoegdheid (middels afwijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning)
opgenomen in het bestemmingsplan. Het gemaal is daarmee niet inpasbaar in het vigerende bestemmingsplan. In
overleg met de gemeente Waterland is gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

3.5.3

Welstandsbeleid

De gemeente Waterland heeft haar welstandsbeleid beschreven in de Nota Uiterlijk van Bouwwerken Waterland
2018. De welstandsbeoordeling is volgens artikel 12 van de Woningwet gericht op het uiterlijk en de plaatsing van
een bouwwerk, en moet zijn gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde criteria. De Nota Uiterlijk van
Bouwwerken Waterland 2018 bevat criteria voor omgevingsvergunningplichtige bouwwerken die op grond van het
vigerende bestemmingsplan zijn toegelaten of waarvan de gemeente wil meewerken aan een afwijking (art.2.12
Wabo) van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft de nota betrekking op excessen bij bouwwerken die
vergunningsvrij zijn. In de nota worden algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria onderscheiden. De algemene
welstandscriteria gelden als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling. De gebiedsgerichte welstandscriteria
worden gebruikt om te beoordelen hoe het bouwwerk past in zijn omgeving.
Voor het landelijk gebied is het bijzondere beoordelingsniveau van toepassing. Uitgangspunt is het behouden en
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. Het aanwijzen als bijzonder gebied heeft tot doel
het behoud en versterken van de landschappelijk kwaliteiten te stimuleren, en niet om de gebruiksmogelijkheden te
beperken. Bij dit plan is sprake van een specifieke ontwerpopgave. In paragraaf 2.3 is uiteengezet hoe het ontwerp
eruit ziet. Er is gekozen voor bebouwing die zoveel mogelijk is weggewerkt in de dijk.
Het uiteindelijke bouwplan wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Omdat het bouwplan is ontwikkeld met
speciale aandacht voor de gebiedscontext, vormt het welstandsbeleid op voorhand geen belemmering voor de
vaststelling van het bestemmingsplan. Zie paragraaf 2.4 voor een toelichting op het ontwerpatelier.

3.5.4

Omgevingsvisie Waterland 2030

De gemeente Waterland beschikt over een prachtig en waardevol gebied met kleine historische kernen. Het is
belangrijk dat veranderingen hieraan bijdragen. De gemeente Waterland heeft daarom de koers van het ruimtelijk
beleid tot 2030 vastgelegd in een omgevingsvisie, zoals op 9 maart 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. De
omgevingsvisie geeft niet alleen richting aan ruimtelijke ontwikkelingen in de komende jaren, maar ook een visie op
de manier waarop wordt omgegaan met nieuwe ruimtelijke initiatieven. De omgevingsvisie is hierdoor onder meer
belangrijk voor plannen die niet kunnen worden gerealiseerd op basis van een bestemmingsplan.
De kernprincipes zijn:
•

vertrek vanuit historie, landschap en natuur;

•

wees groot in kleinschaligheid;

•

houd de stad op afstand maar versterk de verbindingen;

•

ga voor duurzaam;

•

beleef en respecteer het water.

Door de realisatie van het nieuwe gemaal is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beter in staat om het
poldergebied tegen overstromingen te beschermen. Daarnaast is er een betere bestrijding van wateroverlast
mogelijk, waarmee de waterveiligheid wordt gewaarborgd. Aangezien het gemaal een inlaatfunctie krijgt wordt
waterschaarste voorkomen. Op deze manier sluit het gemaal, en daarmee onderliggend bestemmingsplan, goed aan
op de Omgevingsvisie Waterland 2030.
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3.5.4

Waterplan Waterland

De gemeente Waterland is onlosmakelijk verbonden met water. Het doel van het waterplan is een overkoepelend
visiedocument te presenteren van het huidige waterbeleid, ambities, kansen en knelpunten binnen het
watersysteem van de gemeente Waterland. Binnen het waterplan worden gezamenlijke afspraken gemaakt tussen
de gemeente en het hoogheemraadschap ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast vormt het
waterplan een opmaat voor de overdracht van het onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater vanuit de
gemeente aan het hoogheemraadschap. In het Waterplan Waterland zijn ambities en doelen geformuleerd op de
volgende punten:
•

waterkwantiteit en beheer en onderhoud;

•

grondwater;

•

waterkwaliteit;

•

waterkeringen;

•

afvalwater, hemelwater en ondiep grondwater;

•

water en ruimtelijke ordening.

In de ambitie ‘Water en ruimtelijke ordening’ wordt beschreven dat de belangen van het watersysteem als ordenend
principe worden moeten betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeente en hoogheemraadschap (en eventueel
de provincie en Rijkswaterstaat) dienen in een vroegtijdig stadium te zorgen voor afstemming zodat water optimaal
in ruimtelijke plannen wordt meegenomen. Ook wordt ernaar gestreefd dat de waterparagraaf een integraal
onderdeel is van alle ruimtelijke plannen en besluiten waarin water een aandachtspunt is. Voor de waterparagraaf
wordt verwezen naar paragraaf 4.5, waarin achtereenvolgens de waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen en
afvalwaterketen besproken wordt, gevolgd door een conclusie.
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4. Milieu- en omgevingsaspecten
4.1. Inleiding
Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden een rol spelen. Het
uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen
zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.

4.2. MER-beoordeling
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan
planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r.
drempelwaarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de
bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu,
gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze
omstandigheden betreffen:
•

de kenmerken van de projecten;

•

de plaats van de projecten;

•

de kenmerken van de potentiële effecten.

Het nieuw te bouwen gemaal ligt nabij het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Het is niet toegestaan zonder
een natuurbeschermingswetvergunning een project te realiseren dat significant verstorende of verslechterende
effecten heeft op de doelen van het Natura 2000-gebied. Indien significante effecten aan de orde zijn, dient een
passende beoordeling opgesteld te worden en daarmee is een MER-verplichting aan de orde.
Voor de aanleg en het gebruik van het nieuwe gemaal is een natuurtoets uitgevoerd (zie hoofdstuk 4.3 en bijlage
8.3). Hieruit blijkt dat significante effecten kunnen worden uitgesloten, waardoor het opstellen van een passende
beoordeling niet benodigd is.
Op grond van het Besluit milieueffectrapportage geldt daarom geen MER-verplichting voor de realisatie van het
nieuwe gemaal. Het doorlopen van een MER-procedure voor dit bestemmingsplan is niet aan de orde.

4.3. Ecologie
In Nederland is de natuurbescherming opgesplitst in de bescherming van gebieden enerzijds, en de bescherming van
soorten anderzijds. Om te onderzoeken of sprake is van negatieve effecten van op beide beschermingsregimes is
zowel een bureaustudie uitgevoerd naar flora en fauna als veldonderzoek. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
conclusies die hieruit af te leiden zijn voor zowel gebiedsbescherming als soortbescherming.

4.3.1

Gebiedsbescherming

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier zaken:
a.
b.
c.
d.

Natura 2000;
beschermde natuurmonumenten;
Natuurnetwerk Nederland;
stikstofdepositie op natuurgebieden.
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Natura 2000-gebied
Gebiedsbescherming in Nederland vindt onder meer plaats via de Wet natuurbescherming (Wnb). Direct achter de
Zeedijk bevindt zich het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, die valt onder de werking van deze wet. De
lokale begrenzing (geel-groen gemarkeerd) van het Natura 2000-gebied is opgenomen in figuur 13.
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer beslaat een oppervlakte van circa 68.460 ha, waarvan circa 1.100 ha
zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied is. In de omgeving van het plangebied is sprake van zowel
habitatrichtlijngebied (hierna HR) en vogelrichtlijngebied (hierna VR).

Figuur 13: Begrenzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (groen HR + VR en blauw alleen VR)

Binnen het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer zijn doelstellingen aangewezen voor de habitatsoorten H1163
rivierdonderpad en de H1318 meervleermuis. Verder is het gebied aangewezen voor het habitattype H3140
Kranswierwateren. Tenslotte, is het gebied aangewezen voor twee broedvogelsoorten en meerdere nietbroedvogels. Tabel 1 geeft een overzicht van alle aangewezen Natura 2000-waarden.

habitat types

H3140 Kranswierwateren

habitat soorten

H1318 Meervleermuis
H1163 Rivierdonderpad

broedvogels

A017 Aalscholver
A193 Visdief

niet-broedvogels

A034 Lepelaar
A045 Brandgans
A068 Nonnetje
A177 Dwergmeeuw
A197 Zwarte stern
A005 Fuut
A043 Grauwe gans
A050 Smient
A051 Krakeend

Pagina 29 van 57

A056 Slobeend
A058 Krooneend
A059 Tafeleend
A061 Kuifeend
A062 Topper
A067 Brilduiker
A070 Grote zaagbek
A125 Meerkoet
Tabel 1: Aangewezen soorten Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Verstoring van (leefgebieden) van deze soorten en vernietiging van habitattypen zijn op voorhand niet uit te sluiten.
De verstorende effecten zijn onder meer afhankelijk van de werkzaamheden en de periode waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd. In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (want uitgevoerd voor
1 januari 2017) is daarom een voortoets uitgevoerd. Aangezien de voormalige Natuurbeschermingswet 1998 en de
geldende Wet natuurbescherming een externe werking kent, is irrelevant of de werkzaamheden binnen of buiten de
begrenzing van het gebied worden uitgevoerd.
De voortoets is onderdeel van de Natuurtoets die in bijlage 8.3 is opgenomen. Hieruit blijkt dat significant negatieve
effecten van het voornemen op het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer uit te sluiten zijn. Wel treedt tijdelijke
verslechtering op. Voor deze tijdelijke verslechtering wordt een verslechteringstoets opgesteld en is een vergunning
Wet natuurbescherming verleend2. Deze vergunning is op 15 augustus 2017 verleend door de Provincie NoordHolland. De instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer komen als gevolg van de
bouw van het gemaal niet in het geding.
Beschermde natuurmonumenten
In de omgeving van het gemaal De Poel ligt het Beschermd Natuurmonument Waterland Aeën en Dieën. Figuur 14
laat de ligging van dit Beschermd Natuurmonument ten opzicht van het gemaal zien.
Het nieuwe gemaal ligt op een afstand van 0,5 km of verder van het beschermde natuurmonument. Op basis hiervan
kan worden uitgesloten dat sprake is van (tijdelijke) effecten waarbij verstoring van de aanwezige vogelsoorten op
kan treden.

2

Wanneer significante negatieve effecten niet uit te sluiten zouden zijn zou een passende beoordeling opgesteld moeten
worden. In dat geval zou ook een m.e.r.-plicht gelden, waarbij dit projectplan de ‘moederprocedure’ zou vormen van de m.e.r.
Omdat er ‘slechts’ sprake is van een verslechteringstoets is hier geen sprake van.

Pagina 30 van 57

Figuur 14: Locatie Beschermd Natuurmonument Waterland Aeën en Dieën aangegeven met bruin

Natuurnetwerk Nederland
Figuur 15 toont de begrenzing van gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. De gehele
Gouwzee buiten de Zeedijk is onderdeel van de NNN en daarnaast de oever en het kleine voorland aan de
binnenteen van de Zeedijk. De provinciale verordening (artikel 19) stelt, dat in een bestemmingsplan de wezenlijke
kenmerken en waarden van de NNN niet significant mogen worden aangetast en dat negatieve effecten moeten
worden voorkomen. Het gemaal heeft een ruimtebeslag van ongeveer 0,5 hectare binnen het NNN. Het beheertype
dat geldt ter plaatse van het ruimtebeslag, betreft N13.01 ‘Vochtig weidevogelgrasland’. In het huidige plangebied is
deze compensatie niet te realiseren. Bij oppervlakten van minder dan 3 hectare gaat de provincie dan ook bij
voorkeur over op financiële compensatie. Buitendijks is er netto geen sprake van oppervlaktebeslag binnen het NNN.

Figuur 15: Locaties (ambitie)beheertypen vochtig weidevogelgrasland (groen), zoete plas (lichtblauw) en moeras (donkergroen)
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Conclusie beschermde gebieden
In het kader van de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor het optreden van een tijdelijke
verslechtering. Uit de voortoets in bijlage 8.3 blijkt dat als gevolg van de verslechtering de instandhoudingsdoelen
niet in het geding komen. Deze vergunning is op 15 augustus 2017 verleend door de provincie Noord-Holland.
Ten aanzien van het NNN is financiële compensatie nodig voor de vernietiging van een oppervlak van circa 0,5 ha
NNN. Het hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland zijn voornemens een overeenkomst hiervoor te
sluiten, ook voor de toekomstige projecten, zodat niet voor elk project nieuwe afspraken gemaakt hoeven worden.

4.3.2

Soortbescherming

Soortbescherming in Nederland vindt conform de Wet natuurbescherming (Wnb). Op grond van deze wet is een
groot aantal dier- en plantensoorten aangewezen als beschermde inheemse soort. Uit de natuurtoets blijkt dat voor
de volgende soorten effecten zijn te verwachten.
Vaatplanten
Op de projectlocatie is het voorkomen van enkele licht beschermde vaatplantsoorten van de Flora fauna wet (Ffw,
voorganger van de Wnb) aannemelijk. Soorten als zwanenbloemen grote kaardenbol komen vrij algemeen voor de in
omgeving. Voor het verstoren van licht beschermde vaatplanten geldt een vrijstelling. Daarnaast zijn de licht
beschermde soorten van de Ffw na 1 januari 2017, na inwerkingtreding van de Wnb, niet meer beschermd. Dit geldt
ook de voor zwaarder beschermde rietorchis die in de omgeving van de projectlocatie is aangetroffen en op de
projectlocatie niet kan worden uitgesloten. Ook de beschermde status van deze soort is vervallen per 1 januari 2017.
Uit de database van de NDFF blijkt dat in de omgeving van het voornemen geen beschermde vaatplantsoorten van
de Wnb zijn aangetroffen. Hierdoor kunnen negatieve effecten van het voornemen op beschermde vaatplanten
worden uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig.
Vogels
Het gebied op en rond de Gouwzee is een verzamelplaats van allerlei vogels en is een belangrijke broedvogelgebied.
Ter hoogte van het gemaal zijn vanuit de literatuur geen waarnemingen bekend van vogels waarvan het nest
jaarrond beschermd is. Het is niet uit te sluiten dat algemeen voorkomende broedende vogels aanwezig zijn op of in
de nabijheid van het gemaal. Omdat op de zeedijk geen bomen aanwezig zijn, worden nesten van jaarrond
beschermde vogels niet verwacht.
Broedende vogels zijn onder de Wnb zwaar beschermd. Er moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid
van nesten en broedende vogels van algemeen voorkomende watervogels (onder andere fuut, waterhoen, wilde
eend, meerkoet). De doorlooptijd van de werkzaamheden aan het gemaal bedraagt circa één jaar. Hierdoor is het
aannemelijk dat ook tijdens het broedseizoen wordt gewerkt. Het staken van de werkzaamheden ten behoeve van
het broedseizoen (15 maart -15 juli) is onwenselijk. Wel kan de start van de werkzaamheden afgestemd worden op
de voorkomende vogelsoorten en het broedseizoen. De werkzaamheden worden aangevangen voor het
broedvogelseizoen (voor 15 maart), waarna continu wordt doorgewerkt om te voorkomen dat vogels gaan broeden
in de omgeving van het gemaal. Op deze wijze wordt verstoring van broedende vogels voorkomen. Daarmee is een
ontheffing Wnb voor de werkzaamheden niet nodig.
Vissen
Omdat de werkzaamheden na 1 januari 2017 worden uitgevoerd, is het risico op het verstoren van vissoorten
beperkt doordat verschillende vissoorten die voor de inwerkingtreding van de Wnb nog beschermd waren, dit na 1
januari 2017 niet meer zijn. Soorten als kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn verliezen hun
beschermde status. Andere zwaar beschermde soorten zoals de grote modderkruiper komen niet voor in de
omgeving van het voornemen. Negatieve effecten op beschermde vissoorten kunnen zodoende worden uitgesloten.
Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag voor het verstoren van vissen zijn niet nodig.
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Grondgebonden zoogdieren
Ter plaatse van de projectlocatie is het voorkomen van licht beschermde grondgebonden zoogdiersoorten
aannemelijk. Verschillende muizensoorten, konijn, mol en vos komen voor op of in de directe omgeving van de
projectlocatie. Voor het verstoren van deze soorten geldt echter vrijstelling. Vanuit de literatuur zijn geen
waarnemingen van zwaar(der) beschermde grondgebonden zoogdieren (zoals waterspitsmuis en noordse woelmuis)
bekend. Wel zijn waarnemingen van de waterspitsmuis en de noordse woelmuis in de directe omgeving bij
Monnickendam, ten noorden van het gemaal. Uit het nader veldonderzoek dat E.C.O. Logisch uitvoerde naar de
aanwezigheid van deze zwaar beschermde muizensoorten bleek dat deze soorten niet aanwezig zijn in de omgeving
van het gemaal. Negatieve effecten op zwaar beschermde grondgebonden zoogdiersoorten kunnen zodoende
worden uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag voor het verstoren van deze soorten zijn niet
nodig.
Vleermuizen
In de omgeving van de planlocatie zijn waarnemingen van diverse vleermuissoorten bekend. Soorten zoals de
gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, meervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis zijn in de
omgeving aangetroffen.
Binnen het plangebied zijn geen geschikte bomen aanwezig die dienst kunnen doen als verblijfplaats voor
vleermuizen. De aanwezigheid van vliegroutes kan in dit stadium ook al uitgesloten worden aangezien er geen
begeleidende elementen zoals bomenrijen aanwezig zijn. De waarnemingen betreffen waarschijnlijk foeragerende
dieren. Het foerageergebied kan tijdelijk door de werkzaamheden verstoord worden. Verstoring kan voorkomen
worden door bij de werkzaamheden uitstraling van licht naar het wateroppervlak te voorkomen.
Amfibieën en reptielen
Ter plaatse van de projectlocatie is het voorkomen van licht beschermde amfibiesoorten aannemelijk. Soorten zoals
bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander komen voor op of in de directe omgeving van de
projectlocatie. Voor het verstoren van deze soorten geldt echter vrijstelling. Ter plaatse van de projectlocatie en in
de directe omgeving hiervan zijn vanuit de literatuur geen waarnemingen bekend van zwaar(der) beschermde
amfibieën zoals bijvoorbeeld de vinpootsalamander, kamsalamander en poelkikker. Wel is in de omgeving van het
voornemen de aanwezigheid van de rugstreeppad vastgesteld. Op de projectlocatie komt de soort momenteel niet
voor omdat hier in de huidige situatie geen geschikt leefgebied voor de soort aanwezig is (geen pioniersvegetatie).
Gedurende de werkzaamheden dient echter wel rekening te worden gehouden met het verschijnen van deze zwaar
beschermde soort op de projectlocatie. Rugstreeppad staat bekend als superpionier en kan in korte tijd grote
afstanden afleggen opzoek naar geschikte voortplantingswateren. Indien op de projectlocatie regenwaterplassen op
een zandige ondergrond ontstaan, kan de rugstreeppad de projectlocatie gebruiken om zich voort te planten. Indien
de rugstreeppad op de projectlocatie verschijnt en door de werkzaamheden verstoord raakt, dan vindt een
overtreding van de Wnb plaats. In dat geval dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en alsnog een ontheffing
voor het verstoren van deze zwaar beschermde soort worden aangevraagd. Deze situatie kan worden voorkomen
door het ontstaan van regenwaterplassen op de projectlocatie te voorkomen gedurende het voortplantingsseizoen
van de soort (april - augustus).
Ter plaatse van de projectlocatie en zijn vanuit de literatuur geen waarnemingen van beschermde reptielen zoals
bijvoorbeeld de ringslang. Uit de omgeving van het voornemen is echter wel een waarneming van een ringslang
bekend. Tijdens het nader veldonderzoek dat door E.C.O Logisch gedurende de zomer van 2016 is uitgevoerd, werd
geconstateerd dat de ringslang niet in de omgeving van het plangebied aanwezig is. Ook voor de andere beschermde
reptielsoorten is er in of nabij de projectlocatie geen geschikt leefgebied aanwezig. Verstoring van reptielsoorten als
gevolg van het voornemen kan worden uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig.
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Libellen
Ter plaatse van de projectlocatie en in de directe omgeving hiervan zijn geen waarnemingen bekend van beschermde
libellensoorten. De omgeving van de projectlocatie biedt geen geschikt leefgebied aan de beschermde libelsoorten.
De aanwezigheid van beschermde libelsoorten in de directe nabijheid van de projectlocatie kan zodoende worden
uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig.
Dagvlinders
Ter plaatse van de projectlocatie en in de directe omgeving hiervan zijn geen waarnemingen bekend van beschermde
vlindersoorten. De omgeving van de projectlocatie biedt geen geschikt leefgebied aan de beschermde
vlindersoorten. De aanwezigheid van beschermde vlindersoorten in de directe nabijheid van de projectlocatie kan
zodoende worden uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig.
Conclusie beschermde soorten
Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek voor aanwezigheid beschermde flora en fauna, kan vastgesteld worden
dat er ter plekke van de projectlocatie enkele licht beschermde soorten voor kunnen komen. Voor het verstoren van
deze soorten geldt een vrijstelling. Daarnaast kunnen er vogelsoorten broeden op of nabij de projectlocatie. Het
verstoren van broedende vogels is verboden en dient voorkomen te worden. Dit kan worden voorkomen door de
start van de werkzaamheden buiten het broedseizoen te plannen vervolgens gedurende het broedseizoen continu
door te werken. Verder kan worden geconstateerd dat er momenteel geen zwaar(der) beschermde soorten
voorkomen op of nabij de projectlocatie. Wel dient rekening te worden gehouden met het verschijnen van de
rugstreeppad.

4.3.3

Stikstofdepositie op natuurgebieden

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De wet
geeft grenswaarden voor concentraties in de buitenlucht van stoffen. In Nederland zijn de maatgevende
luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
In de Wet luchtkwaliteit is opgenomen dat een project doorgang kan vinden, wanneer aannemelijk kan worden
gemaakt dat het project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Het begrip 'niet in betekenende
mate' (NIBM) is gedefinieerd als 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof
(PM10), te weten 1,2 µg/m³. Wanneer de bijdrage van het project beneden deze grens blijft, is een uitgebreid
onderzoek niet noodzakelijk. Indien de bijdrage meer dan 3 % bedraagt voor één van beide componenten is een
uitgebreid luchtkwaliteit onderzoek noodzakelijk, waarbij de totale concentratie inzichtelijk wordt gemaakt.
Normaliter zijn geen emissies van luchtverontreinigende stoffen niet aan de orde bij een elektrisch aangedreven
gemaal. De bijdrage van luchtverontreinigende stoffen aan de concentraties in de lucht is dan ‘niet in betekenende
mate’. Een eventuele noodstroomvoorziening (diesel) is niet permanent aanwezig en wordt alleen geïnstalleerd als
dat nodig is.
Tijdens de bouwfase is wel stikstofemissie en -depositie aan de orde en daarmee is de PAS regelgeving van 1 juli 2015
relevant. Ten tijde van de uitvoering vinden er gedurende ongeveer een jaar tijd werkzaamheden plaats waarbij
sprake is van aan en afvoer van materialen en bouwactiviteiten nabij het Natura2000 gebied. Voor deze fase is een
indicatieve berekening uitgevoerd met Aerius Calculator om te bepalen of een melding of aanvraag van een Nbwetvergunning noodzakelijk is. Er is geen melding of vergunning nodig voor stikstofdepositie. Bijlage 8.4 geeft de
resultaten van deze berekening.
De realisatie van het gemaal leidt niet tot een toename van het verkeer, alleen voor regulier en speciaal onderhoud is
sprake van bestemmingsverkeer. Het gemaal wordt voorzien van elektrisch aangedreven pompen en een
verwarmingsinstallatie. Een eventueel noodstroom aggregaat kan aangesloten worden, maar is niet permanent
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aanwezig. Dit betekent dat emissies niet aan de orde zijn. Een toename van de concentraties stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10) is daarom op voorhand uit te sluiten.
Op basis van de berekening wordt niet verwacht dat de uitvoeringsfase tot overschrijding van de grens voor stikstof
depositie gaat leiden. Er is derhalve geen melding of Nbw-vergunning nodig. Onderhavig plan is daarmee in lijn met
de Wet milieubeheer.

4.3.5

Conclusie ecologie

In de tabel 2 zijn alle conclusies en vervolgstappen ten aanzien van ecologie opgenomen.

Beschermde gebieden
Natura 2000
Beschermd Natuurmonument
NNN

Kans op overtreding/ verstoring

Gevolg

ja, verslechtering treedt op

vergunning Nbwet aanvragen

nee

geen

ja, oppervlak van 0,5 ha gaat verloren

financiële compensatie noodzakelijk

Beschermde soorten
Vaatplanten

ja, licht beschermde soorten aanwezig

geen

Vogels

ja, verstoring van broedende vogels

rekening houden met broedende vogels in
werkplanning

Grondgebonden zoogdieren

ja, alleen licht beschermde soorten

geen, vrijstelling

Vleermuizen

nee

geen

Vissen

nee

geen

ja, licht beschermde soorten aanwezig
ja, mogelijk verschijnt rugstreeppad
tijdens werkzaamheden

geen, vrijstelling
voorkomen dat rugstreeppad
projectlocatie betreedt

nee

geen

Amfibieën & Reptielen

Libellen, vlinders en overige ongewervelden
Tabel 2: Conclusies Ecologie

4.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Bij de ontwikkeling van plannen en projecten dient rekening te worden gehouden met de aspecten landschap en
cultuurhistorie, waaronder archeologie.
Het centrale uitgangspunt in het beleid voor landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland is ‘behoud door
ontwikkeling’. Dit is een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij wordt uitgegaan van bestaande elementen,
waarden en kenmerken in het landschap. Deze zijn gevat in de zogenaamde kernkwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen
dienen bij te dragen aan het behouden of versterken van de kernkwaliteiten.
Voor de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische opbouw van het gebied wordt verwezen naar het
bureauonderzoek van RAAP (zie bijlage 8.5).

4.4.1

Landschap en Ruimtelijke inpassing

Volgens de (geactualiseerde) Structuurvisie NH 2040, verder uitgewerkt in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie,
is door de hoge natuur- en cultuurwaarden van het landschap Laag Holland en monumentale waarde van de dijken
een zorgvuldige ruimtelijke inpassing nodig.
De projectlocatie maakt onderdeel uit van het nationaal landschap Laag Holland. Door de hoge natuur- en
cultuurwaarden wordt dit landschap beschermd en valt Laag-Holland onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de
provincie. Laag Holland wordt gekenmerkt door de volgende kernkwaliteiten:
•

grote openheid van het landschap;

•

veel weide- en moerasvogels;

•

oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen;
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•

veenpakketten;

•

middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen;

•

veel archeologische locaties;

•

karakteristieke dijk- en lintdorpen.

De kernkwaliteit ‘openheid van het landschap’ kan aangetast worden door constructie van het nieuwe gemaal. Het
kan echter ook juist verbeterd worden door een passend architectonisch ontwerp van het nieuwe gemaal. Het
bestaande gemaal wordt hoe dan ook gesloopt, waardoor deze geen impact meer heeft op het open landschap. Met
betrekking tot de archeologische locaties wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in dit hoofdstuk. De overige
kernkwaliteiten worden naar verwachting niet of slechts zeer minimaal aangetast.
Het landschap Laag Holland valt onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de provincie. Het plangebied is tevens
onderdeel van de ‘Noorder IJ- en Zeedijk’ dat aangewezen is als provinciaal monument. De dijken zijn een
beeldbepalend element in het Noord-Hollandse polderlandschap door de continuïteit en de hoogte van de dijken in
samenhang met de openheid van het omliggende landschap. Het kwaliteitsbeleid van de provincie geeft aan dat
ruimtelijke ontwikkelingen worden beoordeeld op de effecten die het open karakter van het gebied aantasten.
Eventuele ruimtelijke ontwikkelingen in en om deze gebieden moeten aantoonbaar positief bijdragen aan het
karakteristieke landschapsbeeld van het gebied. Het in beeld brengen van de visuele effecten is noodzakelijk. In dit
geval is zowel de Zeedijk als het meer De Poel aangewezen als provinciaal monument.
Bij verdere uitwerking van de plannen dient de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, het Handboek Ontwikkelen
met Ruimtelijke Kwaliteit, met tips en aandachtspunten, als leidraad gebruikt te worden. Tevens dient
verantwoording plaats te vinden van de ruimtelijke inpassing, waaronder visuele effecten.
Nieuwbouw van het gemaal biedt een kans om de ruimtelijke markering als een bijzonder moment langs de lijnen
van Zeedijk en N518 aan te laten sluiten bij de familie van gemalen uit de omgeving (Schardam en Monnickendam).
De uitstraling is hier robuust, als fortificatie en gemaakt van typische Hollandse materialen.

4.4.2

Cultuurhistorie

Op zijn vroegst in de 9e eeuw beginnen de ontginningen van het veen, om in de loop van de 10e eeuw ook echt
systematisch op gang te komen (Bos, 1988). In de 12e eeuw is de maaivelddaling als gevolg van de ontginning al zo
ver gevorderd dat het landschap door middel van dijken moet worden beschermd. Eerst worden de kleinere
veenstroompjes afgedamd. In de loop van de tweede helft van de 12e eeuw doen zich een aantal overstromingen
voor die aanleiding zijn tot grootschalige dijkenbouw (Van Leeuwen & De Witte, 1977). Grote stukken
landbouwgrond gaan daarbij verloren en Marken bijvoorbeeld is vanaf deze periode een eiland (Burger e.a, 1985). De
dijk aan de landzijde van De Poel was onderdeel van deze ontwikkeling en moet dus in de tweede helft van de 13e
eeuw aangelegd zijn om het buitenwater van de Zuiderzee buiten te houden. Voor een verdere omschrijving van
cultuurhistorische waarden wordt verwezen naar het bureauonderzoek van RAAP (zie bijlage 8.5).
Volgens de database van verdwenen Nederlandse molens (www.molendatabase.nl) zijn er geen molenplaatsen
binnen het plangebied bekend. Wel zijn langs de landzijde van De Poel acht molenplaatsen bekend van poldermolens
die tussen 1649 en 1880 gefunctioneerd hebben. Volgens de toelichting zouden de molens het polderwater in De
Poel hebben gepompt en zou het water vervolgens bij eb uit De Poel naar de Gouwzee zijn gestroomd. De
molendatabase geeft dus ook geen uitsluitsel over het moment van aanleg van de dijk rond De Poel.
Volgens de Indicatieve Kaart van het Militair Erfgoed (IKME, www.ikme.nl) maakt de dijk als object onderdeel uit van
de Stelling van Amsterdam. Deze stelling is sinds 1996 UNESCO-Werelderfgoed, De Stelling is aangelegd tussen 1874
en 1914 ter verdediging van de hoofdstad. De Waterlandse Zeedijk vormde het Zuiderzeefront van de Stelling.
(Vesters, 2003; www.stellingvanamsterdam.nl). De realisatie van het gemaal is echter vanuit cultuur historisch
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oogpunt een passende functie in de dijk en doet daarmee geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van de dijk.
Het onderdeel cultuurhistorie vormt hiermee geen belemmering voor de realisatie van het gemaal.

4.4.3

Aardkundige waarden

De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat het gebied van de Zeedijk een aardkundig waardevol gebied is en
valt onder het bodembeschermingsgebied van de provincie. Met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied
Waterland 2013 is de dijk zelf en ook het gebied ten oosten en westen van de dijk als dubbelbestemming ‘waarde aardkundig’ aangewezen. In dit gebied mag niet zondermeer worden afgegraven ten behoeve van de realisatie van
het nieuwe gemaal. Hierover dient afstemming plaats te vinden met de provincie Noord-Holland. Dit is geborgd
middels een vergunningplicht in de planregels, waardoor aardkundige waarden niet onevenredig worden aangetast.

4.4.4

Archeologie

Het eerder geciteerde archeologisch bureauonderzoek van RAAP concludeert als volgt:
Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting (§ 2.2) en de voorgenomen bodemingrepen (§1.3) kan
worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen met zekerheid archeologische waarden zullen worden
verstoord. Meer specifiek zijn de volgende bevindingen van belang:
•

bij bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van een gemaal worden archeologische resten aangesneden
die de geschiedenis van de bouw en opbouw van de dam en de dijk weerspiegelen;

•

de aanleg van een gemaal verstoort deze dijk slechts ten dele, maar creëert naar verwachting wel een
'dwarsdoorsnede' die het mogelijk maakt zeer veel informatie over de geschiedenis van de dijk te
documenteren;

•

in de dijk zijn bovendien mogelijk resten van schuiven en sluizen uit - op zijn vroegst - de 13e eeuw
aanwezig; deze zullen bij bodemingrepen waarschijnlijk in hun geheel worden verstoord. Dergelijke resten
worden in ieder geval verwacht rond het huidige gemaal aangezien alleen daar op historische kaarten een
sluis is aangegeven. De sloop van het bestaande gemaal is echter geen onderdeel van de scope van dit
projectplan;

•

er bestaat een kans op de aanwezigheid van delen van scheepswrakken, palissaden en beschoeiingen, die
eveneens bij bodemingrepen geheel of deels verstoord zullen worden. De verwachte schuiven en sluizen,
eventuele scheepsresten, palissaden en beschoeiingen zijn niet goed op te sporen met behulp van
vooronderzoek.

Voor uitvoering wordt een archeologisch Programma van Eisen opgesteld welke ter goedkeuring aan de gemeente
Waterland is aangeboden en is goedgekeurd door de gemeente. In dit werkplan is vastgelegd hoe met de
archeologische waarden omgegaan wordt.

4.5. Water
Waterkwantiteit
Ter plaatse van het gemaal is een beperkte demping van oppervlaktewater noodzakelijk. Aan de westzijde van de
Zeedijk wordt het bestaande voorland in het meer De Poel verhoogd. Het voorland en taluds die aangelegd worden,
bedraagt circa 200 m2. Vervolgens wordt de voor het gemaal aanwezige verlandingszone afgegraven (de punt land in
het meer de Poel ter plaatse van het gemaal). Deze verlandingszone wordt afgegraven tot aan het gemaal over een
oppervlakte van circa 500 m2. Het beleid van HHNK schrijft voor dat dempingen 1 op 1 binnen hetzelfde peilvak
dienen te worden gecompenseerd. In dit geval is er sprake van volledige compensatie en daarbovenop een netto
vergroting van het oppervlakte water van circa 300 m2.
Door de bouw van het gemaal inclusief in- en uitvoegstrook vindt een verhardingstoename plaats van circa 1000 m2
aan de instroomzijde (dus het deel van het gemaal dat binnen de boezem valt en daarmee onder de keur valt). Deze
toename is meer dan de 800 m2 uit de Keur HHNK 2009, waardoor de aanleg van compenserende waterberging
noodzakelijk is. Het beleid voor compensatie van een toename van verharding is dat 10% van de toename
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gecompenseerd moet worden, in dit geval dus 100 m2. Bovengenoemde netto vergroting van het wateroppervlak is
in dit kader ruim voldoende om vast te stellen dat voldaan wordt aan de eisen voor compenserende waterberging.
Bij het gemaal wordt geen maalkom aangelegd, aangezien het bestaande oppervlaktewater van het meer De Poel
voldoet om pendelen van de pompen te voorkomen.
Waterkwaliteit
De Gouwzee vormt het ontvangend waterlichaam voor water dat door het gemaal wordt uitgeslagen. De Gouwzee
staat vervolgens in verbinding met het Markermeer. De waterbodem van het Gouwzee wordt ter plaatse van de
uitstroom verdiept om de stroomsnelheden te beperken en slibopwerveling te voorkomen. Een vergelijkbare
verdieping is ook ter plaatse van de instroom vanuit het meer De Poel aan de orde. Bij een voldoende verdieping ter
plaatse van in- en uitstroom blijven de stroomsnelheden laag en wordt slibtransport voorkomen.
Vervuiling van oppervlaktewater wordt voorkomen, door geen uitlogende materialen (zoals koper, zink en lood) toe
te passen. Er worden uitsluitend duurzame (niet-uitlogende) materialen toegepast.
De verantwoordelijkheid van de waarborging van de functionaliteit van de uitstroom en het direct achter de
uitstroom op diepte te houden deel van de Gouwzee ligt bij het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap
verricht periodiek onderhoudsbaggerwerk in het verdiepte deel rond de uitstroom.
Waterkeringen
Het gemaal De Poel is binnendijks van de Zeedijk geprojecteerd. De Zeedijk betreft een primaire waterkering. Daarbij
dient rekening gehouden te worden met een vrijwaringzone van 100 meter uit de teen van de waterkering. Voor het
gemaal is echter sprake van een maatschappelijk belang en een alternatief buiten de vrijwaringzone van 100 meter is
niet mogelijk.
De perskokers van het gemaal kruisen de primaire waterkering. Volgens bijlage B7 van de TAW Leidraad Kunstwerken
moeten gemalen in een primaire waterkering twee afsluitmiddelen hebben, die onafhankelijk van elkaar zijn. Het
meest gangbaar is een terugslagklep in het buitenhoofd en een afsluiter in het gemaal. Door HHNK is daarnaast voor
primaire waterkeringen voorgeschreven dat er een keermiddel in de kruin van de dijk moet worden opgenomen. De
dijk blijft tijdens en na uitvoering functioneren als primaire waterkering. Bovenstaande voorzieningen zullen worden
gerealiseerd.
Tijdens de uitvoering blijft de integriteit van de dijkring gewaarborgd door middel van een tijdelijke waterkering. In
de regels van het bestemmingsplan is een dubbelbestemming opgenomen ten behoeve van de bescherming van de
waterkering. Om piping te voorkomen, worden kwelschermen toegepast.
Afvalwaterketen
Het afvloeiende hemelwater van het verhard oppervlak van het gemaal wordt direct afgevoerd naar het
boezemwater. Verontreiniging van het afvloeiende hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door eerder
genoemde toepassing van duurzame (niet-uitlogende) materialen. Voor een toiletvoorziening in het gemaal is een
aansluiting op de riolering noodzakelijk.
Conclusie
De wateraspecten uit de watertoets vormen geen belemmering voor de realisatie van het gemaal.
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4.6. Bedrijven en milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen
en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de
richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Gemalen zijn
geen vergunningplichtige inrichtingen, maar vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,
afgekort Barim.
De richtwaarde voor de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 50 dB(A)
etmaalwaarde3. In dit hoofdstuk wordt per locatie een inschatting gegeven van de kans op geluidhinder als gevolg
van het gemaal. De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt hierbij als leidraad gehanteerd 4.
Voor de codering van een gemaal kan het beste aansluiting worden gezocht bij de omschrijving
‘waterdistributiebedrijf’, waarbij onderscheid wordt gemaakt in pompvermogen. In tabel 3 is de richtafstand voor
geluid gegeven voor de te onderscheiden pompvermogens. Bij de bepaling van deze richtafstanden is tevens
rekening gehouden met het feit dat de inrichting continu in werking is.

Pompvermogen (MegaWatt)

Richtafstand (meter)

kleiner dan 1

30

1 tot 15

100

meer dan 15

300

Tabel 3: Richtafstanden voor geluid ten behoeve van een waterdistributiebedrijf

Aan de hand locatie van het nieuwe gemaal is de richtafstand uit tabel 3 middels een groene contour weergegeven in
figuur 16. Het pompvermogen van het gemaal De Poel is kleiner dan 1 MW. De richtafstand van 30 meter is hiermee
leidend.
De pomp en motoren blijken over het algemeen niet de grootste geluidsoverlast te veroorzaken. Dit wordt
veroorzaakt door de krooshekreiniger. Het afschermen van het geluid hiervan is lastig. Uit onderzoek naar
geluidsemissie van krooshekreinigers van De Machinefabriek Bosker en Zonen B.V. blijkt dat voor bovenloopreinigers
over het algemeen rekening gehouden moet worden met 82 dB(A) bronvermogen Lw en 53 dB(A) geluiddrukniveau
op 10 meter.

3

Dit komt neer op 50/45/40 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode.

4

In de VNG-publicatie worden inrichtingen aan de hand van de voor de inrichting kenmerkende activiteiten gerangschikt
naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 1993, herzien 2008) van het CBS. Per categorie wordt voor de aspecten geur, stof,
geluid en gevaar een richtafstand gegeven. De achterliggende gedachte van deze richtafstand is, dat inrichtingen kunnen
voldoen aan de van toepassing zijnde richt- of grenswaarden indien zich binnen de richtafstand geen te beschermen
objecten bevinden. Bij het bepalen van de afstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
het betreft ‘gemiddeld moderne’, vergunningplichtige bedrijfsvoeringen;
•
de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’;
•
de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van activiteiten.
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Figuur 16: Richtafstanden

Uit figuur 16 blijkt dat geen objecten zijn gelegen binnen de richtafstand.
Maximale geluidbelasting en verkeersaantrekkende werking
De bedrijfsvoering van een gemaal is een vrijwel continu proces. Incidentele verhogingen van het momentane
geluidsniveau tot 10 dB boven het langtijdgemiddelde niveau doen slechts bij hoge uitzondering voor. Met
betrekking tot het maximale geluidsniveau worden dan ook geen problemen verwacht.
De verkeersaantrekkende werking van een gemaal blijft in de regel beperkt tot één of enkele personenwagens per
dag. Het zou kunnen voorkomen dat eens in de zoveel tijd een vrachtwagen de inrichting bezoekt voor het afvoeren
van kroosgoed. Gelet op deze aantallen mag worden verwacht dat de indirecte hinder als gevolg van de
verkeersaantrekkende werking niet de gestelde normen overschrijd.
Conclusie
Het onderzoek naar de akoestische inpasbaarheid van het gemaal De Poel stelt vast dat voldaan wordt aan de
richtlijnen van VNG. Hierbij is het volgen van de randvoorwaarden aan gebouw en constructie van belang.
Geconcludeerd kan worden, dat het gemaal met betrekking tot de geluidkwaliteit een verantwoorde ontwikkeling is.

4.7. Bodem
Ten behoeve van de aanleg van het gemaal is inzicht gewenst in de kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de
toekomstige in- en uitstroom. Hiertoe is een vooronderzoek en een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd
volgens de NEN 5717, NEN5720, NEN5725 en NEN 5740.
De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit klei op veen. In tabel 4 is de regionale bodemopbouw en
geohydrologische situatie weergegeven.
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Diepte (in m t.o.v. NAP)

Samenstelling

Geologische formatie

Geohydrologie

-2,5 tot -13,42

klei en veen

Holocene afzettingen

deklaag

-13,42 tot -15,81

fijn zand en klei

Formatie van Boxtel

1e watervoerende pakket

-15,81 tot -35,18

fijn tot grof zand

Formatie van Kreftenheye

2e watervoerende pakket

Tabel 4: Regionale bodemopbouw

Bodemkwaliteit westzijde dijk
Aan de westzijde varieert de bodemkwaliteit van schoon tot (in het slechtste geval) licht verontreinigd. Uitzondering
hierop is één enkele boorlocatie aan de periferie van het projectgebied, waar de bovengrond sterk verontreinigd is.
Aangezien ter plekke van die boorlocatie alleen een ophoging is voorzien, is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk
voor de realisatie van het gemaal. De verontreinigde grond ter plaatse wordt niet verwijderd.
De ondergrond is schoon. Het grondwater is in het slechtste geval slechts licht verontreinigd.
Bodemkwaliteit oostzijde dijk
Aan de oostzijde is de bovengrond maximaal licht verontreinigd en is de ondergrond schoon. Het grondwater is
maximaal licht verontreinigd.
Hergebruik vrijkomende grond
De resultaten zijn indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit De licht verontreinigde grond is beoordeeld als
klasse wonen (oostzijde) tot klasse industrie (westzijde). De ondergrond is beoordeeld als vrij toepasbaar. De sterk
verontreinigde bovengrond (boring 103) is beoordeeld als niet toepasbaar.
Waterbodem oostzijde (uitstroom)
Aan de uitstroomzijde is in de waterbodem geen slib aanwezig. De vaste waterbodem is niet verontreinigd. De
kwaliteit van de ontvangende bodem is altijd toepasbaar. Vrijkomende waterbodem is verspreidbaar op
aangrenzende percelen.
Conclusie
De (water)bodemkwaliteit binnen het plangebied vormt geen belemmering voor de realisatie van het gemaal. Grond
die vrijkomt bij ontgraving van de bouwkuip voor het gemaal kan worden hergebruikt in de aanvulling van het terrein
en de oever. Deze grond zal daartoe eerst in depot gezet moeten worden (circa 500 m ten zuiden van de
projectlocatie). Hergebruik van het venig/kleiige materiaal is ter plaatse van de provinciale weg (boven de perskoker)
niet mogelijk in verband met strenge eisen ten aanzien van restzetting. Hiertoe zal zand of licht ophoogmateriaal
moeten worden aangevoerd.

4.8. Luchtkwaliteit
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd.
Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof
(PMm) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond
van de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) vrijgesteld van toetsing
aan de grenswaarden. Op grond van de ministeriële regeling 'Niet in betekenende mate bijdragen' zijn (onder
andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing;
•

woningbouw projecten met minder dan 1.500 woningen;

•

kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2;

•

projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof bijdragen.
Dit komt overeen met 1,2 µg/m3.
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De realisatie van het gemaal leidt niet tot een toename van het verkeer, alleen voor regulier en speciaal onderhoud is
sprake van bestemmingsverkeer. Het gemaal wordt voorzien van elektrisch aangedreven pompen en een
verwarmingsinstallatie. Voor het gemaal geldt dat in de gebruiksfase normaliter geen emissies naar lucht optreden,
aangezien het een elektrisch aangedreven gemaal betreft. In incidentele gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van
blikseminslag of calamiteiten) kan het nodig zijn dat noodstroomvoorziening op diesel wordt aangesloten. Deze
voorziening is niet permanent aanwezig. In die uitzonderlijke gevallen kunnen emissies van luchtverontreinigende
stoffen optreden, maar deze zijn niet significant.
Conclusie
Een significante toename van de concentraties stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMIO) is op voorhand uit te sluiten.
Het plan valt dan ook onder de regeling 'Niet in betekende mate bijdragen' en is daarmee vrijgesteld van aanvullend
onderzoek. Vanuit het vooroverleg is door de Omgevingsdienst IJmond geen opmerking gekomen op het thema
luchtkwaliteit.

4.9. Externe veiligheid
Het transport, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen brengen risico's met zich mee door de mogelijkheid dat
bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De discipline externe veiligheid houdt zich bezig met de hieraan
verbonden risico's voor mensen, die zich in de nabijheid van gevaarlijke stoffen bevinden.
Externe veiligheid maakt onderscheid tussen risicobronnen en risico-ontvanger. De risicobronnen zijn in twee
groepen te verdelen:
•

transportassen, zoals wegen en spoorwegen, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;

•

inrichtingen, waarin productie, gebruik, verstrekking en/of opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Het gemaal is geen risicobron én wordt niet aangemerkt als kwetsbaar object. Uit gegevens van de Provinciale
Risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied geen risicobronnen voor de
externe veiligheid aanwezig zijn. Hieruit volgt dat het aspect externe veiligheid niet tot belemmeringen leidt. Nader
onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Over de N518 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Deze weg is niet opgenomen in het Basisnet Weg. Dit houdt in
dat langs de route geen belemmeringen zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen en geen ruimte wordt gereserveerd
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Langs deze weg zijn geen knelpunten in verband met externe veiligheid.
Conclusie
Belemmeringen vanuit het aspect externe veiligheid voor het realiseren van het gemaal zijn niet aanwezig. De
omgevingsdienst IJmond heeft in vooroverleg aangegeven akkoord te zijn met deze conclusie.

4.10. Kabels en leidingen
In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen voor de
bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen, waterleidingen en
straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze belemmeringen uit het zakelijk recht.
Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en gezondheid. De beperkingen bij straalpaden zijn van belang
voor het goed functioneren van de straalpaden.
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Aan de hand van een klic-melding is een inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen gemaakt (zie ook bijlage
8.6). Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van:
•

middenspanning van Liander;

•

laagspanning van Liander;

•

drinkwaterleiding van PWN;

•

datakabel van KPN.

De noodzakelijke maatregelen worden in overleg met de kabel- en leidingbeheerders uitgewerkt. Daarnaast dient
voor het gemaal een energievoorziening aangelegd te worden.
Conclusie
De aanwezige kabels en leidingen leiden niet tot belemmeringen ten aanzien van de voorgestelde planvorming. Ten
behoeve van de nieuwe persleidingen is een dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan.

4.11. Explosievenonderzoek
Bij het roeren van de ondergrond, is een kans aanwezig dat gestuit wordt op achtergebleven conventionele
explosieven (CE) in de bodem. Deze explosieven kunnen een gevaar vormen bij de uitvoering van de
grondwerkzaamheden. CE resteren uit bombardementen en gevechten in de tweede wereldoorlog. Deze
bombardementen hebben vooral plaatsgevonden op strategische doelen, zoals binnensteden, verbindingswegen,
spoorwegen, spoorwegstations, bruggen en havens. In de omgeving van die doelen kunnen in enkele gevallen
blindgangers voorkomen, of droppings van niet gebruikte explosieven. Echter, ver buiten die doelen is de kans klein
op het aantreffen van CE. Met behulp van een literatuuronderzoek is bekeken of oorlogshandelingen ter plaatse van
of nabij de locatie hebben plaatsgevonden en of mogelijk CE in de bodem aanwezig kunnen zijn.
Ter plaatse van het plangebied bevinden zich enkele strategische doelen, zoals binnensteden, bruggen, sluizen en
havens. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er bij Monnickendam een aantal luchtgevechten hebben plaats
gevonden waarbij ook vliegtuigen zijn neergestort. Over de nabijgelegen plaats Purmerend wordt wel vermeldingen
gemaakt van oorlogshandelingen. Onbekend is of oorlogshandelingen plaats hebben gevonden ter plaatse van het
plangebied. Gezien beschreven handelingen in de omgeving is het aantreffen van CE ter plaatse van het plangebied
daarom niet uit te sluiten. HHNK zal nader onderzoek (laten) uitvoeren voordat de werkzaamheden starten.

4.12. Conclusie milieu- en omgevingsaspecten
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de verschillende milieu- en omgevingsaspecten geen
belemmering zullen vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.
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5. Juridische planopzet
5.1. Algemeen
5.1.1

Digitalisering

In de Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat alle bestemmingsplannen digitaal
moeten worden ontsloten. Bij het tekenen van de digitale plankaart (verbeelding) is gebruik gemaakt van een
ondergrond van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN).

5.1.2

Opbouw van de bestemmingen

In dit hoofdstuk zijn de verschillende bestemmingen toegelicht. Alle toelichtingen starten met een tekst waarin de
bestemmingsomschrijving wordt weergegeven en waarin kort wordt ingegaan op de specifieke bouw- en
gebruiksregels. Daarnaast wordt ingegaan op de afwijkingsregels en de wijzigingsregels. In de planregels zijn alle
bestemmingen als volgt opgebouwd.
Bestemmingsomschrijving
Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge
rangorde van functies is. Met aanduidingen wordt op enkele specifieke locaties extra functiemogelijkheden geboden.
Bouwregel
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken zijn toegestaan en welke maatvoering daarbij
aangehouden moet worden.
Specifieke gebruiksregels
Gronden en gebouwen worden gebruikt passend bij de bestemming. Wanneer nodig worden bepaalde
gebruiksvormen uitgesloten. In enkele gevallen zijn objectieve grenzen opgenomen voor functies, zoals
oppervlaktematen, hoogtes en dergelijke.
Afwijking van de bouw- en gebruiksregels
In het bestemmingsplan is voor een aantal omstandigheden de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de
bouw- en gebruiksregels. Hierdoor krijgt het college de benodigde flexibiliteit af te wijken voor bepaalde,
voorzienbare situaties. Van geval tot geval wordt daarvoor door het bevoegd gezag een afweging gemaakt. Indien
van toepassing wordt advies ingewonnen van de waterbeheerder, leidingbeheerder, wegbeheerder en dergelijke.
Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die vanwege de benodigde afweging onder een
afwijking zijn gebracht. Deze zogenoemde binnenplanse afwijkingen wordt (door middel van een
omgevingsvergunning) slechts verleend na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen.
Vergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden
Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een vergunningplicht voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde. Het gaat daarbij om werken en werkzaamheden die structureel ingrijpen in de aard van de
gegeven bestemming. Dat betekent dat deze pas mogen worden uitgevoerd, nadat een omgevingsvergunning is
verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen naar evenredigheid plaats. Als het gaat om activiteiten die
behoren tot het normale onderhoud, normaal beheer of het normaal gebruik, is geen vergunning vereist. Bij de
toelaatbaarheid van activiteiten wordt vanuit het evenredigheidsbeginsel een belangenafweging gemaakt tussen het
belang van de functies van waaruit de vergunning wordt aangevraagd en de specifieke waarden die ter plaatse
aanwezig zijn.

Pagina 44 van 57

5.1.3

Overgangsbepaling

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die met een vergunning of een melding zijn gebouwd, of een gebruik
dat ooit is toegestaan, maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht is
gebracht. Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn gebouwd, of langdurig
aanwezig gebruik wordt met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is gericht op het uiteindelijk
verdwijnen van deze bouwwerken of de beëindiging van het gebruik ervan, zodat de situatie in overeenstemming
raakt met de gegeven bestemming. In beginsel mogen de bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, slechts
in ondergeschikte mate gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd. Het is niet mogelijk om hiermee geheel of in
stappen tot een nieuw bouwwerk te komen.

5.1.4

Algemene toetsingscriteria

In de regels wordt verwezen naar algemene toetsingscriteria. Dit speelt ten aanzien van het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden. Hieronder volgt een toelichting op deze criteria.
Het bebouwingsbeeld
Er moet worden gestreefd naar een in stedenbouwkundig opzicht samenhangend bebouwingsbeeld. Dit betekent dat
bij bebouwing wordt gestreefd naar:
5. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
6. een goede bouwhoogte- / breedteverhouding tussen de bebouwing onderling;
een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar is georiënteerd.
De woonsituatie
Er moet rekening worden gehouden met het in stand houden en garanderen van een redelijke lichttoetreding, een
redelijk uitzicht, de aanwezigheid van voldoende privacy en een goed woon- en leefmilieu.
De verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat onder druk door de toename van (zwaarder) verkeer op de kleinere wegen. Deze wegen
worden ook gebruikt voor toeristisch verkeer. Bij functies waarbij het verkeer toeneemt, moet een zorgvuldige
afweging plaatsvinden. In een verkeersveilige situatie worden vrije uitzichthoeken bij kruisingen van wegen en
uitritten gegarandeerd.
De milieusituatie
Hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking moet worden voorkomen. Bij de situering en
omvang van milieubelastende functies moet erop worden gelet dat bestaande milieugevoelige functies niet in het
functioneren worden beperkt. Omgekeerd moet er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies op
worden gelet dat bestaande milieubelastende functies niet in het functioneren worden beperkt. Voor de afweging
worden de afstanden van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) gehanteerd.
De gebruiksmogelijkheden
Gronden en gebouwen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming. Bij een nieuw gebruik
moet altijd worden getoetst aan het huidige gebruik van de aangrenzende bestemmingen. Het aangrenzend gebruik
mag niet onevenredig worden gehinderd door het nieuwe gebruik.

5.2. Bestemmingen
In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de bestemmingen in dit bestemmingsplan.
De bestemmingen 'Natuur - 2', 'Verkeer' en 'Verkeer - Fiets- en voetpaden' uit het geldende bestemmingsplan komen
te vervallen, aangezien het huidige en toekomstige gebruik van de gronden met deze bestemming een ander gebruik
kent, namelijk 'Bedrijf - Gemaal' en 'Waterstaatkundige functie'.
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5.2.1

Bedrijf - Gemaal

Voor het gemaal is de bestemming 'Bedrijf - Gemaal' opgenomen. Omdat het gemaal grenst aan de provinciale weg
en deel uitmaakt van de berm van deze weg, is de bestemming mede bestemd voor wegen, paden en bermen.
Om de gebouwen beperkt te houden is in de planregels bepaald dat gebouwen binnen een bouwvlak moeten
worden gebouwd. Ook is er een maximale bouwhoogte bepaald, waardoor de bebouwing ruimtelijk ondergeschikt
blijft aan de waterkering. Voor de toeritten en het terrein boven de instroomvoorziening geldt ook deze bestemming.
Hier mogen geen gebouwen worden gebouwd, maar wel bouwwerken worden geplaatst. Ook de maatvoering van
hekwerken en overige bouwwerken zoals de kroosverwijderaar zijn gebonden aan een maximum.

5.2.2

Groen

De bestemming 'Groen' heeft betrekking op de openbare groenelementen. Het gaat hierbij om groenstroken en
beplantingen. In de groenbestemming zijn geen gebouwen en overkappingen toegestaan. Ondergeschikt aan het
groen zijn parkeervoorzieningen toegestaan.

5.2.3

Leiding - Leidingstrook

De persleidingen van het gemaal door de dijk worden inbestemd door middel van de dubbelbestemming 'Leiding Leidingstrook'. Ter bescherming van de leidingen geldt ter plaatse van deze dubbelbestemming een
omgevingsvergunningplicht voor graafwerkzaamheden.

5.2.4

Natuur - 1

Het grondgebied binnen de gemeente dat onderdeel uitmaakt van het Markermeer heeft de bestemming 'Natuur 1'. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het waterecosysteem Markermeer is de belangrijkste functie
binnen deze bestemming. Het 'Markermeer & IJmeer' is aangewezen als Natura 2000-gebied en daarvoor geldt
vanuit de Wet natuurbescherming een streng beschermingsregime. Voor het toestaan van activiteiten of
ontwikkeling van bestaande activiteiten is telkens een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. In
de meeste gevallen is de provincie Noord-Holland daarvoor het bevoegd gezag en in enkele gevallen de minister. Een
gebiedsbeschrijving van het Natura 2000-gebied is opgenomen in het aanwijzingsbesluit.
Naast de natuurfunctie zijn ook bestaande functies toegestaan binnen de bestemming. Het gaat om
sociaaleconomische en sociaal-culturele doeleinden, zoals de beroepsvisserij en om sociaaleconomische en sociaalculturele doeleinden, zoals integraal waterbeheer, dagrecreatief medegebruik en de beroepsscheepvaart buiten de
gebieden met de aanduiding 'specifieke vorm van water - scheepvaartroute'.
Voor een aantal werkzaamheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het betreft onder andere
het aanplanten van riet en biezen, het aanleggen van stranden, het aanleggen van kaden en dijken en het graven en
verleggen van geulen. Normaal onderhoud zoals het onderhouden van vaargeulen valt buiten de vergunningsplicht.
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits er geen onomkeerbare schade plaatsvindt door de
werkzaamheden. Dit betekent dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd die negatieve gevolgen kunnen
hebben voor het behoud en een toekomstige ontwikkeling van de natuurwaarden.
In de gevallen waar naast een omgevingsvergunning ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet
noodzakelijk is, dan 'haakt' de Natuurbeschermingswetvergunning aan bij de omgevingsvergunning.

5.2.5

Verkeer

Voor de N518 geldt als hoofdbestemming de bestemming 'Verkeer'. Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet
toegestaan, omdat die strijdig zijn met de verkeersveiligheid. Bouwwerken zoals (erf)afscheidingen en
verkeerslichten zijn wel toegestaan.

5.2.6

Verkeer: fiets- en voetpaden

Voor het fietspad op de dijk geldt als hoofdbestemming verkeer: fiets- en voetpaden. Gebouwen zijn binnen deze
bestemming niet toegestaan. Andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en regeling van het verkeer, mogen ten hoogste 5,00 m zijn.

Pagina 46 van 57

5.2.7

Waarde- Aardkundig

De provincie Noord-Holland heeft in de structuurvisie en de verordening een aantal aardkundig waardevolle
gebieden aangewezen. Deze hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Aardkundig'. Ter bescherming van deze
waarde, is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Voor bepaalde werken en werkzaamheden moet een
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit betreft het aanleggen en dempen van sloten, ontgrondingen en
andere ingrijpende wijzigingen in de bodemstructuur. Deze vergunning wordt slechts verleend als het gaat om
werkzaamheden die geen onevenredige afbreuk doen aan de aardkundige waarden binnen de dubbelbestemming.

5.2.8

Waarde - Archeologie 2

Ter bescherming van archeologische waarden is een dubbelbestemming opgenomen. De gronden binnen deze
dubbelbestemmingen zijn bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden. Deze zones zijn
overgenomen uit de Archeologienota Waterland 2011. In de Archeologienota is per zone aangegeven vanaf welke
oppervlakte en diepte een omgevingsvergunning nodig is voor werkzaamheden die de bodem kunnen verstoren.
Binnen deze dubbelbestemming is geregeld dat bij ingrepen vanaf 100 m2 en een diepte van 35 centimeter
archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden.

5.2.9

Waarde - Archeologie 4

Ter bescherming van archeologische waarden is een dubbelbestemming opgenomen. De gronden binnen deze
dubbelbestemmingen zijn bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden. Deze zones zijn
overgenomen uit de Archeologienota Waterland 2011. In de Archeologienota is per zone aangegeven vanaf welke
oppervlakte en diepte een omgevingsvergunning nodig is voor werkzaamheden die de bodem kunnen verstoren.
Binnen deze dubbelbestemming is geregeld dat bij ingrepen vanaf 2.500 m2 en een diepte van 40 centimeter
archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden.

5.2.10 Waterstaat - Waterkering
Het plangebied is voorzien van deze dubbelbestemming. Het plangebied betreft een primaire waterkeringen. Deze
waterkering is van belang voor de bescherming van het achterland tegen het water.
Het plangebied betreft een waterkeringen met cultuurhistorische waarde. Ook vanwege deze aspecten is het van
belang dat het plangebied een vertaling krijgen in het bestemmingsplan. De bestemming 'Waterstaat -Waterkering'
voorziet hierin. Met deze bestemming wordt voorzien in het behoud, het herstel en het beheer van de
waterstaatsdoeleinden en de cultuurhistorische waarde van de waterkering.
Ter bescherming van de waterkerende functie en de cultuurhistorische waarde is voor diverse werken en
werkzaamheden, waaronder het ophogen en afgraven van gronden, het aanbrengen van diepwortelende beplanting
en het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen een omgevingsvergunning nodig. Alvorens de
vergunning wordt verleend, wordt de beheerder om advies gevraagd. Daarnaast mogen er geen gebouwen,
overkappingen en andere bouwwerken worden gebouwd, uitgezonderd de bestaande gebouwen, overkappingen en
andere bouwwerken. Via afwijking kunnen nieuwe gebouwen worden toegestaan. Bij een dergelijke aanvraag moet
worden getoetst aan verschillende -ruimtelijke- criteria, welke in de bestemming zijn genoemd. Ook hierbij wordt de
waterbeheerder om advies gevraagd. De omgevingsvergunning wordt vervolgens door Burgemeester en wethouders
verleend.

5.2.11 Vrijwaringszone dijk
Ter bescherming van de waterkerende functie van de dijk, mag er in de vrijwaringszone van de dijk niet worden
gebouwd. De vrijwaringszone is aangeduid in dit bestemmingsplan. Er mogen geen ingrepen plaatsvinden die de
structuur van de dijk negatief beïnvloeden. Gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken mogen daarom niet
bij recht worden gebouwd. Deze kunnen bij afwijking worden toegestaan. Hiervoor moet een omgevingsvergunning
worden verleend. Daarnaast is een (afhankelijk van de situatie) een Watervergunning of een projectplan nodig voor
het uitvoeren van de werkzaamheden.
De vrijwaringszone betreft een theoretische zone. Met een berekening wordt de werkelijke zone berekend. Dit
gebeurt doorgaans in het kader van ontwikkelingen binnen de vrijwaringszone. Als van een tracé de werkelijke zone
is berekend, kan met een wijzigingsprocedure het overige deel van de zone worden verwijderd.
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6. Uitvoerbaarheid
6.1. Algemeen
Als gevolg van artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor) jo 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in
het kader van de ruimtelijke onderbouwing een onderzoek te worden gedaan naar de uitvoerbaarheid van een
bestemmingsplan. Onderdeel hiervan is de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. Ook wordt in dit
hoofdstuk aandacht besteedt aan het aspect grondexploitatie.

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde procedure. Tijdens deze procedure zijn verschillende
momenten waarop burgers en belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar kunnen maken. Hieronder volgt
een nadere toelichting.
Voorbereidingsfase
Het bestemmingsplan is voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties zoals bedoeld in het overleg ex artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (zie Hoofdstuk 7).
Ontwerpfase
Het ontwerpbestemmingsplan zal de in de Wro opgenomen formele procedure doorlopen. Dit betekent dat het
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode heeft een ieder de
gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.
Vaststellingsfase
Zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan. Het (mogelijk gewijzigde)
bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld. De indieners van de zienswijzen worden
hiervan op de hoogte gesteld. Tot slot is tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6.3. Economische uitvoerbaarheid
Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
Bij voorliggende ruimtelijke onderbouwing is echter geen sprake van een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en is een exploitatieplan niet formeel nodig. Tussen de gemeente en HHNK is toch
een exploitatieovereenkomst gesloten, zie paragraaf 6.4. Het gaat hier om een initiatief van hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier. Op de meerjarenbegroting van HHNK is budget gereserveerd voor de realisatie van dit
gemaal. Het budget wordt daadwerkelijk toegekend op het moment dat het algemeen bestuur een realisatiebesluit
heeft genomen. De gemeente draagt bij dit plan geen financiële risico's. De economische uitvoerbaarheid is daarmee
voldoende aangetoond.

6.4. Grondexploitatie
Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten, indien sprake is van bouwplannen zoals
bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor het
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bestemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie
door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is
geregeld dat alle kosten die verband houden met het initiatief, te weten de kosten voor het maken van het
bestemmingsplan (inclusief onderzoekskosten) en eventuele planschade worden betaald door de initiatiefnemer.
Omdat met deze overeenkomst het kostenverhaal op een andere manier verzekerd is en het stellen van nadere eisen
en regels niet noodzakelijk is, besluit de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan dat de vaststelling van een
exploitatieplan niet nodig is.
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7. Vooroverleg
Naar aanleiding van het vooroverleg is er naast de reacties van de provincie en de welstandscommissie (zie paragraaf
2.4) één reactie ontvangen van de omgevingsdienst IJmond. Benoemd wordt dat de gemeente Waterland de eisen
van bodemkwaliteit heeft vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Waterland (2012). Op de overige onderwerpen
zijn geen opmerkingen vanuit de omgevingsdienst. De provincie Noord-Holland heeft geen opmerkingen op het plan.
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8. Bijlagen
1

Indicatie afmetingen gemaal De Poel

2

Projectplan t.b.v. de nieuwbouw gemaal De Poel

3

Natuurtoets gemaal De Poel

4

Aerius berekening gemaal de Poel

5

Archeologisch bureauonderzoek gemaal De Poel

6

Kabels en leidingen gemaal De Poel
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Bijlage 1: Indicatie afmetingen gemaal De Poel
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Bijlage 2: Projectplan t.b.v. de nieuwbouw gemaal De Poel
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ODQGVFKDSFXOWXXUHQDUFKHRORJLH7HQVORWWHZRUGWLQKRRIGVWXNGHPDDWVFKDSSHOLMNHHQ
HFRQRPLVFKHXLWYRHUEDDUKHLGYHUDQWZRRUGHQGHSURFHGXUHWRHJHOLFKW


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO
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'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL








 SODQEHVFKULMYLQJ

,QGLWKRRIGVWXNZRUGWKHWSODQLQDOKDDUIDFHWWHQEHVFKUHYHQ'HSDUDJUDIHQJDDQ
DFKWHUHHQYROJHQVLQRSKHWGRHOGHEHVWDDQGHVLWXDWLHGHWRHNRPVWLJHVLWXDWLHHQGHUHODWLHPHW
DQGHUHSURMHFWHQ



'RHO

+HWRXGHJHPDDOZRUGWYHUYDQJHQRPEHWHUHEHVFKHUPLQJYDQKHWSROGHUJHELHGWHJHQ
RYHUVWURPLQJHQWHELHGHQKHWYRRUNRPHQYDQZDWHURYHUODVWLQWRHNRPVW KHWZDDUERUJHQYDQ
ZDWHUYHLOLJKHLG 'HUHDOLVDWLHYDQKHWQLHXZHJHPDDOOHYHUWRRNHHQELMGUDJHDDQKHWYRRUNRPHQ
YDQZDWHUVFKDDUVWHDDQJH]LHQKHWJHPDDORRNHHQLQODDWIXQFWLHNULMJW7RWVORWZRUGKHWJHPDDORRN
YRRU]LHQYDQHHQYLVKHYHOPHWDOVGRHOYLVPLJUDWLHPRJHOLMNWHPDNHQ

2PGHYROJHQGHUHGHQHQLVYDVWJHVWHOGGDWKHWKXLGLJHJHPDDOQLHWPHHUYROGRHW
 GHNHOGHUYHUWRRQWYHHOHUQVWLJHVFKDGHV
 GHVWHUNWHYDQGHSHUVOHLGLQJGRRUGHGLMNLVRQ]HNHUHQYRUPWHHQULVLFR
 GHSRPSHQHOHNWUD]LMQGULQJHQGDDQYHUYDQJLQJWRH
 GH GURJH RSVWHOOLQJ YDQ GH SRPS LQ FRPELQDWLH PHW YDFXPLQVWDOODWLH KHHIW HHQ EHSHUNWH
EHGULMIV]HNHUKHLG
 KHWJHPDDOLVHHQNQHOSXQWLQGHYLVPLJUDWLH

9RRUKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSLVVSUDNHYDQHHQJURRWEHODQJRPKHWEHVWDDQGHJHPDDOGRRUHHQ
QLHXZJHPDDOWHYHUYDQJHQRPGDWGHWUDQVSRUWDIVWDQGHQYDQKHWZDWHULQKHWJHELHGYDQ/DDJ
+ROODQGWHYHURSORSHQDOVJHHQZDWHUXLWJHVODJHQNDQZRUGHQYLDJHPDDO'H3RHO+HWSHLOLQGH
6FKHUPHUERH]HPZRUGWGDQWHKRRJPHWDOVJHYROJGDWQLHWPHHUNDQZRUGHQDIJHYRHUGYDQXLWGH
SROGHUVQDDUKHWERH]HPVWHOVHO,QHHQGHUJHOLMNJHYDONXQQHQGHERH]HPNDGHVEH]ZLMNHQ
9ROGRHQGHSRPSFDSDFLWHLWLVGXVQRRG]DNHOLMNRPGHZDWHUVWDQGRSSHLOWHKRXGHQHQGDDUPHHGH
ZDWHUYHLOLJKHLGWHNXQQHQZDDUERUJHQ'DDUQDDVWZRUGWKHWERH]HPV\VWHHPJHEUXLNWDOV
DDQYRHUVWHOVHOLQKHW]RPHUKDOIMDDU+HWJHPDDOLVQRGLJRPLQGHGURJHSHULRGHVYROGRHQGHZDWHU
DDQWHYRHUHQZDDUGRRUZDWHUSHLOHQNXQQHQZRUGHQJHKDQGKDDIGHQJHHQYHU]DNNLQJHQNXQQHQ
RSWUHGHQ



%HVWDDQGHVLWXDWLH

+HWSODQJHELHGYDQKHWJHPDDOOLJWLQGHJHPHHQWH:DWHUODQGHQLQGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG'H
*HPHHQWH:DWHUODQGLVJHOHJHQDDQKHW0DUNHUPHHUHQVWUHNW]LFKXLWURQGGHVWDG0RQQLFNHQGDP
LQGHUHJLR:DWHUODQG:DWHUODQGLVHHQVWUHHNLQGHSURYLQFLHZHONH]LFKNHQPHUNWDOVODDJJHOHJHQ
YHHQZHLGHJHELHGGRRUVQHGHQGRRUYHOHVORWHQHQYDDUWHQ'HKXLGLJHVWUHHN:DWHUODQGRPYDWKHW
JHELHGYDQGHKXLGLJHJHPHHQWHQ/DQGVPHHU3XUPHUHQG EHKDOYHGH3XUPHU HQ:DWHUODQG*URWH
GHOHQYDQGHUHJLR:DWHUODQG]LMQRQGHUGHHOYDQKHWQDWLRQDDOODQGVFKDS/DDJ+ROODQGHQGH
SURMHFWORFDWLHYDOWKLHUELQQHQ.HUQNZDOLWHLWHQYDQGLWODQGVFKDS]LMQRQGHUPHHUGHJURWHRSHQKHLG
YDQKHWODQGVFKDSGHVWURNHQYHUNDYHOLQJGHKLVWRULVFKHZDWHUJDQJHQHQGHNDUDNWHULVWLHNHGLMNHQ
OLQWGRUSHQ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO
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'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







=RDOVLQSDUDJUDDIEHVFKUHYHQYROGRHWKHWKXLGLJHJHPDDOQLHWPHHU+HWKXLGLJHJHPDDOZRUGW
EXLWHQZHUNLQJJHVWHOGZDQQHHUKHWQLHXZHJHPDDOJHUHDOLVHHUGLV'HVORRSYDQKHWEHVWDDQGH
JHPDDOYDOWEXLWHQGHVFRSHGLWSURMHFWSODQ

$OOHHQKHWYHUZLMGHUHQYDQKHWJROIGDPPHWMHDDQGHXLWVWURRP]LMGHYDQKHWEHVWDDQGHJHPDDO ]LH
)LJXXU ZRUGWPHHJHQRPHQLQGLWSURMHFWSODQLQKHWNDGHUGHDDQOHJYDQHHQQLHXZHGDPYRRUKHW
QLHXZHJHPDDO*H]DPHQOLMNEHVFKRXZGLVKLHUGRRUQDPHOLMNQHWWRJHHQYHUNOHLQLQJYDQKHW
RSSHUYODNRSHQZDWHULQGH*RXZ]HH



)LJXXU /RFDWLHJROIGDPWHUSODDWVHYDQGHXLWVWURRPYDQKHWEHVWDDQGHJHPDDO








)LJXXU %HVWDDQGHVLWXDWLHDDQGHELQQHQ]LMGHYDQGHGLMN




%LQQHQKHWSODQJHELHGOLJWGH=HHGLMNPHWGDDURSGHSURYLQFLDOHZHJ1'H1KHHIWHHQPHW
QDPHHHQRQWVOXLWLQJVIXQFWLHYRRUIRUHQ]HQ)LJXXUJHHIWHHQEHHOGYDQKHWJHELHGYDQDIGH
ELQQHQ]LMGHYDQGHGLMNWHUSODDWVHYDQZDDUKHWQLHXZHJHPDDO]DOZRUGHQJHUHDOLVHHUG=LH%LMODJH
,YRRUHHQRYHU]LFKWVWHNHQLQJ
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7RHNRPVWLJHVLWXDWLH

'HSODQORFDWLHYRRUKHWJHPDDOHQGHLQVWURRPFRQVWUXFWLHOLJWELQQHQGLMNVWHQZHVWHQYDQGH1
WHUSODDWVHYDQHHQYHUODQGLQJV]RQHLQKHWPHHU'H3RHO'HXLWVWURRPFRQVWUXFWLHOLJWEXLWHQGLMNVHQ
JUHQVWDDQGH*RXZ]HH'HVSXLNRNHUVNUXLVHQGHSULPDLUHZDWHUNHULQJWXVVHQGHKHWPHHU'H3RHO
HQGH*RXZ]HHZDDURYHUGH1ORRSW'HUHDOLVDWLHYDQKHWQLHXZHJHPDDONHQWGHYROJHQGH
KRRIGRQGHUGHOHQ
 (HQ GHHOV DDQ WH ZLQQHQ VWXN ODQG DDQ GH ZHVW]LMGH YDQ GH =HHGLMN PHW GDDURS KHW JHPDDO
EHVWDDQGHXLWRQGHUZDWHUNHOGHUVHQHHQERYHQERXZ
 (HQLQVWURRPFRQVWUXFWLHPHWGULMIEDONDOVYDDUEHYHLOLJLQJ
 (HQVHULHEHWRQQHQSHUVNRNHUVGRRUGH1LHXZHQGDP RQGHUGH1GRRU 
 (HQ XLWVWURRPFRQVWUXFWLH DDQ GH RRVW]LMGH YDQ GH =HHGLMN PHW HHQ NOHLQH JROIEUHNHU 2RN KLHU
ZRUGWHHQGULMIEDONDOVYDDUEHYHLOLJLQJRSJHQRPHQ
 (HQRSHQDIULWYDQDIGH1QDDUKHWJHPDDO

'HDDQYRHUHQYHUGHOLQJYDQZDWHUELMKHWJHPDDOYLQGWSODDWVYLDGHQDWXXUOLMNHPDDONRON'H3RHO
+HWJHPDDOZRUGWHOHNWULVFKDDQJHGUHYHQGRRUPLGGHOYDQSRPSHQLQHHQSRPSNHOGHU+HWJHPDDO
NULMJWHHQPD[LPDOHXLWPDDOFDSDFLWHLWYDQPPLQ'H]HPD[LPDOHFDSDFLWHLWLVDOOHHQELM
H[WUHPHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQQRRG]DNHOLMN+HWJHPDDONULMJWHHQLQODDWNDQDDOYDQ¡PP
ZHONHWHYHQVDOVYLVKHYHOYRRUYLVPLJUDWLHIXQFWLRQHHUW

+HWWHUUHLQURQGRPKHWJHPDDOZRUGWYHUKDUGHQGLHQWDOVRSVWHOSODDWVYRRUNUDQHQHQDOV
SDUNHHUJHOHJHQKHLG'HSDUNHHUJHOHJHQKHLGLVEHGRHOGYRRUGHDXWR VYDQEHKHHUGHUVHQDIHQWRH
HHQYUDFKWZDJHQYRRUKHWRSKDOHQYDQKHWNURRVJRHG'HYROJHQGHILJXUHQJHYHQHHQ
ERYHQDDQ]LFKWHQYLVXDOLVDWLHYDQGHDUFKLWHFW.%1*YDQGHWRHNRPVWLJHVLWXDWLH=LHRRNELMODJH9,
YRRUKHWVFKHWVRQWZHUS




)LJXXU 9LVXDOLVDWLH.%1*ERYHQDDQ]LFKW
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)LJXXU 9LVXDOLVDWLH.%1*,QVWURRP]LMGH



)LJXXU 9LVXDOLVDWLH.%1*XLWVWURRP]LMGH
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5HODWLHPHWDQGHUHSURMHFWHQ

'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDO'H3RHOKHHIWHHQUHODWLHPHWGHYROJHQGHRQWZLNNHOLQJHQLQGH
RPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG
 GLMNYHUEHWHULQJ GLMNULQJ  LQ KHW NDGHU YDQ KHW +RRJZDWHU EHVFKHUPLQJVSURJUDPPD 3URMHFW
0DUNHUPHHUGLMNHQ 
 JURRWVFKDOLJRQGHUKRXGDDQGH1GRRUGH3URYLQFLH1RRUG+ROODQG
 GHERXZYDQGHJHPDOHQ0RQQLFNHQGDPHQ6FKDUGDP


$G
2SGLWPRPHQWLVQRJQLHWGXLGHOLMNRIHUWHUSODDWVHYDQKHWQLHXZHJHPDDOGH3RHOLQGHUGDDG
VSUDNH]DO]LMQYDQHHQQRRG]DDNRSYHUVWHUNLQJHQKRHGHWRHNRPVWLJHGLMNYHUVWHUNLQJHUGDDUXLW
]DO]LHQLQWHUPHQYDQELQQHQZDDUWVHRIEXLWHQZDDUWVHYHUVWHUNLQJHQGHGDDUELMEHKRUHQGH
JHRPHWULH2PYRRUWHVRUWHUHQRSHHQHYHQWXHOHYHUVWHUNLQJLVKHWRQWZHUSYDQJHPDDOGH3RHO]R
YRUPJHJHYHQGDW]RZHODDQGHELQQHQ]LMGHDOVDDQGHEXLWHQ]LMGHYDQGHGLMNHHQYRXGLJDDQJHVORWHQ
NDQZRUGHQRSGHYOHXJHOZDQGHQYDQGHLQHQXLWVWURRPYDQKHWJHPDDO

$G
9RRUNRPHQPRHWZRUGHQGDWKHWZHJGHNQDJURRWVFKDOLJRQGHUKRXGGRRUGH3URYLQFLHZHHURSQLHXZ
RSJHEURNHQ]RXPRHWHQZRUGHQYRRUDDQOHJYDQGHSHUVNRNHUVYDQKHWJHPDDO,QRYHUOHJPHWGH
SURYLQFLHLVYDVWJHVWHOGGDWKHWJURRWVFKDOLJRQGHUKRXGDDQGH1SODDWV]DOYLQGHQQDDDQOHJYDQ
JHPDDO'H3RHO

$G
'HUHODWLHYDQJHPDDO'H3RHOPHWGHJHPDOHQ6FKDUGDPHQ0RQQLFNHQGDPEHWUHIWHHQUHODWLHWHQ
DDQ]LHQYDQZDWHUEHKHHU'H]HUHODWLHLVHFKWHUQLHWYDQLQYORHGRSGLWSODQ




&RQWUDFWYRUP

9RRUKHWGHWDLORQWZHUSHQGHXLWYRHULQJKHHIWKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSYRRUHHQJHwQWHJUHHUGH
FRQWUDFWYRUPJHNR]HQ'H]HNHX]HLVJHPDDNWRSEDVLVYDQHHUGHUHHUYDULQJ *HPDDO6FKDUGDPHQ
JHPDDO3ULQV+HQGULN RPWRWHHQ]RJRHGPRJHOLMNHSULMVNZDOLWHLWYHUKRXGLQJWHNRPHQ%LMGH
JHwQWHJUHHUGHPRGHOOHQZRUGHQGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQYRRUKHWRQWZHUS RIHHQGHHOGDDUYDQ 
HQGHXLWYRHULQJELMppQSDUWLMQHHUJHOHJG0HWGHNHX]HYDQHHQGHUJHOLMNHFRQWUDFWYRUPZRUGHQGH
PDUNWSDUWLMHQUXLPWHJHERGHQRPPHWHLJHQRSORVVLQJHQWHNRPHQ'LWLVGHUHGHQZDDURPLQGH]H
IDVHQRJQLHWGHYROOHGLJHXLWYRHULQJVZLM]HYDVWJHOHJGNDQZRUGHQ+HWEHHOGWHQDDQ]LHQYDQGH
YRUPJHYLQJYDQKHWJHPDDOLVZHOYDVWJHOHJG'HWRHNRPVWLJHDDQQHPHUNULMJWGXVHHQYHUSOLFKWLQJ
RP]LMQWRHNRPVWLJHRQWZHUSSDVVHQGWHPDNHQELQQHQGHUDQGYRRUZDDUGHQHQKHWNDGHUYDQGH
YRRUDIGRRUGHDUFKLWHFWEHSDDOGHYRUPJHYLQJ



8LWYRHULQJ

9HUZDFKWZRUGWGDWLQJHVWDUWZRUGWPHWGHDDQEHVWHGLQJYDQKHWZHUNHQGDWGH
FRQVWUXFWLHZHUN]DDPKHGHQLQ4YDQVWDUWHQ EXLWHQGHJHYRHOLJHSHULRGHYRRUGHDDQZH]LJH
VRRUWHQ]LHSDUDJUDDI +HWZHUNZRUGWQDDUYHUZDFKWLQJLQRSJHOHYHUGPHWHHQ
QD]RUJIDVHORSHQGWRW


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO
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*H]LHQGHJURRWWHHQFRPSOH[LWHLWYDQKHWZHUNLVKHWQLHWPRJHOLMNGHZHUN]DDPKHGHQDOOHHQEXLWHQ
KHWVWRUPVHL]RHQLQWHSODQQHQ(HQYHUYDQJHQGHZDWHUNHULQJZRUGWDDQJHOHJGGLHYROGRHWDDQGHLQ
GHLQKRRIGVWXNJHQRHPGHHLVHQ

%LMGHXLWYRHULQJ]LMQGHYROJHQGHKRRIGRQGHUGHOHQWHRQGHUVFKHLGHQ
 /DQGDDQZLQQLQJPHWGHSRPSNHOGHUHQERYHQERXZ
 ,QVWURRPFRQVWUXFWLH
 3HUVNRNHUVGRRUGH=HHGLMN
 8LWVWURRPFRQVWUXFWLH
 $DQOHJYDQHHQRSHQDIULWYDQDIGH1
'H]HKRRIGRQGHUGHOHQYDQGHXLWYRHULQJZRUGHQKLHURQGHUQDGHUWRHJHOLFKW

$G
'HLQVWURRPHQSRPSNHOGHU]LMQELQQHQGLMNVJHSURMHFWHHUGGHHOVRSHHQQRJDDQWHZLQQHQVWXN
ODQG'HODQGDDQZLQQLQJZRUGWJHUHDOLVHHUGGRRUKHWODDJVJHZLMVDDQEUHQJHQYDQ]DQGLQ
FRPELQDWLHPHWGHDDQOHJHHQYHUWLFDOHNHHUZDQG$DQYRHUYDQPDWHULDDOKLHUYRRUNDQSODDWVYLQGHQ
YLDGH1QDGDWGHIXQGHULQJYRRUGHRSHQDIULW]LMQDDQJHOHJG

$G
'HLQVWURRPFRQVWUXFWLHNRPWRSKHWDDQJHZRQQHQVWXNODQGLQGHPDDONRON'H3RHOWHOLJJHQ$DQ
ZHHUV]LMGHQYDQGHLQVWURRPZRUGWGHKXLGLJHRHYHUYHUGHGLJLQJLQGHQDELMKHLGYDQLQHQXLWVWURRP
YHUVWHUNWEHNOHHG'DDUQDDVWZRUGWGHERGHPYRRUGHLQHQXLWVWURRPFRQVWUXFWLHYHUGLHSWHQ
YHUGHGLJGELMYRRUEHHOGPHWHHQPDWYDQJHVFKDNHOGHEHWRQHOHPHQWHQRSHHQ]DQGGLFKWGRHN+HW
DDQEUHQJHQYDQGHERGHPEHVFKHUPLQJ]DOPHWHHQSRQWRQHQNUDDQYDQDIKHWZDWHUSODDWVYLQGHQ
7LMGHQVGHXLWYRHULQJZRUGWRSWULOOLQJJHPRQLWRUGFRQIRUPGHYLJHUHQGHQRUPHQ]RGDWVFKDGH
YRRUNRPHQZRUGWDDQERYHQHQRPOLJJHQGHLQIUDVWUXFWXXU'HLQVWURRPHQGHSRPSNHOGHUEHVWDDQ
XLWHHQPRQROLHWJHZDSHQGHEHWRQFRQVWUXFWLHZHONH]HHUZDDUVFKLMQOLMNRSSDOHQJHIXQGHHUGZRUGW
'H]HEHWRQFRQVWUXFWLHZRUGWELQQHQHHQJHVORWHQVWDOHQGDPZDQGNXLSPHWRQGHUZDWHUEHWRQWRW
VWDQGJHEUDFKW$DQVOXLWHQGZRUGHQWHYHQVPHWGDPZDQGHQGHLQVWURRPYOHXJHOVDDQJHEUDFKW

$G
9DQDIGHSRPSNHOGHUVNUXLVHQWZHHSHUVNRNHUVGHGLMN%LMJHPDOHQYDQGH]HRPYDQJZRUGHQGH
SHUVNRNHUVGRRUGHGLMNJHOHJGLQSODDWVYDQRYHUGHGLMN+LHUPHHZRUGWHHQEHVSDULQJLQGH
DDQOHJNRVWHQHQH[SORLWDWLHNRVWHQJHUHDOLVHHUG,QGLWJHYDONXQQHQGHSHUVNRNHUVJHIDVHHUGLQRSHQ
RQWJUDYLQJZRUGHQJHUHDOLVHHUG'HDDQQHPHULVYULMLQ]LMQNHX]HYRRUYRUPHQDIPHWLQJYDQGH
NRNHUV=HHUZDDUVFKLMQOLMN]DOGHDDQQHPHUNLH]HQYRRUUHFKWKRHNLJHLQKHWZHUNJHVWRUWHNRNHUV
$DQJH]LHQGHSHUVNRNHUVGRRUGHGLMNOLJJHQPRHWUHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQPHWGHDDQOHJYDQ
HHQWLMGHOLMNHYHUYDQJHQGHZDWHUNHULQJHQGHHLVHQWHQDDQ]LHQYDQGHZDWHUNHULQJ]RDOVEHVFKUHYHQ
LQ%HERXZLQJLV]RGDQLJYHUYDQKHWJHPDDOYHUZLMGHUGGDWHUJHHQULVLFR¶VRSVFKDGHDDQ
EHVWDDQGHJHERXZHQ]LMQJHwGHQWLILFHHUG5HVW]HWWLQJYDQGHSURYLQFLDOHZHJLVHHQDDQGDFKWVSXQW
HQKLHUYRRUZRUGWHHQUHVW]HWWLQJVHLVLQKHWFRQWDFWPHWGHXLWYRHUHQGHSDUWLMRSJHQRPHQ+HWLV
YHUYROJHQVDDQGHXLWYRHUHQGHSDUWLMRPWHEHSDOHQRIRRNGHSHUVNRNHUVJHIXQGHHUGGLHQHQWH
ZRUGHQ'HXLWVWURRPFRQVWUXFWLHZRUGWQHWDOVGHLQVWURRPFRQVWUXFWLHLQHHQJHVORWHQVWDOHQ
GDPZDQGNXLSJHERXZG
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$GHQ
7HQVORWWHZRUGWHHQXLWYRHJHU DIULW HQLQYRHJHU RSULW YDQHQQDDUGH1HQKHWJHPDDO
DDQJHOHJG+HWLVWRHJHVWDDQRPWLMGHQVGHXLWYRHULQJHHQXLWYRHJHUYDQDIGH1WHPDNHQDOV
WLMGHOLMNHERXZZHJYRRUDDQYRHUYDQPDWHULDDOHQPDWHULHHOQDDUKHWJHPDDO
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 %HOHLGVNDGHU
,QGLWKRRIGVWXNZRUGWKHWUHOHYDQWHEHOHLGRSDFKWHUHHQYROJHQVULMNVQLYHDXSURYLQFLDDOQLYHDX
UHJLRQDDOQLYHDXHQJHPHHQWHOLMNQLYHDXEHVSURNHQ,QKRRIGVWXNLVGHYHUDQWZRRUGLQJYDQKHW
SODQLQJHYROJHGH:DWHUZHWQDGHUXLWJHZHUNW



5LMNVEHOHLG

 1DWLRQDDO:DWHUSODQ

+HW1DWLRQDDO:DWHUSODQJHHIWRSKRRIGOLMQHQDDQZHONEHOHLGKHW5LMNLQGHSHULRGHYRHUW
RPWHNRPHQWRWGXXU]DDPZDWHUEHKHHU+HW1DWLRQDDO:DWHUSODQULFKW]LFKRSEHVFKHUPLQJWHJHQ
RYHUVWURPLQJHQYROGRHQGHHQVFKRRQZDWHUHQGLYHUVHYRUPHQYDQJHEUXLNYDQZDWHU

'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOEHVFKHUPWKHWJHELHGWHJHQRYHUVWURPLQJHQHQYRRUNRPW
ZDWHURYHUODVWLQGHWRHNRPVW+HWSURMHFWLVGDDUPHHLQOLMQPHWKHW1DWLRQDDO:DWHUSODQ
 6WUXFWXXUYLVLH,QIUDVWUXFWXXUHQ5XLPWH

'HPLQLVWHUYDQ,QIUDVWUXFWXXUHQ0LOLHXKHHIWRSPDDUWGHQLHXZH6WUXFWXXUYLVLH
,QIUDVWUXFWXXUHQ5XLPWH 69,5 YDVWJHVWHOG'H6WUXFWXXUYLVLHEHYDWHHQDFWXDOLVDWLHYDQKHW
UXLPWHOLMNHQPRELOLWHLWVEHOHLGHQ]HWKHWEHOHLGLQYRRUHHQFRQFXUUHUHQGEHUHLNEDDUOHHIEDDUHQ
YHLOLJ1HGHUODQG+RRIGGRHOHQGDDULQ]LMQ
 KHW YHUJURWHQ YDQ GH FRQFXUUHQWLHNUDFKW YDQ 1HGHUODQG GRRU KHW YHUVWHUNHQ YDQ GH UXLPWHOLMN
HFRQRPLVFKHVWUXFWXXUYDQ1HGHUODQG
 KHW YHUEHWHUHQ LQVWDQGKRXGHQ HQ UXLPWHOLMN ]HNHUVWHOOHQ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG ZDDUELM GH
JHEUXLNHUYRRURSVWDDW
 KHWZDDUERUJHQYDQHHQOHHIEDUHHQYHLOLJHRPJHYLQJZDDULQXQLHNHQDWXXUOLMNHHQ
FXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHQEHKRXGHQ]LMQ

(HQJH]RQGHHQYHLOLJHOHHIRPJHYLQJYUDDJWRQGHUPHHURPHHQJRHGHPLOLHXNZDOLWHLW OXFKW
ERGHPZDWHU ZDWHUYHLOLJKHLGHQ]RHWZDWHUYRRU]LHQLQJ+HWERUJHQYDQGHZDWHUYHLOLJKHLGHQGH
]RHWZDWHUYRRU]LHQLQJYUDDJWRRNLQGHNRPHQGHGHFHQQLDRPLQJUHSHQWHQHLQGHKHWV\VWHHPRS
RUGHWHKRXGHQWH]RUJHQYRRUYROGRHQGH]RHWZDWHUHQWHDQWLFLSHUHQRSNOLPDDWYHUDQGHULQJ+HW
5LMNKHHIWYDQXLWGHZDWHUYHLOLJKHLGHQ]RHWZDWHUYRRU]LHQLQJEHODQJELMHHQJRHGHEXIIHUZHUNLQJLQ
KHWUHJLRQDOHZDWHUV\VWHHPRPDIZHQWHOLQJRSQDWLRQDOHRSJDYHQWHYRRUNRPHQ0HWGHUHDOLVDWLH
YDQKHWJHPDDO'H3RHOZRUGWKHWERH]HPV\VWHHPYHUEHWHUGRPGDDUPHHZDWHURYHUODVWWH
YRRUNRPHQ+HWSURMHFWLVGDDUPHHLQOLMQPHWGH6WUXFWXXUYLVLH,QIUDVWUXFWXXUHQ5XLPWH
 $PY%5XLPWH %HVOXLWDOJHPHQHUHJHOVUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ 

2SGHFHPEHULVKHW%HVOXLWDOJHPHQHUHJHOVUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ %DUUR LQ
ZHUNLQJJHWUHGHQ'H$PY%LVKHWLQKRXGHOLMNHEHOHLGVNDGHUYDQGHULMNVRYHUKHLGZDDUDDQ
EHVWHPPLQJVSODQQHQYDQJHPHHQWHQPRHWHQYROGRHQ'DDUQDDVWNDQLQGH$PY%5XLPWHSURYLQFLHV
RSJHGUDJHQZRUGHQEHSDDOGHWKHPD VYHUGHUXLWWHZHUNHQRIWHERUJHQLQHHQSURYLQFLDOH
YHURUGHQLQJZDDUGHJHPHHQWH]LFKZHGHURPDDQGLHQWWHKRXGHQELMKHW
RSVWHOOHQYDQHHQEHVWHPPLQJVSODQ,QKRXGHOLMNNDQKHWGDDUELMJDDQRPQDWLRQDOHEHODQJHQGLH
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VDPHQKDQJHQPHWKHWEHVFKHUPHQYDQUXLPWHOLMNHIXQFWLHV]RDOVQDWXXUKHW1DWXXUQHWZHUN
1HGHUODQG,QKHW%DUUR]LMQJHHQEHSDOLQJHQRSJHQRPHQGLHUHOHYDQW]LMQLQKHWNDGHUYDQGH
VWLFKWLQJHQKHWUXLPWHJHEUXLNYDQJHPDDO'H3RHO9RRUKHWRQGHUZHUS1DWXXUQHWZHUN1HGHUODQG
ZRUGWYHUZH]HQQDDUSDUDJUDDI

+HWYRRUJHQRPHQSODQLVQLHWLQVWULMGPHWKHW%HVOXLWDOJHPHQHUHJHOVUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
 .DGHUULFKWOLMQ:DWHU .5: 

2SGHFHPEHULVGH(XURSHVH.DGHUULFKWOLMQ:DWHU .5: YDQNUDFKWJHZRUGHQ,QGH
.DGHUULFKWOLMQ:DWHUJHHIWGH(XURSHVH8QLHUHJHOVYRRUGHEHVFKHUPLQJYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHU
HQKHWJURQGZDWHU'H.DGHUULFKWOLMQ:DWHUULFKW]LFKRSGHEHVFKHUPLQJYDQODQGRSSHUYODNWHZDWHU
RYHUJDQJVZDWHUNXVWZDWHUHQJURQGZDWHU'H.5:VFKULMIWYRRUGDWHONHRYHUKHLGELQGHQGHSODQQHQ
PDDNWRPGHZDWHUNZDOLWHLWLQWRWHHQJRHGHWRHVWDQGWHYHUEHWHUHQ8LWHUOLMNLQPRHWGLH
JRHGHWRHVWDQG]LMQEHKDDOG'H]HSODQQHQZRUGHQSHUVWURRPJHELHGVDPHQJHYRHJGWRWHHQ
VWURRPJHELHGEHKHHUSODQ

+HWSODQJHELHGPDDNWGHHOXLWYDQKHWVWURRPJHELHG5LMQGHOWDHQOLJWELQQHQKHWEHKHHUVJHELHGYDQ
KHWKRRJKHHPUDDGVFKDS,QKHWEHKHHUSODQYRRUKHWVWURRPJHELHGLVVSHFLILHNLQJHJDDQRSLQJUHSHQ
RSKHWJHELHGYDQZDWHUUHJXOHULQJHQK\GURPRUIRORJLHGLHRSWHUPLMQPRHWHQZRUGHQDDQJHSDNWPHW
PDDWUHJHOHQRPGHGRHOHQLQ HQXLWHUOLMNWRW WHEHUHLNHQ'HYHUYDQJLQJYDQJHPDDOGH
3RHOLVJHHQVOHXWHOHOHPHQWLQKHWSDNNHWYDQWHQHPHQPDDWUHJHOHQPDDUGUDDJWZHOELMDDQGH
PRJHOLMNKHGHQYRRUYLVPLJUDWLH
 :DWHUDNNRRUG

+HWZDWHUDNNRRUGµ:DWHUDNNRRUG5LMNVZDWHUVWDDW,-VVHOPHHUJHELHG±+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV
1RRUGHUNZDUWLHU±+RRJKHHPUDDGVFKDS$PVWHO*RRLHQ9HFKW¶EHWUHIWGH
JHELHGVJUHQVRYHUVFKULMGHQGHXLWZLVVHOLQJYDQZDWHUHQGDDULQDDQZH]LJHVWRIIHQWXVVHQ
5LMNVZDWHUVWDDW,-VVHOPHHUJHELHG+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHUHQ
+RRJKHHPUDDGVFKDS$PVWHO*RRLHQ9HFKW=RZHOYRRUQRUPDOHDOVELM]RQGHUH GURJHHQQDWWH 
RPVWDQGLJKHGHQLVKHWEHODQJULMNWHZHWHQKRHYHHOZDWHURSZHONHORFDWLHVDDQHQDIJHYRHUG
ZRUGHQHQZHONHVWRIIHQLQGLWZDWHUYRRUNRPHQ+HW:DWHUDNNRRUGLVQLHWWRWVWDQGJHNRPHQYDQXLW
HHQMXULGLFKHRIYHUJXQQLQJVJURQGVODJPDDURPRQGHUOLQJHDIVWHPPLQJWXVVHQEHWURNNHQ
RYHUKHLGVLQVWDQWLHVWHERUJHQ'HKHHU0%RRJDDUGKHHIWFRQWDFWJHwQLWLHHUGPHW59HOWPDQ WHO
 YDQ5LMNVZDWHUVWDDW0LGGHQ1HGHUODQGDIGHOLQJ1HWZHUNRQWZLNNHOLQJHQ9LVLH 129 
LQKHWNDGHUYDQGHYHUKRJLQJYDQGHFDSDFLWHLWYDQKHWQLHXZHJHPDDO'H3RHOHQIHLWGDWKHW
JHPDDOZRUGWXLWJHUXVWPHWHHQLQODDWPRJHOLMNKHLGHQHHQWZHH]LMGLJHYLVSDVVDJH YRRUGLWODDWVWH
KHHIW5:6VXEVLGLHWRHJH]HJG *H]LHQGHJHULQJHFDSDFLWHLWVYHUJURWLQJLVKHWGHYHUZDFKWLQJGDWHU
JHHQEH]ZDUHQYDQ5:6]LMQ2RNKHWYRRUQHPHQHHQLQODDWFRQVWUXFWLHRSWHQHPHQ]DOQDDUDOOH
ZDDUVFKLMQOLMNKHLGQLHWWRWGLVFXVVLHOHLGHQ




3URYLQFLDDOHQUHJLRQDDOEHOHLG

 6WUXFWXXUYLVLH1RRUG+ROODQG
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'HVWUXFWXXUYLVLHLV]HOIELQGHQGPDDUQLHWELQGHQGYRRUGHODJHUHRYHUKHGHQ'RRUZHUNLQJYDQGHLQ
GHVWUXFWXXUYLVLHYDVWJHOHJGHSURYLQFLDOHEHODQJHQYLQGWSODDWVLQGHSURYLQFLDOHUXLPWHOLMNH
YHURUGHQLQJ ]LHSDUDJUDDI +HWSURYLQFLDDOEHOHLGGLHQWQLHXZHEHVWHPPLQJVSODQQHQHFKWHU
PHHWHQHPHQLQKHWNDGHUYDQHHQJRHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ'H6WUXFWXXUYLVLH1RRUG+ROODQG
LVRSMXQLYDVWJHVWHOG,QGHVWUXFWXXUYLVLHJHHIWGHSURYLQFLHDDQZHONHEHODQJHQHHQ
UROVSHOHQELMGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJLQ1RRUG+ROODQG+LHUELMJDDWKHWRPUXLPWHOLMNHNZDOLWHLW
GXXU]DDPUXLPWHJHEUXLNHQNOLPDDWEHVWHQGLJKHLG

'HSURYLQFLHRPVFKULMIWUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWDDQGHKDQGYDQNHUQNZDOLWHLWHQYDQKHWODQGVFKDS
1LHXZHRQWZLNNHOLQJHQPRHWHQ]LFKWRWGH]HNDUDNWHULVWLHNHQYHUKRXGHQ+HWSODQJHELHGYRRUKHW
JHPDDOOLJWLQKHWYHHQSROGHUODQGVFKDS%LMGHYHUGHUHXLWZHUNLQJYDQKHWSODQZRUGWUHNHQLQJ
JHKRXGHQPHWHHQJRHGHODQGVFKDSSHOLMNHHQFXOWXXUKLVWRULVFKHLQSDVVLQJ ]LHKRRIGVWXN 
2QGHUKDYLJSURMHFWLVGDDUPHHLQOLMQPHWGH6WUXFWXXUYLVLH1RRUG+ROODQG

'DDUQDDVWLVKHWEHOHLGJHULFKWRSERXZHQELQQHQKHW%HVWDDQG%HERXZG*HELHG1LHXZH
RQWZLNNHOLQJHQEXLWHQ%HVWDDQG%HERXZG*HELHGEHRRUGHHOWGH3URYLQFLH1RRUG+ROODQGRSJURQG
YDQKHWDDQWRQHQYDQQXWHQQRRG]DDNGHPRJHOLMNKHGHQRIRQPRJHOLMNKHGHQYRRUYHUGLFKWLQJRI
WUDQVIRUPDWLHHQGHSURYLQFLDOHHLVHQDDQUXLPWHOLMNHNZDOLWHLW RQGHUDQGHUHGH/HLGUDDG/DQGVFKDS
HQ&XOWXXUKLVWRULH HQRSGH RQ PRJHOLMNKHGHQYDQKHWIDFLOLWHUHQYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQXLWKHW
ZDWHUV\VWHHP,QSDUDJUDDIZRUGWKLHUQDGHURSLQJHJDDQ

'RRUNOLPDDWYHUDQGHULQJPRHWLQGHWRHNRPVWDQGHUVZRUGHQRPJHJDDQPHWJURQGHQ
RSSHUYODNWHZDWHU+HWKXLGLJHDIZDWHULQJVV\VWHHPYROGRHWQLHWPHHUGRRUKHYLJHUHUHJHQYDO
GDDURPLVPHHUEHUJLQJVFDSDFLWHLWQRGLJ0HWGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOELM'H3RHOZRUGWKHW
ERH]HPV\VWHHPYHUEHWHUGRPGDDUPHHZDWHURYHUODVWWHYRRUNRPHQ2QGHUKDYLJSURMHFWLVGDDUPHH
LQOLMQPHWGH6WUXFWXXUYLVLH1RRUG+ROODQG

 /HLGUDDG/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULH

'H/HLGUDDG/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULHLVHHQRQGHUGHHOYDQKHWXLWYRHULQJVSURJUDPPDYDQGH
6WUXFWXXUYLVLH1RRUG+ROODQGHQEHVFKULMIWGHNHUQNZDOLWHLWHQYDQGHYHUVFKLOOHQGH1RRUG
+ROODQGVHODQGVFKDSSHQ*HPHHQWHOLMNHEHVWHPPLQJVSODQQHQGLHYRRU]LHQLQQLHXZHRQWZLNNHOLQJHQ
LQKHWODQGHOLMNJHELHGGLHQHQUHNHQLQJWHKRXGHQPHWGH]HNDUDNWHULVWLHNHHLJHQVFKDSSHQ'DDUELM
GLHQWQXWHQQRRG]DDNWHZRUGHQRQGHUERXZG

2SGHELMEHKRUHQGH,QIRUPDWLHNDDUW/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULH]LMQGHYROJHQGHODQGVFKDSSHOLMNH
HQFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHQLQ GHGLUHFWHRPJHYLQJYDQ KHWSODQJHELHGDDQJHJHYHQ
 YHHQSROGHUODQGVFKDS
 ODQGVFKDSYRRUPDOLJH=XLGHU]HH
 VWHGHOLMNJHELHG
 QDWLRQDDOODQGVFKDS/DDJKROODQG
 DDUGNXQGLJZDDUGHYROJHELHG
 +LVWRULVFKH,-HQ=HHGLMNHQ
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6WHGHOLMN
JHELHG

$DUGNXQGLJ
:DDUGHYRO
JHELHG

+LVWRULVFKH,-
HQ=HHGLMNHQ

1LHXZ*HPDDO
9HHQSROGHU
'H3RHO
/DQGVFKDSHQ
=HHURSHQ
RSHQ
ODQGVFKDS
ODQGVFKDS


)LJXXU/DQGVFKDSSHOLMNHHQFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHQ


EURQ,QIRUPDWLHNDDUW/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULH 


'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDODDQGHELQQHQ]LMGHYDQGHGLMNSDVWDOVNHQPHUNHQGHOHPHQWGDW]LFK
ULFKWRSKHWYRRUNRPHQYDQZDWHURYHUODVWELQQHQGHNZDOLWHLWHQYDQGH]HODQGVFKDSSHQ%LMGH
YHUGHUHXLWZHUNLQJYDQKHWSODQZRUGWUHNHQLQJJHKRXGHQPHWHHQJRHGHODQGVFKDSSHOLMNHHQ
FXOWXXUKLVWRULVFKHLQSDVVLQJ,QSDUDJUDDIZRUGWKLHUQDGHURSLQJHJDDQ+HWSODQLVGDDUPHHLQ
OLMQYDQGH/HLGUDDG/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULH
 3URYLQFLDOH5XLPWHOLMNH9HURUGHQLQJ

'H3URYLQFLDOH5XLPWHOLMNH9HURUGHQLQJ6WUXFWXXUYLVLH YDVWJHVWHOGSHUMDQXDUL VWHOWUHJHOV
DDQJHPHHQWHOLMNHEHVWHPPLQJVSODQQHQ,QGHYHURUGHQLQJ]LMQGDDUQDDVWPRJHOLMNKHGHQ
RSJHQRPHQRPDIWHZLMNHQYDQGHYHURUGHQLQJLQGHYRUPYDQDIZLMNLQJVUHJHOV

9RRUKHWJHPDDO]LMQGHYROJHQGHDVSHFWHQXLWGHYHURUGHQLQJYDQEHODQJ
 /DQGHOLMNJHELHGDUWLNHOHQ
 (FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXUDUWLNHOWHJHQZRRUGLJ1DWXXUQHWZHUN1HGHUODQG
 /DDJ+ROODQGDUWLNHOHQ
 5LMNVEXIIHU]RQHDUWLNHO
 6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDPDUWLNHOHQ
 :HLGHYRJHOOHHIJHELHGDUWLNHO
 3ULPDLUHZDWHUNHULQJDUWLNHO
 *HELHGYRRUJHFRPELQHHUGHODQGERXZDUWLNHO
 1DELM $DUGNXQGLJZDDUGHYROJHELHGDUWLNHO

+LHURQGHUZRUGWYHUYROJHQVDDQJHJHYHQRSZHONHZLM]HZRUGWRPJHJDDQPHWGHGH]HDVSHFWHQ


$G
+HWSODQJHELHGYRRUKHWJHPDDO'H3RHOOLJWLQKHWODQGHOLMNJHELHG,QJHYROJHDUWLNHOLVQLHXZH
YHUVWHGHOLMNLQJRIXLWEUHLGLQJYDQEHVWDDQGHYHUVWHGHOLMNLQJLQKHWODQGHOLMNJHELHGQLHWWRHJHVWDDQ
WHQ]LMGHYHUVWHGHOLMNLQJQRRG]DNHOLMNLVpQGHEHRRJGHYHUVWHGHOLMNLQJQLHWGRRUKHUVWUXFWXUHUHQ
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LQWHQVLYHUHQFRPELQHUHQRIWUDQVIRUPHUHQELQQHQ%HVWDDQG%HERXZG*HELHGNDQZRUGHQ
JHUHDOLVHHUGpQZRUGWYROGDDQDDQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWVHLVHQ DUWLNHO ,QSDUDJUDDIZRUGW
QDGHULQJHJDDQRSGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWVHLVHQDDQJDDQGHODQGVFKDSHQFXOWXXUKLVWRULH

+HWEHVWDDQGHJHPDDO'H3RHOLVGULQJHQGDDQYHUYDQJLQJWRH2PGHZDWHUVWDQGHQLQGHSROGHUVRS
SHLOWHKRXGHQLVKHWQRRG]DNHOLMNHHQQLHXZJHPDDOYDQJHOLMNHFDSDFLWHLWWHUHDOLVHUHQ+LHUPHH
NDQZDWHUDIJHYRHUGZRUGHQQDDUGH*RXZ]HH:DWHURYHUODVWLQGHSROGHUVZRUGWGRRUGHERXZYDQ
KHWJHPDDOYRRUNRPHQ'DDUQDDVWGLHQWWLMGHQVGURRJZHHUSHULRGHQDDQ]LHQOLMNHKRHYHHOKHGHQZDWHU
WHZRUGHQLQJHODWHQRPYHU]LOWLQJYDQGHSROGHUVWHJHQWHJDDQHQRPGHZDWHUVWDQGHQLQGH
SROGHUVRSSHLOWHKRXGHQZDDUGRRUYHU]DNNLQJHQZRUGHQYRRUNRPHQ

'HERXZYDQKHWQLHXZHJHPDDOLVQRGLJRPVLWXDWLHVYDQZDWHURYHUODVWWHYRRUNRPHQHQGH
ZDWHUDDQYRHUWHJDUDQGHUHQ(HQJHPDDOLVJHHQERXZZHUNZHONHGRRUPLGGHOYDQKHUVWUXFWXUHUHQ
FRPELQHUHQRIWUDQVIRUPHUHQJHERXZGNDQZRUGHQ

+HWSODQZRUGWHLQGYRRUJHOHJGDDQGH$GYLHVFRPPLVVLH5XLPWHOLMNH2UGHQLQJ'HYHUZDFKWLQJ
LVGDWGHFRPPLVVLHPHWKHWKXLGLJHRQWZHUSDNNRRUGJDDW

$G
'HRHYHUVHQKHWZDWHUYDQGH3RHOPDNHQRQGHUGHHOXLWYDQKHW1DWXXUQHWZHUN1HGHUODQG
DIJHNRUW111 'HSURYLQFLDOHYHURUGHQLQJ DUWLNHO VWHOWGDWLQHHQEHVWHPPLQJVSODQGH
ZH]HQOLMNHNHQPHUNHQHQZDDUGHQYDQGH111QLHWVLJQLILFDQWPRJHQZRUGHQDDQJHWDVWHQGDW
QHJDWLHYHHIIHFWHQPRHWHQZRUGHQYRRUNRPHQ+HWJHPDDOKHHIWHHQUXLPWHEHVODJYDQRQJHYHHU
KHFWDUHELQQHQKHW111+HWEHKHHUW\SHGDWJHOGWWHUSODDWVHYDQKHWUXLPWHEHVODJEHWUHIW
1µ9RFKWLJZHLGHYRJHOJUDVODQG¶'LWRSSHUYODNWHYHUOLHVZRUGWI\VLHNGDQZHOILQDQFLHHO
JHFRPSHQVHHUGWHZRUGHQ%HOHLGYDQGH3URYLQFLH1RRUG+ROODQGLVGDWELMSURMHFWHQZDDUELMPLQGHU
GDQKDRSSHUYODN111YHUORUHQJDDWILQDQFLsOHFRPSHQVDWLHPRJHOLMNLVHQYHHODOJDDWGH
YRRUNHXUXLWQDDUILQDQFLsOHFRPSHQVDWLH,QGLWNDGHUNDQDDQJHPHUNWZRUGHQGDWPHWGLWSURMHFWGH
DDQOHJYDQHHQYLVKHYHOZRUGWJHILQDQFLHUGZDWGHHFRORJLVFKHNZDOLWHLWYDQKHW111JHELHG]DO
GRHQYHUEHWHUHQ

$G
+HWSODQJHELHGLVDDQJHZH]HQDOV1DWLRQDDO/DQGVFKDS/DDJ+ROODQG(HQEHVWHPPLQJVSODQPDJ
XLWVOXLWHQGYRRU]LHQLQQLHXZHIXQFWLHVHQXLWEUHLGLQJYDQEHERXZLQJYDQEHVWDDQGHIXQFWLHVYRRU
]RYHUGH]HGHNHUQNZDOLWHLWHQYDQKHW1DWLRQDDO/DQGVFKDS/DDJ+ROODQGEHKRXGHQRIYHUVWHUNHQ

'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOSDVWDOVNHQPHUNHQGHOHPHQWGDW]LFKULFKWRSKHWYRRUNRPHQYDQ
ZDWHURYHUODVWELQQHQGHNHUQNZDOLWHLWHQYDQKHW1DWLRQDDO/DQGVFKDS/DDJ+ROODQG%LMGHYHUGHUH
XLWZHUNLQJYDQKHWSODQZRUGWUHNHQLQJJHKRXGHQPHWHHQJRHGHODQGVFKDSSHOLMNHHQ
FXOWXXUKLVWRULVFKHLQSDVVLQJ,QSDUDJUDDIZRUGWKLHUQDGHURSLQJHJDDQ,QGHUHJHOVYDQKHW
EHVWHPPLQJVSODQZRUGHQWHYHQVYRRUZDDUGHQRSJHQRPHQWHQEHKRHYHYDQKHWEHKRXGHQRI
YHUVWHUNLQJYDQGHNHUQNZDOLWHLWHQYDQKHW1DWLRQDDO/DQGVFKDS/DDJ+ROODQG%RYHQGLHQLVPHWKHW
YRRUNRPHQYDQZDWHURYHUODVWVSUDNHYDQJURRWRSHQEDDUEHODQJHQ]LMQUHsOHDQGHUHPRJHOLMNKHGHQ
QLHWDDQZH]LJ

$G
+HWSODQJHELHGOLJWLQGH5LMNVEXIIHU]RQH,QJHYROJHDUWLNHOPDJLQGH5LMNVEXIIHU]RQHJHHQ
YHUGHUHYHUVWHGHOLMNLQJLQGHYRUPYDQJHERXZHQYRRUGLYHUVH LQGHYHURUGHQLQJQDGHU
JHVSHFLILFHHUGH JHERXZHQ,QDDQYXOOLQJRSKHWYHUVWHGHOLMNLQJVYHUERGJHOGWGDWLQ
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EHVWHPPLQJVSODQQHQPRHWZRUGHQDDQJHJHYHQRSZHONHZLM]HGHRSHQHQJURHQHUXLPWHZRUGW
EHVFKHUPGRSZHONHZLM]HGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWZRUGWEHVFKHUPGHQRSZHONHZLM]HGH
GDJUHFUHDWLHYHIXQFWLHZRUGWYHUVWHUNWZDDUELMGHRQWZLNNHOLQJHQ]LMQDIJHVWHPGRSKHWDDQJUHQ]HQG
VWHGHOLMNJHELHGHQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWHQ]RDOVEHGRHOGLQDUWLNHO=RDOVKLHUERYHQUHHGV
EHDUJXPHQWHHUGLVGHERXZYDQKHWJHPDDOQRRG]DNHOLMNRPGHZDWHUVWDQGHQLQGHSROGHUVRSSHLO
WHKRXGHQHQLVHUJHHQUHsOHDQGHUHPRJHOLMNKHLG,QSDUDJUDDIZRUGWQDGHULQJHJDDQRSGH
UXLPWHOLMNHLQSDVVLQJYDQKHWJHPDDOLQKHWODQGVFKDS

$G
'HSODQORFDWLHOLJWELQQHQGHLQGHYHURUGHQLQJDOV1DWLRQDDO/DQGVFKDSHQZHUHOGHUIJRHG
DDQJHPHUNWH6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDP2SJURQGYDQDUWLNHOGLHQHQLQKHWEHVWHPPLQJVSODQ
UHJHOVWHZRUGHQRSJHQRPHQWHQEHKRHYHYDQKHWEHKRXGRIYHUVWHUNLQJYDQGHNHUQNZDOLWHLWHQYDQ
KHWEHWUHIIHQGH1DWLRQDOH/DQGVFKDSHQRIKHWEHKRXGRIYHUVWHUNLQJYDQGH8LW]RQGHUOLMNH
8QLYHUVHOH:DDUGHQYDQKHWEHWUHIIHQGHZHUHOGHUIJRHG]RDOVRPVFKUHYHQLQGH/HLGUDDG/DQGVFKDS
HQ&XOWXXUKLVWRULH

2SJURQGYDQDUWLNHOPDJHHQEHVWHPPLQJVSODQLQGLWJHELHGXLWVOXLWHQGYRRU]LHQLQIXQFWLHVHQ
XLWEUHLGLQJYDQGHEHERXZLQJYDQEHVWDDQGHIXQFWLHVYRRU]RYHUGH]HGHNHUQNZDOLWHLWHQRI
8LW]RQGHUOLMNH8QLYHUVHOH:DDUGHQ]RDOVEHGRHOGLQGH/HLGUDDG/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULH
EHKRXGHQRIYHUVWHUNHQ9RRUWVPRJHQEHVWHPPLQJVSODQQHQQLHWYRRU]LHQLQJURRWVFKDOLJHVWDGVRI
GRUSVRQWZLNNHOLQJVORFDWLHVJODVWXLQERXZORFDWLHVEHGULMYHQWHUUHLQHQRILQIUDVWUXFWXXUSURMHFWHQ
ZRUGHQJHUHDOLVHHUGHQPRJHQEHVWHPPLQJVSODQQHQJHHQEHVWHPPLQJHQHQUHJHOVEHYDWWHQGLH
YRRU]LHQLQDDQWDVWLQJRIYHUGZLMQHQYDQGH6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDPWRWJHYROJKHEEHQ,QDIZLMNLQJ
KLHUYDQNDQKLHULQZHOZRUGHQYRRU]LHQLQGLHQVSUDNHLVYDQJURRWRSHQEDDUEHODQJYROGRHQGH
PDDWUHJHOHQZRUGHQJHWURIIHQRPGHQDGHOLJHHIIHFWHQYDQGHRQWZLNNHOLQJWHPLWLJHUHQRI
FRPSHQVHUHQKHWEHVWHPPLQJVSODQLQRYHUHHQVWHPPLQJLVPHWDUWLNHOOLGHQDUWLNHOOLGHQ
PHWGHNZDOLWHLWVHLVHQXLWDUWLNHOHQHUJHHQUHsOHDQGHUHPRJHOLMNKHGHQ]LMQ

'H]HHGLMNPDDNWDOVREMHFWRQGHUGHHOXLWYDQGHVWHOOLQJYDQ$PVWHUGDP'HUHDOLVDWLHYDQKHW
JHPDDOLVHFKWHUYDQXLWFXOWXXUKLVWRULVFKRRJSXQWHHQSDVVHQGHIXQFWLHLQGHGLMNHQGRHWGDDUPHH
JHHQDIEUHXNDDQGHFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHYDQGHGLMN'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOLVKLHUPHH
LQOLMQPHWKHWFXOWXXUKLVWRULVFKEHOHLGYDQGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG

$G
'HOHHIJHELHGHQYDQZHLGHYRJHOV]LMQEHVFKHUPG+HWSODQJHELHGYRRUKHWJHPDDOKHHIW
UXLPWHEHVODJLQZHLGHYRJHOOHHIJHELHG,QJHYROJHDUWLNHOPDJRSGLWJHELHGJHHQQLHXZH
EHERXZLQJZRUGHQJHERXZGHQJHHQQLHXZHZHJLQIUDVWUXFWXXUZRUGHQDDQJHOHJG
'RRUGHDDQOHJYDQKHWJHPDDOYLQGWUXLPWHEHVODJSODDWVELQQHQKHWZHLGHYRJHOJHELHG'LWEHWUHIW
GH]HOIGHRSSHUYODNWHHQFRPSHQVDWLHDOVLQKHWNDGHUYDQ111'H]HFRPSHQVDWLHZRUGWI\VLHNRS
HHQDQGHUHORFDWLHRIILQDQFLHHOJHFRPSHQVHHUGLQRYHUOHJPHWGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG

$G
+HWSODQJHELHGLVDDQJHJHYHQDOVSULPDLUHZDWHUNHULQJ'LWEHWHNHQWGDWFRQIRUPDUWLNHOYDQGH
SURYLQFLDOHYHURUGHQLQJQLHXZHEHERXZLQJRIJHEUXLNDQGHUVGDQYRRUEHERXZLQJELQQHQGH
YULMZDULQJV]RQHYDQPHWHUELQQHQGLMNVHQPHWHUEXLWHQGLMNVXLWVOXLWHQGPDJZRUGHQ
WRHJHVWDDQLQGLHQ
 HUVSUDNHLVYDQQLHWRQRPNHHUEDUHRQWZLNNHOLQJHQQDDURRUGHHOYDQGHZDWHUEHKHHUGHU
 HHQWRHNRPVWLJHODQGZDDUWVHYHUVWHUNLQJYDQGHZDWHUNHULQJQLHWZRUGWEHOHPPHUG
 NDQZRUGHQPHHEHZRJHQPHWKHWSHLOYDQ,-VVHOHQ0DUNHUPHHUHQ1RRUG]HH


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL








+HWKRRJKHHPUDDGVFKDSKHHIWGHHLVJHVWHOGGDWGHDDQOHJYDQKHWJHPDDOJHHQEHOHPPHULQJPDJ
YRUPHQYRRUHHQHYHQWXHHOWRHNRPVWLJHYHUVWHUNLQJYDQGHSULPDLUHZDWHUNHULQJ+LHUWRHZRUGWLQ
GHUDQGYRRUZDDUGHQYRRUKHWRQWZHUSYDQGHXLWVWURRPIXQFWLRQHOHHLVHQRSJHVWHOG'LHYRRU]LHQLQ
GHQRRG]DNHOLMNHUXLPWHZDDUPHHUXLPWHZRUGWJHJHYHQDDQHHQPRJHOLMNWRHNRPVWLJH
GLMNYHUVWHUNLQJ

$G
'HSODQORFDWLHOLJWLQHHQJHELHGGDWLVDDQJHZH]HQYRRUJHFRPELQHHUGHODQGERXZ$UWLNHOYDQGH
YHURUGHQLQJVWHOWGLYHUVHUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQYHHKRXGHULMHQHQ DQGHUH DJUDULVFKHDFWLYLWHLWHQ
$DQJH]LHQELMGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOJHHQVSUDNHLVYDQHHQDJUDULVFKHDFWLYLWHLWVWHOWGLW
DUWLNHOJHHQUHJHOVGLHUHOHYDQW]LMQYRRURQGHUKDYLJSODQHQYRUPWKHWJHHQEHOHPPHULQJ

$G
'HSODQORFDWLHOLJWQDELMHHQDDUGNXQGLJZDDUGHYROJHELHG'LWJHELHGOLJW]XLGHOLMNYDQKHWPHHU'H
3RHO%LMGHDDQOHJYDQKHWQLHXZHJHPDDOYLQGWGDQRRNJHHQYHUVWRULQJYDQGLWJHELHGSODDWV

*HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQGDWKHWSODQYRRUKHWJHPDDO PHWDDQYXOOHQGHPDDWUHJHOHQ LQOLMQLV
PHWGH3URYLQFLDOH5XLPWHOLMNH9HURUGHQLQJ6WUXFWXXUYLVLH

 3URYLQFLDOH0LOLHXYHURUGHQLQJ 309 

'H3URYLQFLDOH0LOLHXYHURUGHQLQJLVJHEDVHHUGRSGH:HWPLOLHXEHKHHUHQGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJ
HQZRUGWLQIDVHVWUDQFKHVJHQDDPGJHZLM]LJGHQJHDFWXDOLVHHUG'HHHUVWHWUDQFKHLVYDVWJHVWHOG
LQGH]HYHQGHHQPHHVWUHFHQWHWUDQFKHWUDGMXOLLQZHUNLQJHQRSGHFHPEHU
LVWUDQFKHYDVWJHVWHOG'H1RRUG+ROODQGVHPLOLHXYHURUGHQLQJEHYDWRQGHUDQGHUHUHJHOVRYHU
PLOLHXEHVFKHUPLQJVJHELHGHQYRRUVWLOWHHQJURQGZDWHU,QDDQYXOOLQJKLHURSJHOGWSHUQRYHPEHU
KHWEHVOXLWZLM]LJLQJ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL









)LJXXU 309NDDUW>EURQPDSVQRRUGKROODQGQO@




'HSODQORFDWLHYDOWQLHWLQHHQVWLOWHJHELHGRIJURQGZDWHUEHVFKHUPLQJVJHELHG9RRUGHVWLFKWLQJYDQ
JHPDDO'H3RHOJHOGHQJHHQVSHFLILHNHEHSHUNLQJHQYDQXLWGH309



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







 :DWHUYLVLH

'H:DWHUYLVLHLVKHWYHUYROJRSKHW3URYLQFLDDO:DWHUSODQHQEHVFKULMIWGHYLVLHHQ
GHNDGHUVYRRUZDWHUEHKHHULQ1RRUG+ROODQG%LQQHQGH]HNDGHUVQHPHQKRRJKHHPUDDGVFKDSSHQ
ZDWHUOHLGLQJEHGULMYHQHQJHPHHQWHQPDDWUHJHOHQRPLQZRQHUVWHEHVFKHUPHQWHJHQZDWHURYHUODVW
GHNZDOLWHLWYDQKHWZDWHUWHYHUEHWHUHQHQWH]RUJHQYRRUYROGRHQGHZDWHUDDQHQDIYRHU

0HWGH:DWHUYLVLHZRUGWDDQJHVORWHQRSKHW%HVWXXUVDNNRRUG:DWHUHQZRUGW]RJHDQWLFLSHHUG
RSGH2PJHYLQJVZHWGLHQDDUYHUZDFKWLQJLQYDQNUDFKW]DOZRUGHQ'H]HZHWEHRRJWPLQGHU
SODQYRUPLQJHQEHVOXLWHQHHQPHHULQWHJUDOHDIZHJLQJRSJHELHGVQLYHDXPHHUGRHOPDWLJH
SURFHGXUHVUHJHOVPHWUXLPWHYRRULQQRYDWLHHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQHQHHQPHHUIOH[LEHOHLQ]HW
YDQLQVWUXPHQWHQ'H:DWHUYLVLHLVGDDURPPHHUGDQYRRUKHHQHHQLQWHJUDDORQGHUGHHOYDQKHW
VWUDWHJLVFKHRPJHYLQJVEHOHLG'LWYUDDJWRPHHQGRHOJHULFKWLQVWUXPHQWHHOVDPHQVSHOWXVVHQGH
:DWHUYLVLHGH6WUXFWXXUYLVLHHQRYHULJHEHOHLGVYLVLHVXLWKHWI\VLHNHGRPHLQ'DDUZDDUKHW
ZDWHUEHOHLGHHQRQORVPDNHOLMNGHHOLVYDQHHQRPJHYLQJVEHOHLGKHHIWGH:DWHUYLVLHHHQ
VLJQDOHUHQGHHQDJHQGHUHQGHIXQFWLH&RQFUHWLVHULQJHQXLWYRHULQJYLQGHQYRRUDOSODDWVYLDKHW
UXLPWHOLMNHVSRRUPDDURRNYLDKHWEHOHLGWDYHFRQRPLHHQQDWXXURQWZLNNHOLQJ6HFWRUDOH
ZDWHUGRHOHQZRUGHQJHRSHUDWLRQDOLVHHUGYLDKHWZDWHUVSRRUFRQFUHWHDFWLYLWHLWHQGH
ZDWHUYHURUGHQLQJHQEHVWXXUOLMNRYHUOHJPHWZDWHUEHKHHUGHUV

'HVWLFKWLQJYDQJHPDDO'H3RHOLVLQOLMQPHWERYHQVWDDQGEHOHLG

 5HJLRYLVLH:DWHUODQG

,QUHJLRQDDOYHUEDQGKHHIWGHJHPHHQWH:DWHUODQG]LFKJHFRPPLWWHHUGDDQGH5HJLRYLVLH:DWHUODQG
'H]HYLVLHULFKW]LFKRSGHSHULRGH9RRUGHSODQORFDWLHLVGHEHODQJULMNVWHSLMOHU
µLQVWDQGKRXGLQJDXWKHQWLHNHHQRSHQNDUDNWHUYHHQZHLGHJHELHGPHWDFFHQWRSYHUEUHGLQJ
UHFUHDWLHYHURXWHVHQNOHLQVFKDOLJHH[WHQVLHYHUHFUHDWLHHQWRHULVPH¶'DDUQDDVWZRUGWJHVWUHHIG
QDDUHHQGXXU]DDPZDWHUV\VWHHPLQGHUHJLR]RZHOYRRUKHWELQQHQZDWHUDOVKHW0DUNHUPHHU'H
UHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOGDWDOVGRHOKHHIWKHWERH]HPV\VWHHPWHYHUEHWHUHQVOXLWKLHUJRHGRS
DDQ+HWYRRUJHQRPHQSODQLVLQOLMQPHWGH5HJLRYLVLH:DWHUODQG



*HPHHQWHOLMNEHOHLG

'H6WUXFWXXUYLVLH:DWHUODQGLVYHURXGHUGHQQLHWPHHUJHOGLJ(ULVVSUDNHJHZHHVWYDQGH
RQWZLNNHOLQJYDQHHQ6WUXFWXXUYLVLH:DWHUODQGPDDUJHPHHQWH:DWHUODQGKHHIWDDQJHJHYHQ
GDWKHWYHUQLHXZHQYDQGHVWUXFWXXUYLVLHZHJHQVDQGHUHSULRULWHLWHQJHVWRSWLV+LHUGRRULVJHHQ
YLJHUHQGHVWUXFWXXUYLVLHZDDUDDQJHWRHWVWNDQZRUGHQ



%HOHLG+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU

 :DWHUSURJUDPPD

,QKHWYLJHUHQGH:DWHUSURJUDPPD YRRUKHHQZDWHUEHKHHUVSODQ EHVFKULMIWKHWKRRJKHHPUDDGVFKDS
GHWDNHQYRRUGHSHULRGHWRHJHVSLWVWRSGHWKHPD¶VZDWHUYHLOLJKHLGZDWHURYHUODVW
ZDWHUWHNRUWVFKRRQHQJH]RQGZDWHUHQFULVLVEHKHHUVLQJ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







'HPLVVLHYDQKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSLVHURSJHULFKWRPRRNGHNRPHQGHMDUHQRQGDQNVNOLPDDW
HQZHHUVYHUDQGHULQJHQ1RRUG+ROODQGERYHQKHW1RRUG]HHNDQDDOYHLOLJWHKRXGHQWHJHQ
RYHUVWURPLQJHQHQWH]RUJHQYRRUGURJHYRHWHQHQVFKRRQZDWHU,QGLWZDWHUSURJUDPPDOLJWKHW
KRRJKHHPUDDGVFKDSKHWFRQFHSWPHHUODDJVYHLOLJKHLGWRHHQKHWYHUVFKLOWXVVHQGHRXGHEHQDGHULQJ
YDQGHYHLOLJKHLGVILORVRILHRYHUVFKULMGLQJVNDQVPHWIRFXVRSGHGLMNHQGHQLHXZH
YHLOLJKHLGVILORVRILHRYHUVWURPLQJVNDQVPHWDDQYXOOHQGIRFXVRSYHLOLJKHLGYDQPHQVHQHFRQRPLH

+HWYHUYDQJHQYDQKHWRXGHJHPDDO'H3RHOGRRUHHQQLHXZHJHPDDOEHWUHIWHHQZDDUERUJHQYDQ
GHGDJHOLMNVHEHGULMIVYRHULQJYDQKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSLQKHWYRRUNRPHQYDQZDWHURYHUODVWHQ
GUDDJWELMLQKHWNDGHUYDQKHWWKHPDZDWHUWHNRUW'HVWLFKWLQJYDQJHPDDO'H3RHOSDVWGXVELQQHQ
ERYHQJHQRHPGNDGHU

 5DDPSODQ%HVFKHUPLQJWHJHQ:DWHURYHUODVW  

,QKHW1DWLRQDDO%HVWXXUVDNNRRUG:DWHU 1%: ]LMQDIVSUDNHQJHPDDNWRYHUGHDDQSDNYDQ
ZDWHURYHUODVWZDWHUWHNRUWHQZDWHUNZDOLWHLWYRRUGHNRPHQGHMDUHQ5LMNSURYLQFLHV
ZDWHUVFKDSSHQHQJHPHHQWHQGLHQHQWHDQWLFLSHUHQRSYHUDQGHUHQGHRPVWDQGLJKHGHQ
]RDOVNOLPDDWYHUDQGHULQJ]HHVSLHJHOVWLMJLQJERGHPGDOLQJHQWRHQDPHYDQYHUKDUGRSSHUYODN'LW
QRHPHQZHGHZDWHURSJDYHHQGH]HLVHURSJHULFKWGHZDWHUV\VWHPHQLQRSRUGHWHKHEEHQHQ
GDDUQDRSRUGHWHKRXGHQ+HWEHOHLGGDW]LFKPHWGH]HPDWHULHEH]LJKRXGWZRUGWDDQJHGXLGDOV
µ:DWHUEHKHHUYDQGHHHHXZ¶ :% +HWEHVWXXUYDQ++1.KHHIWRSDSULOEHVORWHQGH
DDQSDNYDQGHZDWHURYHUODVWSULRULWHLWWHJHYHQ

'HVWLFKWLQJYDQJHPDDO'H3RHONDQJH]LHQZRUGHQDOVQDYROJLQJYDQERYHQJHQRHPGHSULRULWHLWRP
ZDWHURYHUODVWDDQWHSDNNHQ

 %HOHLGVQRWD:DWHUNHULQJHQ

,QGHEHOHLGVQRWDZDWHUNHULQJHQEHVFKULMIWKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSGHYLVLHRSGHLQYXOOLQJYDQKDDU
NHUQWDNHQYHLOLJKHLGWHJHQRYHUVWURPLQJHQHQGH]RUJYRRUGURJHYRHWHQ=LMSUHVHQWHHUWGDDULQ
KDDUYLVLHRSPXOWLIXQFWLRQHOHZDWHUNHULQJHQZDDUELMKHWOHLGHQGHSULQFLSH±GHYULMZDULQJYDQ
GLMNHQ±ZRUGWRPJHNHHUGHQGHPXOWLIXQFWLRQDOLWHLWYDQZDWHUNHULQJHQDOVXLWJDQJVSXQWZRUGW
JHQRPHQ'HNDQVHQYRRUPXOWLIXQFWLRQDOLWHLWYDQGLMNHQZRUGHQVDPHQPHWGHRPJHYLQJ
DIJHZRJHQ9RRUJHPDDOGH3RHOLVGDQRRNJHNHNHQZHONHPHHNRSSHONDQVHQJHwGHQWLILFHHUGNXQQHQ
ZRUGHQELMGHVWLFKWLQJYDQHHQJHPDDORSHHQQLHXZHSOHNLQGHGLMN9RRUZDWGHGLMNEHWUHIWLVHHQ
PHHNRSSHONDQVJHwGHQWLILFHHUGGLHDDQVOXLWRSGHEHVWDDQGHILHWVHQZDQGHOURXWHRSGHNUXLQYDQ
GHGLMNQDPHOLMNGRRUGHXLWVWURRPFRQVWUXFWLHYDQKHWJHPDDOHHQGXEEHOIXQFWLHDOV
XLW]LFKWSXQWUXVWSXQWWHJHYHQ'HYRRUXLWJHVWRNHQSRVLWLHYDQGHGLMNLQGH*RXZ]HHRSGHORFDWLH
YDQKHWQLHXZHJHPDDOJHHIWKLHUHHQPRRLHDDQOHLGLQJWRH



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL








 9HUDQWZRRUGLQJ:DWHUZHW
'HGRHOVWHOOLQJHQYDQGH:DWHUZHW]LMQRSJURQGYDQDUWLNHOJHULFKWRS
 YRRUNRPLQJ HQ ZDDU QRGLJ EHSHUNLQJ YDQ RYHUVWURPLQJHQ ZDWHURYHUODVW HQ ZDWHUVFKDDUVWH LQ
VDPHQKDQJPHW
 EHVFKHUPLQJHQYHUEHWHULQJYDQGHFKHPLVFKHHQHFRORJLVFKHNZDOLWHLWYDQZDWHUV\VWHPHQHQ
 YHUYXOOLQJYDQPDDWVFKDSSHOLMNHIXQFWLHVGRRUZDWHUV\VWHPHQ

=RDOVRQGHUERXZGLQSDUDJUDDINRPWGHNHX]HYRRUGHVWLFKWLQJYDQJHPDDOGH3RHOYRRUWXLW
GH]HGRHOVWHOOLQJHQ,QRQGHUVWDDQGHSDUDJUDIHQZRUGWGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOJHWRHWVWDDQ
LHGHUYDQGH]HGRHOVWHOOLQJHQ




9RRUNRPLQJHQRIEHSHUNLQJYDQZDWHURYHUODVWHQZDWHUVFKDDUVWH

9RRUVRUWHUHQGRSHHQPRJHOLMNHUHQRYDWLHRIYHUQLHXZLQJYDQJHPDDOGH3RHOLVRQGHU]RFKWRIGH
ORFDWLHYDQKHWKXLGLJHJHPDDOYROGRHWLQKHWNDGHUYDQRSWLPDOHZDWHUEHKHHUVLQJ'LWLVRQGHU]RFKW
GRRUKHWJHPDDOILFWLHI PHWEHKXOSYDQHHQ6REHN55')/2:UHNHQPRGHO PHWHHQJHOLMNH
FDSDFLWHLWYDQPPLQRSHHQDQGHUHORFDWLHWHSURMHFWHUHQHQGHHIIHFWHQWHQDDQ]LHQYDQ
SHLOEHKHHUVLQJLQGHERH]HPWHYHUJHOLMNHQPHWGHKXLGLJHORFDWLH'HPHPRµ(IIHFWYHUSODDWVLQJ
JHPDDO:DWHUODQGVH%RH]HPELMH[WUHPHRPVWDQGLJKHGHQ¶GGGHFHPEHUJHHIWGH
UHVXOWDWHQKLHUYDQ'HFRQFOXVLHYDQGHPHPRLVDOVYROJWVDPHQWHYDWWHQ

'HKXLGLJHORFDWLHYDQKHWJHPDDORIHHQQDELMJHOHJHQORFDWLHDOVEHVWHDDQJHPHUNWNDQZRUGHQ
YRRUHHQHYHQZLFKWLJHZDWHUEHKHHUVLQJLQGHDDQOLJJHQGHERH]HP+HWJHPDDOGLHQWGXVRIZHO
JHUHQRYHHUGWHZRUGHQRIZHOKHUERXZGWHZRUGHQRSGHKXLGLJHORFDWLHGDQZHORSHHQQLHXZH
ORFDWLHLQGHQDELMKHLGYDQKHWKXLGLJHJHPDDO,QGLHQKHWJHPDDORSHHQQLHXZHORFDWLHJHVWLFKW
ZRUGWLVHUYDQXLWK\GUDXOLVFKHRYHUZHJLQJHQHHQYRRUNHXUYRRUHHQORFDWLHWHNLH]HQGLHLHWVWHQ
QRRUGHQYDQKHWKXLGLJHJHPDDOOLJW

,QGHKXLGLJHVLWXDWLHLVVSUDNHYDQHHQYHUJURWHNDQVRSRYHUVWURPLQJHQRIZDWHURYHUODVWDDQJH]LHQ
KHWKXLGLJHJHPDDOQLHWPHHUYROGRHWHQELMDIZDDLQJDDQGHXLWVWURRP]LMGHQLHWRSNDQVWDUWHQ
'RRUGHUHDOLVDWLHYDQHHQYHUYDQJHQGJHPDDOZRUGHQGH]HNQHOSXQWHQRSJHORVW'HUHDOLVDWLHYDQ
KHWQLHXZHJHPDDOOHYHUWRRNHHQELMGUDJHDDQKHWYRRUNRPHQYDQZDWHUVFKDDUVWHDDQJH]LHQKHW
ELMGURRJWHZDWHUXLWKHW0DUNHUPHHULQGHERH]HPLQODDW




%HVFKHUPLQJYDQGHFKHPLVFKHHQHFRORJLVFKHNZDOLWHLWKHW
ZDWHUV\VWHHP


%LMGLWSURMHFWYLQGHQJHHQHPLVVLHVSODDWVYDQFKHPLVFKHVWRIIHQ&KHPLVFKHNZDOLWHLWYDQKHW
ZDWHUV\VWHHPLVKLHUGDQRRNQLHWYDQWRHSDVVLQJ%LMGHUHDOLVDWLHYDQKHWQLHXZHJHPDDOHQGH
YLQGHQZHUN]DDPKHGHQSODDWVGLHPRJHOLMNHIIHFWNXQQHQKHEEHQRSVRRUWHQGLHLQGHRPOLJJHQGH
ZDWHUJDQJHQOHYHQ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







1DELMKHWSURMHFWJHELHG]LMQHHQDDQWDOEHVFKHUPGHVRRUWHQLQKHWNDGHUYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW
DDQZH]LJLQKHWSODQJHELHG3DUDJUDDIJHHIWKLHUYDQHHQRYHU]LFKWHQJDDWLQRSGHQRRG]DDNWRW
KHWYHU]RHNRPRQWKHIILQJHQGHQRRG]DNHOLMNHPLWLJHUHQGHPDDWUHJHOHQGLHGDDUELMYHUHLVW]LMQ

=RDOVDDQJHJHYHQLQSDUDJUDDILVLQGHJHEUXLNVIDVHJHHQVSUDNHYDQHHQYHUDQGHULQJWHQ
DDQ]LHQYDQGHZDWHUNZDOLWHLWLQGHZDWHUODQGVHERH]HPRIGH*RXZ]HH,QGHKXLGLJHVLWXDWLHZRUGW
GLWLPPHUVRRNYDQXLWGHERH]HPQDDUGH*RXZ]HHJHVSXLG9RRULQODDWYDQZDWHUELMGURRJWHJHOGW
GHRPJHNHHUGHZHJ'HFKHPLVFKHHQHFRORJLVFKHNZDOLWHLWYDQKHWZDWHUV\VWHHPZRUGWQLHW
EHwQYORHGGRRUGLWSODQ



'HPDDWVFKDSSHOLMNHIXQFWLHVYDQKHWZDWHUV\VWHHP

2PKHWZDWHUEHKHHUELQQHQ+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHUYRRUGHWRHNRPVW]HNHU
WHVWHOOHQZHUNWKHWKRRJKHHPUDDGVFKDSDDQGHYHUEHWHULQJYDQKHWZDWHUV\VWHHP0HWGLWSODQHQ
GDDUPHHGHUHDOLVDWLHYDQHHQJHPDDOZRUGWYRRUQDPHOLMNHHQELMGUDJHJHOHYHUGDDQ
ZDWHUNZDQWLWHLWVEHKHHUYDQGHZDWHUODQGVHERH]HP'HXLWZLVVHOLQJWXVVHQKHWUHJLRQDOH
ZDWHUV\VWHHPHQKHWKRRIGZDWHUV\VWHHP *RXZ]HHHQ0DUNHUPHHU EOLMIWLQVWDQG%LMKRRJZDWHULQ
KHWUHJLRQDOHZDWHUV\VWHHPZRUGWGRRUPLGGHOYDQKHWJHPDDOZDWHUXLWJHPDOHQRSKHW
KRRIGZDWHUV\VWHHP *RXZ]HH %LMZDWHUVFKDDUVWHNDQYLDKHWJHPDDOZDWHUZRUGHQLQJHODWHQ
YDQXLWKHWKRRIGZDWHUV\VWHHP1HJDWLHYHHIIHFWHQRSGHZDWHUNZDOLWHLWHQNZDQWLWHLWYDQKHW
KRRIGZDWHUV\VWHHP]LMQQLHWDDQGHRUGH

'RRUUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOZRUGWGHZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHIXQFWLHYDQKHWZDWHUV\VWHHP
YHUEHWHUGGDWYDQEHODQJLVYRRUGHODQGERXZEHERXZLQJQDWXXUHQUHFUHDWLH



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL








 RPJHYLQJVHQPLOLHXDVSHFWHQ

,QGLWKRRIGVWXNZRUGWKHWSODQJHWRHWVWDDQRPJHYLQJVHQPLOLHXDVSHFWHQ$FKWHUHHQYROJHQV
ZRUGHQGHYROJHQGHRQGHUZHUSHQEHKDQGHOGJHOXLGH[WHUQHYHLOLJKHLGOXFKWNZDOLWHLWERGHP
ZDWHUHFRORJLHODQGVFKDSFXOWXXUKLVWRULHHQDUFKHRORJLHHQYHUNHHU




*HOXLG

'HSODQORFDWLHGLHQWDNRHVWLVFKLQSDVEDDUWH]LMQ*HPDOHQ]LMQJHHQYHUJXQQLQJSOLFKWLJH
LQULFKWLQJHQPDDUYDOOHQRQGHUKHW%HVOXLWDOJHPHQHUHJHOVYRRULQULFKWLQJHQPLOLHXEHKHHUDIJHNRUW
%DULP'HULFKWZDDUGHYRRUGHJHOXLGEHODVWLQJRSGHJHYHOYDQJHOXLGJHYRHOLJHEHVWHPPLQJHQ
EHGUDDJWG% $ HWPDDOZDDUGH,QGLWKRRIGVWXNZRUGWSHUORFDWLHHHQLQVFKDWWLQJJHJHYHQYDQ
GHNDQVRSJHOXLGKLQGHUDOVJHYROJYDQKHWJHPDDO'H91*SXEOLFDWLHµ%HGULMYHQHQPLOLHX]RQHULQJ¶
ZRUGWKLHUELMDOVOHLGUDDGJHKDQWHHUG

9RRUGHFRGHULQJYDQHHQJHPDDONDQKHWEHVWHDDQVOXLWLQJZRUGHQJH]RFKWELMGHRPVFKULMYLQJ
µZDWHUGLVWULEXWLHEHGULMI¶ZDDUELMRQGHUVFKHLGZRUGWJHPDDNWLQSRPSYHUPRJHQ,Q7DEHOLVGH
ULFKWDIVWDQGYRRUJHOXLGJHJHYHQYRRUGHWHRQGHUVFKHLGHQSRPSYHUPRJHQV%LMGHEHSDOLQJYDQ
GH]HULFKWDIVWDQGHQLVWHYHQVUHNHQLQJJHKRXGHQPHWKHWIHLWGDWGHLQULFKWLQJFRQWLQXLQZHUNLQJLV

7DEHO5LFKWDIVWDQGHQYRRUJHOXLGWHQEHKRHYHYDQHHQZDWHUGLVWULEXWLHEHGULMI



3RPSYHUPRJHQ>0HJD:DWW@

5LFKWDIVWDQG>PHWHU@

NOHLQHUGDQ



WRW



PHHUGDQ




$DQGHKDQGORFDWLHYDQKHWQLHXZHJHPDDOLVGHULFKWDIVWDQGXLW7DEHOPLGGHOVHHQJURHQH
FRQWRXUZHHUJHJHYHQLQ)LJXXU+HWSRPSYHUPRJHQYDQKHWJHPDDO'H3RHOLVNOHLQHUGDQ0:
'HULFKWDIVWDQGYDQPHWHULVKLHUPHHOHLGHQG

'HSRPSHQPRWRUHQEOLMNHQRYHUKHWDOJHPHHQQLHWGHJURRWVWHJHOXLGVRYHUODVWWHYHURRU]DNHQ'LW
ZRUGWYHURRU]DDNWGRRUGHNURRVKHNUHLQLJHU+HWDIVFKHUPHQYDQKHWJHOXLGKLHUYDQLVODVWLJ8LW
RQGHU]RHNQDDUJHOXLGVHPLVVLHYDQNURRVKHNUHLQLJHUVYDQ'H0DFKLQHIDEULHN%RVNHUHQ=RQHQ%9






'LWNRPWQHHURSG% $ LQUHVSHFWLHYHOLMNGHGDJDYRQGQDFKWSHULRGH

,QGH91*SXEOLFDWLHZRUGHQLQULFKWLQJHQDDQGHKDQGYDQGHYRRUGHLQULFKWLQJNHQPHUNHQGHDFWLYLWHLWHQJHUDQJVFKLNWQDDUGH6WDQGDDUG
%HGULMIVLQGHOLQJ 6%,KHU]LHQ YDQKHW&HQWUDDO%XUHDXYRRUGH6WDWLVWLHN3HUFDWHJRULHZRUGWYRRUGHDVSHFWHQJHXUVWRIJHOXLGHQ
JHYDDUHHQULFKWDIVWDQGJHJHYHQ'HDFKWHUOLJJHQGHJHGDFKWHYDQGH]HULFKWDIVWDQGLVGDWLQULFKWLQJHQNXQQHQYROGRHQDDQGHYDQWRHSDVVLQJ
]LMQGHULFKWRIJUHQVZDDUGHQLQGLHQ]LFKELQQHQGHULFKWDIVWDQGJHHQWHEHVFKHUPHQREMHFWHQEHYLQGHQ%LMKHWEHSDOHQYDQGHDIVWDQGHQ]LMQGH
YROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQJHKDQWHHUG
Ã



KHWEHWUHIWµJHPLGGHOGPRGHUQH¶YHUJXQQLQJSOLFKWLJHEHGULMIVYRHULQJHQ

Ã

GHULFKWDIVWDQGHQKHEEHQEHWUHNNLQJRSGHRPJHYLQJVW\SHQµUXVWLJHZRRQZLMN¶HQµUXVWLJEXLWHQJHELHG¶

Ã

GHULFKWDIVWDQGHQELHGHQLQEHJLQVHOUXLPWHYRRUQRUPDOHJURHLYDQDFWLYLWHLWHQ


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







EOLMNWGDWYRRUERYHQORRSUHLQLJHUVRYHUKHWDOJHPHHQUHNHQLQJJHKRXGHQPRHWZRUGHQPHWG% $ 
EURQYHUPRJHQ/ZHQG% $ JHOXLGGUXNQLYHDXRSPHWHU



'H3RHO

/RFDWLHQLHXZ
JHPDDO

*RXZ]HH

)LJXXU5LFKWDIVWDQGHQ




8LW)LJXXUEOLMNWGDWJHHQREMHFWHQ]LMQJHOHJHQELQQHQGHULFKWDIVWDQG

0D[LPDOHJHOXLGEHODVWLQJHQYHUNHHUVDDQWUHNNHQGHZHUNLQJ
'HEHGULMIVYRHULQJYDQHHQJHPDDOLVHHQYULMZHOFRQWLQXSURFHV,QFLGHQWHOHYHUKRJLQJHQYDQKHW
PRPHQWDQHJHOXLGVQLYHDXWRWG%ERYHQKHWODQJWLMGJHPLGGHOGHQLYHDXGRHQVOHFKWVELMKRJH
XLW]RQGHULQJYRRU0HWEHWUHNNLQJWRWKHWPD[LPDOHJHOXLGVQLYHDXZRUGHQGDQRRNJHHQSUREOHPHQ
YHUZDFKW

'HYHUNHHUVDDQWUHNNHQGHZHUNLQJYDQHHQJHPDDOEOLMIWLQGHUHJHOEHSHUNWWRWppQRIHQNHOH
SHUVRQHQZDJHQVSHUGDJ+HW]RXNXQQHQYRRUNRPHQGDWHHQVLQGH]RYHHOWLMGHHQYUDFKWZDJHQGH
LQULFKWLQJEH]RHNWYRRUKHWDIYRHUHQYDQNURRVJRHG*HOHWRSGH]HDDQWDOOHQPDJZRUGHQYHUZDFKW
GDWGHLQGLUHFWHKLQGHUDOVJHYROJYDQGHYHUNHHUVDDQWUHNNHQGHZHUNLQJQLHWGHJHVWHOGHQRUPHQ
RYHUVFKULMG

&RQFOXVLH
+HWRQGHU]RHNQDDUGHDNRHVWLVFKHLQSDVEDDUKHLGYDQKHWJHPDDO'H3RHOVWHOWYDVWGDWYROGDDQ
ZRUGWDDQGHULFKWOLMQHQYDQ91*+LHUELMLVKHWYROJHQYDQGHUDQGYRRUZDDUGHQDDQJHERXZHQ
FRQVWUXFWLHYDQEHODQJ*HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQGDWKHWJHPDDOPHWEHWUHNNLQJWRWGH
JHOXLGNZDOLWHLWHHQYHUDQWZRRUGHRQWZLNNHOLQJLV



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL










([WHUQHYHLOLJKHLG

+HWWUDQVSRUWGHRSVODJHQSURGXFWLHYDQJHYDDUOLMNHVWRIIHQEUHQJHQULVLFR VPHW]LFKPHHGRRUGH
PRJHOLMNKHLGGDWELMHHQRQJHYDOJHYDDUOLMNHODGLQJYULMNDQNRPHQ'HGLVFLSOLQHH[WHUQHYHLOLJKHLG
KRXGW]LFKEH]LJPHWGHKLHUDDQYHUERQGHQULVLFR VYRRUPHQVHQGLH]LFKLQGHQDELMKHLGYDQ
JHYDDUOLMNHVWRIIHQEHYLQGHQ

([WHUQHYHLOLJKHLGPDDNWRQGHUVFKHLGWXVVHQULVLFREURQQHQHQULVLFRRQWYDQJHU'HULVLFREURQQHQ
]LMQLQWZHHJURHSHQWHYHUGHOHQ
 WUDQVSRUWDVVHQ ]RDOV ZHJHQ HQ VSRRUZHJHQ ZDDURYHU YHUYRHU YDQ JHYDDUOLMNH VWRIIHQ
SODDWVYLQGW
 LQULFKWLQJHQ ZDDULQ SURGXFWLH JHEUXLN YHUVWUHNNLQJ HQRI RSVODJ YDQ JHYDDUOLMNH VWRIIHQ
SODDWVYLQGW

+HWJHPDDOLVJHHQULVLFREURQpQZRUGWQLHWDDQJHPHUNWDOVNZHWVEDDUREMHFW%RYHQGLHQEHYLQGHQ
]LFKLQGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHGJHHQULVLFREURQQHQYRRUGHH[WHUQHYHLOLJKHLG
+LHUXLWYROJWGDWKHWDVSHFWH[WHUQHYHLOLJKHLGQLHWWRWEHOHPPHULQJHQOHLGW1DGHURQGHU]RHNZRUGW
QLHWQRRG]DNHOLMNJHDFKW

2YHUGH1ZRUGHQJHYDDUOLMNHVWRIIHQYHUYRHUG'H]HZHJLVQLHWRSJHQRPHQLQKHW%DVLVQHW
:HJ'LWKRXGWLQGDWODQJVGHURXWHJHHQEHOHPPHULQJHQ]LMQYRRUGHUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQHQ
JHHQUXLPWHZRUGWJHUHVHUYHHUGYRRUKHWYHUYRHUYDQJHYDDUOLMNHVWRIIHQ/DQJVGH]HZHJ]LMQJHHQ
NQHOSXQWHQLQYHUEDQGPHWH[WHUQHYHLOLJKHLG

&RQFOXVLH
%HOHPPHULQJHQYDQXLWKHWDVSHFWH[WHUQHYHLOLJKHLGYRRUKHWUHDOLVHUHQYDQKHWJHPDDO]LMQQLHW
DDQZH]LJ




.DEHOVHQOHLGLQJHQ

$DQGHKDQGYDQHHQNOLFPHOGLQJLVHHQLQYHQWDULVDWLHYDQDDQZH]LJHNDEHOVHQOHLGLQJHQJHPDDNW
]LHRRN%LMODJH,, (UGLHQWUHNHQLQJJHKRXGHQWHZRUGHQPHWGHDDQZH]LJKHLGYDQ

PLGGHQVSDQQLQJYDQ/LDQGHU

ODDJVSDQQLQJYDQ/LDQGHU

GULQNZDWHUOHLGLQJYDQ3:1

GDWDNDEHOYDQ.31

'HQRRG]DNHOLMNHPDDWUHJHOHQZRUGHQLQRYHUOHJPHWGHNDEHOHQOHLGLQJEHKHHUGHUVXLWJHZHUNW
'DDUQDDVWGLHQWYRRUKHWJHPDDOHHQHQHUJLHYRRU]LHQLQJDDQJHOHJGWHZRUGHQ

&RQFOXVLH
'HDDQZH]LJHNDEHOVHQOHLGLQJHQOHLGHQQLHWWRWEHOHPPHULQJHQWHQDDQ]LHQYDQGHYRRUJHVWHOGH
SODQYRUPLQJ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL










/XFKWNZDOLWHLW

1HGHUODQGKHHIWGH(XURSHVHUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQOXFKWNZDOLWHLWJHwPSOHPHQWHHUGLQGH:HW
PLOLHXEHKHHU'HZHWJHHIWJUHQVZDDUGHQYRRUFRQFHQWUDWLHVLQGHEXLWHQOXFKWYDQVWRIIHQ,Q
1HGHUODQG]LMQGHPDDWJHYHQGHOXFKWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQVWLNVWRIGLR[LGH 12 HQILMQVWRI
30 'HHPLVVLHELMDDQOHJHQJHEUXLNYDQKHWJHPDDOPRHWHQYROGRHQDDQGHHLVHQXLWGH]HZHW
9RRUKHWJHPDDOJHOGWGDWLQGHJHEUXLNVIDVHQRUPDOLWHUJHHQHPLVVLHVQDDUOXFKWRSWUHGHQ
DDQJH]LHQKHWHHQHOHNWULVFKDDQJHGUHYHQJHPDDOEHWUHIW,QLQFLGHQWHOHJHYDOOHQ ELMYRRUEHHOGDOV
JHYROJYDQEOLNVHPLQVODJRIFDODPLWHLWHQ NDQKHWQRGLJ]LMQGDWQRRGVWURRPYRRU]LHQLQJRSGLHVHO
ZRUGWDDQJHVORWHQ,QGLHXLW]RQGHUOLMNHJHYDOOHQNXQQHQHPLVVLHVYDQOXFKWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQ
RSWUHGHQPDDUGH]H]LMQQLHWVLJQLILFDQW



%RGHP

7HQEHKRHYHYDQGHDDQOHJYDQKHWJHPDDOLVLQ]LFKWJHZHQVWLQGHNZDOLWHLWYDQGHZDWHUERGHPWHU
SODDWVHYDQGHWRHNRPVWLJHLQHQXLWVWURRP+LHUWRHLVHHQYRRURQGHU]RHNHQHHQYHUNHQQHQG
ZDWHU ERGHPRQGHU]RHNXLWJHYRHUGYROJHQVGH1(11(11(1HQ1(1

'HERGHPRSERXZLQKHWSODQJHELHGEHVWDDWXLWNOHLRSYHHQ,Q7DEHOLVGHUHJLRQDOH
ERGHPRSERXZHQJHRK\GURORJLVFKHVLWXDWLHZHHUJHJHYHQ

7DEHO5HJLRQDOHERGHPRSERXZ



'LHSWH

6DPHQVWHOOLQJ

*HRORJLVFKHIRUPDWLH

*HRK\GURORJLH

WRW

NOHLHQYHHQ

+RORFHQHDI]HWWLQJHQ

GHNODDJ

WRW

ILMQ]DQGHQNOHL

)RUPDWLHYDQ%R[WHO

HZDWHUYRHUHQGH
SDNNHW

WRW

ILMQWRWJURI]DQG

)RUPDWLHYDQ
.UHIWHQKH\H

HZDWHUYRHUHQGH
SDNNHW

LQPWRY1$3 


%RGHPNZDOLWHLWZHVW]LMGHGLMN
$DQGHZHVW]LMGHYDULHHUWGHERGHPNZDOLWHLWYDQVFKRRQWRW LQKHWVOHFKWVWHJHYDO OLFKW
YHURQWUHLQLJG8LW]RQGHULQJKLHURSLVppQHQNHOHERRUORFDWLHDDQGHSHULIHULHYDQKHWSURMHFWJHELHG
ZDDUGHERYHQJURQGVWHUNYHURQWUHLQLJGLV$DQJH]LHQWHUSOHNNHYDQGLHERRUORFDWLHDOOHHQHHQ
RSKRJLQJLVYRRU]LHQLVJHHQDDQYXOOHQGRQGHU]RHNQRRG]DNHOLMNYRRUGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDO
'HYHURQWUHLQLJGHJURQGWHUSODDWVHZRUGWQLHWYHUZLMGHUG

'HRQGHUJURQGLVVFKRRQ+HWJURQGZDWHULVLQKHWVOHFKWVWHJHYDOVOHFKWVOLFKWYHURQWUHLQLJG

%RGHPNZDOLWHLWRRVW]LMGHGLMN
$DQGHRRVW]LMGHLVGHERYHQJURQGPD[LPDDOOLFKWYHURQWUHLQLJGHQLVGHRQGHUJURQGVFKRRQ+HW
JURQGZDWHULVPD[LPDDOOLFKWYHURQWUHLQLJG

+HUJHEUXLNYULMNRPHQGHJURQG
'HUHVXOWDWHQ]LMQLQGLFDWLHIJHWRHWVWDDQKHW%HVOXLW%RGHPNZDOLWHLW'HOLFKWYHURQWUHLQLJGHJURQGLV
EHRRUGHHOGDOVNODVVHZRQHQ RRVW]LMGH WRWNODVVHLQGXVWULH ZHVW]LMGH 'HRQGHUJURQGLV


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







EHRRUGHHOGDOVYULMWRHSDVEDDU'HVWHUNYHURQWUHLQLJGHERYHQJURQG ERULQJ LVEHRRUGHHOGDOV
QLHWWRHSDVEDDU

:DWHUERGHPRRVW]LMGH XLWVWURRP 
$DQGHXLWVWURRP]LMGHLVLQGHZDWHUERGHPJHHQVOLEDDQZH]LJ'HYDVWHZDWHUERGHPLVQLHW
YHURQWUHLQLJG'HNZDOLWHLWYDQGHRQWYDQJHQGHERGHPLVDOWLMGWRHSDVEDDU9ULMNRPHQGH
ZDWHUERGHPLVYHUVSUHLGEDDURSDDQJUHQ]HQGHSHUFHOHQ

&RQFOXVLH
'H ZDWHU ERGHPNZDOLWHLWELQQHQKHWSODQJHELHGYRUPWJHHQEHOHPPHULQJYRRUGHUHDOLVDWLHYDQKHW
JHPDDO*URQGGLHYULMNRPWELMRQWJUDYLQJYDQGHERXZNXLSYRRUKHWJHPDDONDQZRUGHQKHUJHEUXLNW
LQGHDDQYXOOLQJYDQKHWWHUUHLQHQGHRHYHU'H]HJURQG]DOGDDUWRHHHUVWLQGHSRWJH]HWPRHWHQ
ZRUGHQ FLUFDPWHQ]XLGHQYDQGHSURMHFWORFDWLH +HUJHEUXLNYDQKHWYHQLJNOHLLJHPDWHULDDOLV
WHUSODDWVHYDQGHSURYLQFLDOHZHJ ERYHQGHSHUVNRNHU QLHWPRJHOLMNLQYHUEDQGPHWVWUHQJHHLVHQ
WHQDDQ]LHQYDQUHVW]HWWLQJ+LHUWRH]DO]DQGRIOLFKWRSKRRJPDWHULDDOPRHWHQZRUGHQDDQJHYRHUG



:DWHU

:DWHUNZDQWLWHLW
7HUSODDWVHYDQKHWJHPDDOLVHHQEHSHUNWHGHPSLQJYDQRSSHUYODNWHZDWHUQRRG]DNHOLMN$DQGH
ZHVW]LMGHYDQGH=HHGLMNZRUGWKHWEHVWDDQGHYRRUODQGLQKHWPHHU'H3RHOYHUKRRJG+HWYRRUODQG
HQWDOXGVGLHDDQJHOHJGZRUGHQEHGUDDJWFLUFDP9HUYROJHQVZRUGWGHYRRUKHWJHPDDO
DDQZH]LJHYHUODQGLQJV]RQHDIJHJUDYHQ GHSXQWODQGLQKHWPHHUGH3RHOWHUSODDWVHYDQKHW
JHPDDO 'H]HYHUODQGLQJV]RQHZRUGWDIJHJUDYHQWRWDDQKHWJHPDDORYHUHHQRSSHUYODNWHYDQFLUFD
P+HWEHOHLGYDQ++1.VFKULMIWYRRUGDWGHPSLQJHQRSELQQHQKHW]HOIGHSHLOYDNGLHQHQWH
ZRUGHQJHFRPSHQVHHUG,QGLWJHYDOLVHUVSUDNHYDQYROOHGLJHFRPSHQVDWLHHQGDDUERYHQRSHHQ
QHWWRYHUJURWLQJYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUYDQFLUFDP

'RRUGHERXZYDQKHWJHPDDOLQFOXVLHILQHQXLWYRHJVWURRNYLQGWHHQYHUKDUGLQJVWRHQDPHSODDWV
YDQFLUFDPDDQGHLQVWURRP]LMGH GXVKHWGHHOYDQKHWJHPDDOGDWELQQHQGHERH]HPYDOWHQ
GDDUPHHRQGHUGH.HXUYDOW 'H]HWRHQDPHLVPHHUGDQGHPXLWGH.HXU++1.
ZDDUGRRUGHDDQOHJYDQFRPSHQVHUHQGHZDWHUEHUJLQJQRRG]DNHOLMNLV+HWEHOHLGYRRUFRPSHQVDWLH
YDQHHQWRHQDPHYDQYHUKDUGLQJLVGDWYDQGHWRHQDPHJHFRPSHQVHHUGPRHWZRUGHQLQGLW
JHYDOGXVP%RYHQJHQRHPGHQHWWRYHUJURWLQJYDQKHWZDWHURSSHUYODNLVLQGLWNDGHUUXLP
YROGRHQGHRPYDVWWHVWHOOHQGDWYROGDDQZRUGWDDQGHHLVHQYRRUFRPSHQVHUHQGHZDWHUEHUJLQJ

%LMKHWJHPDDOZRUGWJHHQPDDONRPDDQJHOHJGDDQJH]LHQKHWEHVWDDQGHRSSHUYODNWHZDWHUYDQKHW
PHHU'H3RHOYROGRHWRPSHQGHOHQYDQGHSRPSHQWHYRRUNRPHQ

:DWHUNZDOLWHLW
'H*RXZ]HHYRUPWKHWRQWYDQJHQGZDWHUOLFKDDPYRRUZDWHUGDWGRRUKHWJHPDDOZRUGWXLWJHVODJHQ
'H*RXZ]HHVWDDWYHUYROJHQVLQYHUELQGLQJPHWKHW0DUNHUPHHU'HZDWHUERGHPYDQKHW*RXZ]HH
ZRUGWWHUSODDWVHYDQGHXLWVWURRPYHUGLHSWRPGHVWURRPVQHOKHGHQWHEHSHUNHQHQVOLERSZHUYHOLQJ
WHYRRUNRPHQ(HQYHUJHOLMNEDUHYHUGLHSLQJLVRRNWHUSODDWVHYDQGHLQVWURRPYDQXLWKHWPHHU'H
3RHODDQGHRUGH%LMHHQYROGRHQGHYHUGLHSLQJWHUSODDWVHYDQLQHQXLWVWURRPEOLMYHQGH
VWURRPVQHOKHGHQODDJHQZRUGWVOLEWUDQVSRUWYRRUNRPHQ



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







9HUYXLOLQJYDQRSSHUYODNWHZDWHUYRRUNRPHQGRRUJHHQXLWORJHQGHPDWHULDOHQ ]RDOVNRSHU]LQNHQ
ORRG WRHWHSDVVHQ(UZRUGHQXLWVOXLWHQGGXXU]DPH QLHWXLWORJHQGH PDWHULDOHQWRHJHSDVW

'HYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQGHZDDUERUJLQJYDQGHIXQFWLRQDOLWHLWYDQGHXLWVWURRPHQKHWGLUHFW
DFKWHUGHXLWVWURRPRSGLHSWHWHKRXGHQGHHOYDQGH*RXZ]HHOLJWELMKHWKRRJKHHPUDDGVFKDS+HW
KRRJKHHPUDDGVFKDSYHUULFKWSHULRGLHNRQGHUKRXGVEDJJHUZHUNLQKHWYHUGLHSWHGHHOURQGGH
XLWVWURRP

:DWHUNHULQJHQ
+HWJHPDDO'H3RHOLVELQQHQGLMNVYDQGH=HHGLMNJHSURMHFWHHUG'H=HHGLMNEHWUHIWHHQSULPDLUH
ZDWHUNHULQJ'DDUELMGLHQWUHNHQLQJJHKRXGHQWHZRUGHQPHWHHQYULMZDULQJ]RQHYDQPHWHUXLW
GHWHHQYDQGHZDWHUNHULQJ ]LHSDUDJUDDI3URYLQFLDOH5XLPWHOLMNH9HURUGHQLQJ6WUXFWXXUYLVLH 
9RRUKHWJHPDDOLVHFKWHUVSUDNHYDQHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJHQHHQDOWHUQDWLHIEXLWHQGH
YULMZDULQJ]RQHYDQPHWHULVQLHWPRJHOLMN

'HSHUVNRNHUVYDQKHWJHPDDONUXLVHQGHSULPDLUHZDWHUNHULQJ9ROJHQVELMODJH%YDQGH7$:
/HLGUDDG.XQVWZHUNHQPRHWHQJHPDOHQLQHHQSULPDLUHZDWHUNHULQJWZHHDIVOXLWPLGGHOHQKHEEHQ
GLHRQDIKDQNHOLMNYDQHONDDU]LMQ+HWPHHVWJDQJEDDULVHHQWHUXJVODJNOHSLQKHWEXLWHQKRRIGHQHHQ
DIVOXLWHULQKHWJHPDDO'RRU++1.LVGDDUQDDVWYRRUSULPDLUHZDWHUNHULQJHQYRRUJHVFKUHYHQGDWHU
HHQNHHUPLGGHOLQGHNUXLQYDQGHGLMNPRHWZRUGHQRSJHQRPHQ'HGLMNEOLMIWWLMGHQVHQQD
XLWYRHULQJIXQFWLRQHUHQDOVSULPDLUHZDWHUNHULQJ%RYHQVWDDQGHYRRU]LHQLQJHQ]XOOHQZRUGHQ
JHUHDOLVHHUG

7LMGHQVGHXLWYRHULQJEOLMIWGHLQWHJULWHLWYDQGHGLMNULQJJHZDDUERUJGGRRUPLGGHOYDQHHQWLMGHOLMNH
ZDWHUNHULQJ,QGHUHJHOVYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQLVHHQGXEEHOEHVWHPPLQJRSJHQRPHQWHQ
EHKRHYHYDQGHEHVFKHUPLQJYDQGHZDWHUNHULQJ2PSLSLQJWHYRRUNRPHQZRUGHQNZHOVFKHUPHQ
WRHJHSDVW$OOHZHUN]DDPKHGHQELQQHQGHLQYORHG]RQHZDWHUNHULQJZRUGHQRQGHUVWULNWH
YRRUZDDUGHQXLWJHYRHUGPHWHHQGXLGHOLMNHJRQRJRGRRU++1.9RRUDIJDDQGDDQGHXLWYRHULQJ
YDQGHZHUN]DDPKHGHQ]DOGHDDQQHPHUGHEHQRGLJGHEHUHNHQLQJHQJHJHYHQVFRQIRUPGH
ZHWWHOLMNHYHUHLVWHQHQEHOHLG++1.WHUJRHGNHXULQJPRHWHQRYHUOHJJHQ

$IYDOZDWHUNHWHQ
+HWDIYORHLHQGHKHPHOZDWHUYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNYDQKHWJHPDDOZRUGWGLUHFWDIJHYRHUGQDDU
KHWERH]HPZDWHU9HURQWUHLQLJLQJYDQKHWDIYORHLHQGHKHPHOZDWHUZRUGW]RYHHOPRJHOLMNYRRUNRPHQ
GRRUHHUGHUJHQRHPGHWRHSDVVLQJYDQGXXU]DPH QLHWXLWORJHQGH PDWHULDOHQ(UZRUGWLQKHW
JHPDDOJHHQWRLOHWYRRU]LHQLQJRSJHQRPHQPHWKHWRRJRSGHQDELMKHLGYDQJHPDDO0RQQLFNHQGDP

&RQFOXVLH
'HZDWHUDVSHFWHQXLWGHZDWHUWRHWVYRUPHQJHHQEHOHPPHULQJYRRUGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDO



(FRORJLH


,Q1HGHUODQGLVGHQDWXXUEHVFKHUPLQJRSJHVSOLWVWLQGHEHVFKHUPLQJYDQJHELHGHQHQHU]LMGVHQGH
EHVFKHUPLQJYDQVRRUWHQDQGHU]LMGV2PWHRQGHU]RHNHQRIVSUDNHLVYDQQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQRS
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EHLGHEHVFKHUPLQJVUHJLPHVLV]RZHOHHQEXUHDXVWXGLHXLWJHYRHUGQDDUIORUDHQIDXQDDOV
YHOGRQGHU]RHN,QGH]HSDUDJUDDIZRUGWLQJHJDDQRSGHFRQFOXVLHVGLHKLHUXLWDIWHOHLGHQ]LMQYRRU
]RZHOJHELHGVEHVFKHUPLQJDOVVRRUWEHVFKHUPLQJ

 *HELHGVEHVFKHUPLQJ

,QGH]HSDUDJUDDIZRUGWRQGHUVFKHLGJHPDDNWLQGHYROJHQGHGULH]DNHQ
 1DWXUD
 1DWXXUQHWZHUN1HGHUODQG
 VWLNVWRIGHSRVLWLHRSQDWXXUJHELHGHQ

1DWXUDJHELHG
*HELHGVEHVFKHUPLQJLQ1HGHUODQGYLQGWRQGHUPHHUSODDWVYLDGH:HWQDWXXUEHVFKHUPLQJ'LUHFW
DFKWHUGH=HHGLMNEHYLQGW]LFKKHW1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHUGLHYDOWRQGHUGH
ZHUNLQJYDQGH]HZHW=LHILJXXUYRRUGHORNDOHEHJUHQ]LQJ JHHOJURHQJHPDUNHHUG YDQKHW
1DWXUDJHELHG

+HW1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHUEHVODDWHHQRSSHUYODNWHYDQFLUFDKD
ZDDUYDQFLUFDKD]RZHO9RJHODOV+DELWDWULFKWOLMQJHELHGLV,QGHRPJHYLQJYDQKHW
SODQJHELHGLVVSUDNHYDQ]RZHOKDELWDWULFKWOLMQJHELHG KLHUQD+5 HQYRJHOULFKWOLMQJHELHG KLHUQD
95 



1LHXZJHPDDO





)LJXXU%HJUHQ]LQJ1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHU JURHQ+595HQEODXZDOOHHQ95 



%LQQHQKHW1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHU]LMQGRHOVWHOOLQJHQDDQJHZH]HQYRRUGH
KDELWDWVRRUWHQ+ULYLHUGRQGHUSDGHQGH+PHHUYOHHUPXLV9HUGHULVKHWJHELHG
DDQJHZH]HQYRRUKHWKDELWDWW\SH+.UDQVZLHUZDWHUHQ7HQVORWWHLVKHWJHELHGDDQJHZH]HQ


+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







YRRUWZHHEURHGYRJHOVRRUWHQHQPHHUGHUHQLHWEURHGYRJHOV7DEHOJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQDOOH
DDQJHZH]HQ1DWXUDZDDUGHQ


7DEHO$DQJHZH]HQVRRUWHQ1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHU

+DELWDWW\SHQ

+.UDQVZLHUZDWHUHQ

KDELWDWVRRUWHQ


+0HHUYOHHUPXLV
+5LYLHUGRQGHUSDG

EURHGYRJHOV


$$DOVFKROYHU
$9LVGLHI

QLHW%URHGYRJHOV


$/HSHODDU
$%UDQGJDQV




$1RQQHWMH
$'ZHUJPHHXZ




$=ZDUWHVWHUQ
$)XXW




$*UDXZHJDQV
$6PLHQW




$.UDNHHQG
$6OREHHQG




$.URRQHHQG
$7DIHOHHQG




$.XLIHHQG
$7RSSHU




$%ULOGXLNHU
$*URWH]DDJEHN


$0HHUNRHW

9HUVWRULQJYDQ OHHIJHELHGHQ YDQGH]HVRRUWHQHQYHUQLHWLJLQJYDQKDELWDWW\SHQ]LMQRSYRRUKDQG
QLHWXLWWHVOXLWHQ'HYHUVWRUHQGHHIIHFWHQ]LMQRQGHUPHHUDIKDQNHOLMNYDQGHZHUN]DDPKHGHQHQGH
SHULRGHZDDULQGHZHUN]DDPKHGHQZRUGHQXLWJHYRHUG,QKHWNDGHUYDQGH:HWQDWXXUEHVFKHUPLQJ
LVGDDURPHHQYRRUWRHWVXLWJHYRHUG$DQJH]LHQGH:HWQDWXXUEHVFKHUPLQJHHQH[WHUQHZHUNLQJ
NHQWLVLUUHOHYDQWRIGHZHUN]DDPKHGHQELQQHQRIEXLWHQGHEHJUHQ]LQJYDQKHWJHELHGZRUGHQ
XLWJHYRHUG

'HYRRUWRHWVLVRQGHUGHHOYDQGH1DWXXUWRHWVGLHLQ%LMODJH9LVRSJHQRPHQ+LHUXLWEOLMNWGDW
VLJQLILFDQWQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQKHWYRRUQHPHQRSKHW1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHU
XLWWHVOXLWHQ]LMQ:HOWUHHGWWLMGHOLMNHYHUVOHFKWHULQJRS9RRUGH]HWLMGHOLMNHYHUVOHFKWHULQJZRUGW
HHQYHUVOHFKWHULQJVWRHWVRSJHVWHOGHQZRUGWHHQ1DWXXUEHVFKHUPLQJVZHWYHUJXQQLQJDDQJHYUDDJG
'HLQVWDQGKRXGLQJVGRHOHQYDQKHW1DWXUDJHELHG0DUNHUPHHU ,-PHHUNRPHQDOVJHYROJYDQ
GHERXZYDQKHWJHPDDOQLHWLQKHWJHGLQJ




:DQQHHUVLJQLILFDQWHQHJDWLHYHHIIHFWHQQLHWXLWWHVOXLWHQ]RXGHQ]LMQ]RXHHQSDVVHQGHEHRRUGHOLQJRSJHVWHOGPRHWHQZRUGHQ

,QGDWJHYDO]RXRRNHHQPHUSOLFKWJHOGHQZDDUELMGLWSURMHFWSODQGHµPRHGHUSURFHGXUH¶]RXYRUPHQYDQGHPHU2PGDWHU
µVOHFKWV¶VSUDNHLVYDQHHQYHUVOHFKWHULQJVWRHWVLVKLHUJHHQVSUDNHYDQ
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1DWXXUQHWZHUN1HGHUODQG
)LJXXUWRRQWGHEHJUHQ]LQJYDQJHELHGHQGLHRQGHUGHHOXLWPDNHQYDQKHW1DWXXUQHWZHUN
1HGHUODQG'HJHKHOH*RXZ]HHEXLWHQGH=HHGLMNLVRQGHUGHHOYDQGH111HQGDDUQDDVWGHRHYHUHQ
KHWNOHLQHYRRUODQGDDQGHELQQHQWHHQYDQGH=HHGLMN


1LHXZJHPDDO




)LJXXU/RFDWLHV DPELWLH EHKHHUW\SHQYRFKWLJZHLGHYRJHOJUDVODQG JURHQ ]RHWHSODV OLFKWEODXZ HQPRHUDV GRQNHUJURHQ 


'HSURYLQFLDOHYHURUGHQLQJVWHOWGDWLQHHQEHVWHPPLQJVSODQGHZH]HQOLMNHNHQPHUNHQHQZDDUGHQ
YDQGH111QLHWVLJQLILFDQWPRJHQZRUGHQDDQJHWDVWHQGDWQHJDWLHYHHIIHFWHQPRHWHQZRUGHQ
YRRUNRPHQ+HWJHPDDOKHHIWHHQUXLPWHEHVODJYDQRQJHYHHUKHFWDUHELQQHQKHW111+HW
EHKHHUW\SHGDWJHOGWWHUSODDWVHYDQKHWUXLPWHEHVODJEHWUHIW1µ9RFKWLJZHLGHYRJHOJUDVODQG¶
,QKHWKXLGLJHSODQJHELHGLVGH]HFRPSHQVDWLHQLHWWHUHDOLVHUHQ%LMRSSHUYODNWHQYDQPLQGHUGDQ
KHFWDUHJDDWGHSURYLQFLHGDQRRNELMYRRUNHXURYHURSILQDQFLsOHFRPSHQVDWLH%XLWHQGLMNVLVHU
QHWWRJHHQVSUDNHYDQRSSHUYODNWHEHVODJELQQHQKHW111

&RQFOXVLHEHVFKHUPGHJHELHGHQ
,QKHWNDGHUYDQGH:HWQDWXXUEHVFKHUPLQJLVHHQYHUJXQQLQJQRGLJYRRUKHWRSWUHGHQYDQHHQ
WLMGHOLMNHYHUVOHFKWHULQJ$OVJHYROJYDQGHYHUVOHFKWHULQJNRPHQGHLQVWDQGKRXGLQJVGRHOHQHFKWHU
QLHWLQKHWJHGLQJ

7HQDDQ]LHQYDQKHW111LVILQDQFLsOHFRPSHQVDWLHQRGLJYRRUGHYHUQLHWLJLQJYDQHHQRSSHUYODNYDQ
FLUFDKD111
 6RRUWEHVFKHUPLQJ

6RRUWEHVFKHUPLQJLQ1HGHUODQGYLQGWSODDWVYLDGH:HW1DWXXUEHVFKHUPLQJ :Q 2SJURQGYDQ
GH]HZHWLVHHQJURRWDDQWDOGLHUHQSODQWHQVRRUWHQDDQJHZH]HQDOVEHVFKHUPGHLQKHHPVHVRRUW
8LWGHQDWXXUWRHWVEOLMNWGDWYRRUGHYROJHQGHVRRUWHQHIIHFWHQ]LMQWHYHUZDFKWHQ
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9DQXLWGHGDWDEDVHYDQGH1'))EOLMNWGDWLQGHRPJHYLQJYDQKHWYRRUQHPHQJHHQEHVFKHUPGH
YDDWSODQWVRRUWHQYDQGH:Q]LMQDDQJHWURIIHQ+LHUGRRUNXQQHQQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQKHW
YRRUQHPHQRSEHVFKHUPGHYDDWSODQWHQZRUGHQXLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQ
RQWKHIILQJVDDQYUDDJ]LMQQLHWQRGLJ

9RJHOV
+HWJHELHGRSHQURQGGH*RXZ]HHLVHHQYHU]DPHOSODDWVYDQDOOHUOHLYRJHOVHQLVHHQEHODQJULMNH
EURHGYRJHOJHELHG7HUKRRJWHYDQKHWJHPDDO]LMQYDQXLWGHOLWHUDWXXUJHHQZDDUQHPLQJHQEHNHQG
YDQYRJHOVZDDUYDQKHWQHVWMDDUURQGEHVFKHUPGLV+HWLVQLHWXLWWHVOXLWHQGDWDOJHPHHQ
YRRUNRPHQGHEURHGHQGHYRJHOVDDQZH]LJ]LMQRSRILQGHQDELMKHLGYDQKHWJHPDDO2PGDWRSGH
]HHGLMNJHHQERPHQDDQZH]LJ]LMQZRUGHQQHVWHQYDQMDDUURQGEHVFKHUPGHYRJHOVQLHWYHUZDFKW

%URHGHQGHYRJHOV]LMQRQGHUGH:Q]ZDDUEHVFKHUPG(UPRHWUHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQPHWGH
DDQZH]LJKHLGYDQQHVWHQHQEURHGHQGHYRJHOVYDQDOJHPHHQYRRUNRPHQGHZDWHUYRJHOV RQGHU
DQGHUHIXXWZDWHUKRHQZLOGHHHQGPHHUNRHW 'HGRRUORRSWLMGYDQGHZHUN]DDPKHGHQDDQKHW
JHPDDOEHGUDDJWFLUFDppQMDDU+LHUGRRULVKHWDDQQHPHOLMNGDWRRNWLMGHQVKHWEURHGVHL]RHQZRUGW
JHZHUNW+HWVWDNHQYDQGHZHUN]DDPKHGHQWHQEHKRHYHYDQKHWEURHGVHL]RHQ PDDUWMXOL 
LVRQZHQVHOLMN:HONDQGHVWDUWYDQGHZHUN]DDPKHGHQDIJHVWHPGZRUGHQRSGHYRRUNRPHQGH
YRJHOVRRUWHQHQKHWEURHGVHL]RHQ'HZHUN]DDPKHGHQZRUGHQJHVWDUWYRRUKHWEURHGYRJHOVHL]RHQ
YRRUPDDUW ZDDUQDFRQWLQXZRUGWGRRUJHZHUNWRPWHYRRUNRPHQGDWYRJHOVJDDQEURHGHQLQ
GHRPJHYLQJYDQKHWJHPDDO2SGH]HZLM]HZRUGWYHUVWRULQJYDQEURHGHQGHYRJHOVYRRUNRPHQ
'DDUPHHLVHHQRQWKHIILQJ:QYRRUGHZHUN]DDPKHGHQQLHWQRGLJ

9LVVHQ
8LWGHGDWDEDVHYDQGH1'))EOLMNWGDWLQGHRPJHYLQJYDQKHWYRRUQHPHQJHHQEHVFKHUPGH
YLVVRRUWHQYDQGH:Q]LMQDDQJHWURIIHQ1HJDWLHYHHIIHFWHQRSEHVFKHUPGHYLVVRRUWHQNXQQHQ
]RGRHQGHZRUGHQXLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQRQWKHIILQJVDDQYUDDJYRRUKHWYHUVWRUHQYDQ
YLVVHQ]LMQQLHWQRGLJ

*URQGJHERQGHQ]RRJGLHUHQ
2SEDVLVYDQGHORFDWLHHQNHQPHUNHQYDQKHWSODQJHELHGLVKHWYRRUNRPHQYDQDOJHPHHQ
YRRUNRPHQGHJURQGJHERQGHQ]RRJGLHUVRRUWHQDDQQHPHOLMN9HUVFKLOOHQGHPXL]HQVRRUWHQNRQLMQ
PROHQYRVNRPHQYRRURSRILQGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQGHSURMHFWORFDWLH9RRUKHWYHUVWRUHQYDQ
GH]HVRRUWHQJHOGWHFKWHUELQQHQDOOHSURYLQFLHVHHQYULMVWHOOLQJ8LWGHGDWDEDVHYDQGH1'))EOLMNW
GDWLQGHZLMGHUHRPJHYLQJYDQKHWYRRUQHPHQYLHURQGHUGH:QEHVFKHUPGHJURQGJHERQGHQ
]RRJGLHUVRRUWHQ]LMQZDDUJHQRPHQZDDUYRRUJHHQYULMVWHOOLQJJHOGWELQQHQSURYLQFLH1RRUG+ROODQG
+HWEHWUHIWGHQDWLRQDDOEHVFKHUPGHEXQ]LQJKHUPHOLMQHQZDWHUVSLWVPXLVHQGH(XURSHHV
EHVFKHUPGH1RRUGVHZRHOPXLV
8LWKHWQDGHUYHOGRQGHU]RHNGDW(&2/RJLVFKXLWYRHUGHQDDUGHDDQZH]LJKHLGYDQZDWHUVSLWVPXLV
HQ1RRUGVHZRHOPXLVEOHHNGDWGH]HVRRUWHQQLHWDDQZH]LJ]LMQLQGHRPJHYLQJYDQKHWJHPDDO
%XQ]LQJHQ+HUPHOLMQ]LMQRSRQJHYHHUHHQNLORPHWHUDIVWDQGYDQKHWSODQJHELHGZDDUJHQRPHQ'H
]HHGLMNYRUPWGRRURSHQKHLGHQJHEUHNDDQGHNNLQJJHHQRSWLPDDOELRWRRSYRRUGH]HVRRUWHQ
+LHUGRRULVWHUSODDWVHYDQKHWJHPDDOKRRJXLWVSUDNHYDQGHDDQZH]LJKHLGYDQHHQPDUJLQDDO
RQGHUGHHOYDQKHWOHHIJHELHGGDWQDGHZHUN]DDPKHGHQZHGHURPGH]HIXQFWLH]DOKHEEHQ
*HGXUHQGHGHZHUN]DDPKHGHQKHEEHQGH]HVRRUWHQLQKHWJHYDOYDQYHUVWRULQJLQGHRPJHYLQJ
UXLPYROGRHQGHXLWZLMNPRJHOLMNKHGHQ+LHUGRRU]LMQQHJDWLHYHHIIHFWHQRSGHLQVWDQGKRXGLQJYDQ
GH]HPDUWHUDFKWLJHQXLWWHVOXLWHQ1HJDWLHYHHIIHFWHQRSEHVFKHUPGHJURQGJHERQGHQ
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]RRJGLHUVRRUWHQ]LMQXLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQRQWKHIILQJVDDQYUDDJYRRUKHWYHUVWRUHQ
YDQGH]HVRRUWHQ]LMQQLHWQRGLJ

9OHHUPXL]HQ
,QGHRPJHYLQJYDQGHSODQORFDWLH]LMQZDDUQHPLQJHQYDQGLYHUVHYOHHUPXLVVRRUWHQEHNHQG
6RRUWHQ]RDOVGHJHZRQHGZHUJYOHHUPXLVURVVHYOHHUPXLVPHHUYOHHUPXLVODDWYOLHJHUHQJHZRQH
JURRWRRUYOHHUPXLV]LMQLQGHRPJHYLQJDDQJHWURIIHQ

%LQQHQKHWSODQJHELHG]LMQJHHQJHVFKLNWHERPHQDDQZH]LJGLHGLHQVWNXQQHQGRHQDOVYHUEOLMISODDWV
YRRUYOHHUPXL]HQ'HDDQZH]LJKHLGYDQYOLHJURXWHVNDQLQGLWVWDGLXPRRNDOXLWJHVORWHQZRUGHQ
DDQJH]LHQHUJHHQEHJHOHLGHQGHHOHPHQWHQ]RDOVERPHQULMHQDDQZH]LJ]LMQ'HZDDUQHPLQJHQ
EHWUHIIHQZDDUVFKLMQOLMNIRHUDJHUHQGHGLHUHQ+HWIRHUDJHHUJHELHGNDQWLMGHOLMNGRRUGH
ZHUN]DDPKHGHQYHUVWRRUGZRUGHQ9HUVWRULQJNDQYRRUNRPHQZRUGHQGRRUELMGHZHUN]DDPKHGHQ
XLWVWUDOLQJYDQOLFKWQDDUKHWZDWHURSSHUYODNWHYRRUNRPHQ

$PILELHsQHQUHSWLHOHQ
7HUSODDWVHYDQGHSURMHFWORFDWLHLVGHDDQZH]LJKHLGYDQDOJHPHHQYRRUNRPHQGHDPILELHVRRUWHQ
DDQQHPHOLMN6RRUWHQ]RDOVEUXLQHNLNNHUJHZRQHSDGHQNOHLQHZDWHUVDODPDQGHUNRPHQYRRURSRI
LQGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQGHSURMHFWORFDWLH9RRUKHWYHUVWRUHQYDQGH]HVRRUWHQJHOGWHFKWHU
ELQQHQDOOHSURYLQFLHVHHQYULMVWHOOLQJ,QGHZLMGHUHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG]LMQ
ZDDUQHPLQJHQEHNHQGYDQGH(XURSHHVEHVFKHUPGHUXJVWUHHSSDG2SGHSURMHFWORFDWLHNRPWGH
VRRUWPRPHQWHHOQLHWYRRURPGDWKLHULQGHKXLGLJHVLWXDWLHJHHQJHVFKLNWOHHIJHELHGYRRUGHVRRUW
DDQZH]LJLV JHHQRQEHJURHLGH]DQGHULJHSHUFHOHQRISLRQLHUVYHJHWDWLHV *HGXUHQGHGH
ZHUN]DDPKHGHQGLHQWHFKWHUZHOUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQPHWKHWYHUVFKLMQHQYDQGH]HVRRUW
RSGHSURMHFWORFDWLH5XJVWUHHSSDGVWDDWEHNHQGDOVVXSHUSLRQLHUHQNDQLQNRUWHWLMGJURWHDIVWDQGHQ
DIOHJJHQRS]RHNQDDUJHVFKLNWHYRRUWSODQWLQJVZDWHUHQ,QGLHQRSGHSURMHFWORFDWLH
UHJHQZDWHUSODVVHQRSHHQ]DQGLJHRQGHUJURQGRQWVWDDQNDQGHUXJVWUHHSSDGGHSURMHFWORFDWLH
JHEUXLNHQRP]LFKYRRUWWHSODQWHQ,QGLHQGHUXJVWUHHSSDGRSGHSURMHFWORFDWLHYHUVFKLMQWHQGRRU
GHZHUN]DDPKHGHQYHUVWRRUGUDDNWGDQYLQGWHHQRYHUWUHGLQJYDQGH:QSODDWV,QGDWJHYDO
GLHQHQGHZHUN]DDPKHGHQWHZRUGHQJHVWDDNWHQDOVQRJHHQRQWKHIILQJYRRUKHWYHUVWRUHQYDQGH]H
EHVFKHUPGHVRRUWZRUGHQDDQJHYUDDJG'H]HVLWXDWLHNDQZRUGHQYRRUNRPHQGRRUKHWRQWVWDDQYDQ
UHJHQZDWHUSODVVHQRSGHSURMHFWORFDWLHWHYRRUNRPHQJHGXUHQGHKHWYRRUWSODQWLQJVVHL]RHQYDQGH
VRRUW DSULODXJXVWXV 

,QGHZLMGHUHRPJHYLQJYDQKHWYRRUQHPHQ]LMQHQNHOHZDDUQHPLQJHQYDQGHULQJVODQJJHGDDQ
7LMGHQVKHWQDGHUYHOGRQGHU]RHNGDWGRRU(&2/RJLVFKJHGXUHQGHGH]RPHUYDQLV
XLWJHYRHUGZHUGJHFRQVWDWHHUGGDWGHULQJVODQJQLHWLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHGDDQZH]LJ
LV2RNYRRUGHDQGHUHEHVFKHUPGHUHSWLHOVRRUWHQLVHULQRIQDELMGHSURMHFWORFDWLHJHHQJHVFKLNW
OHHIJHELHGDDQZH]LJ9HUVWRULQJYDQUHSWLHOVRRUWHQDOVJHYROJYDQKHWYRRUQHPHQNDQZRUGHQ
XLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQRQWKHIILQJVDDQYUDDJ]LMQQLHWQRGLJ

/LEHOOHQ
7HUSODDWVHYDQGHSURMHFWORFDWLHHQLQGHGLUHFWHRPJHYLQJKLHUYDQ]LMQJHHQZDDUQHPLQJHQEHNHQG
YDQEHVFKHUPGHOLEHOOHQVRRUWHQ'HRPJHYLQJYDQGHSURMHFWORFDWLHELHGWJHHQJHVFKLNWOHHIJHELHG
DDQGHEHVFKHUPGHOLEHOVRRUWHQ'HDDQZH]LJKHLGYDQEHVFKHUPGHOLEHOVRRUWHQLQGHGLUHFWH
QDELMKHLGYDQGHSURMHFWORFDWLHNDQ]RGRHQGHZRUGHQXLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQ
RQWKHIILQJVDDQYUDDJ]LMQQLHWQRGLJ
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'DJYOLQGHUV
7HUSODDWVHYDQGHSURMHFWORFDWLHHQLQGHGLUHFWHRPJHYLQJKLHUYDQ]LMQJHHQZDDUQHPLQJHQEHNHQG
YDQEHVFKHUPGHYOLQGHUVRRUWHQ'HRPJHYLQJYDQGHSURMHFWORFDWLHELHGWJHHQJHVFKLNWOHHIJHELHG
DDQGHEHVFKHUPGHYOLQGHUVRRUWHQ'HDDQZH]LJKHLGYDQEHVFKHUPGHYOLQGHUVRRUWHQLQGHGLUHFWH
QDELMKHLGYDQGHSURMHFWORFDWLHNDQ]RGRHQGHZRUGHQXLWJHVORWHQ1DGHURQGHU]RHNHQHHQ
RQWKHIILQJVDDQYUDDJ]LMQQLHWQRGLJ

&RQFOXVLHEHVFKHUPGHVRRUWHQ
2SEDVLVYDQKHWXLWJHYRHUGHYHOGRQGHU]RHNYRRUDDQZH]LJKHLGEHVFKHUPGHIORUDHQIDXQDNDQ
YDVWJHVWHOGZRUGHQGDWHUWHUSOHNNHYDQGHSURMHFWORFDWLHDOJHPHHQYRRUNRPHQGHJURQGJHERQGHQ
]RRJGLHUVRRUWHQYRRUNXQQHQNRPHQ9RRUKHWYHUVWRUHQYDQGH]HVRRUWHQJHOGWHHQYULMVWHOOLQJ
'DDUQDDVWNXQQHQHUYRJHOVRRUWHQEURHGHQRSRIQDELMGHSURMHFWORFDWLH+HWYHUVWRUHQYDQ
EURHGHQGHYRJHOVLVYHUERGHQHQGLHQWYRRUNRPHQWHZRUGHQ'LWNDQZRUGHQYRRUNRPHQGRRUGH
VWDUWYDQGHZHUN]DDPKHGHQEXLWHQKHWEURHGVHL]RHQWHSODQQHQYHUYROJHQVJHGXUHQGHKHW
EURHGVHL]RHQFRQWLQXGRRUWHZHUNHQ9HUGHUNDQZRUGHQJHFRQVWDWHHUGGDWHUPRPHQWHHOJHHQ
EHVFKHUPGHVRRUWHQYRRUNRPHQRSRIQDELMGHSURMHFWORFDWLHZDDUYRRUJHHQYULMVWHOOLQJJHOGW:HO
GLHQWUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQPHWKHWYHUVFKLMQHQYDQGHUXJVWUHHSSDG'DDUQDDVWJHOGWGH
DOJHPHQH]RUJSOLFKW

 6WLNVWRIGHSRVLWLHRSQDWXXUJHELHGHQ



1HGHUODQGKHHIWGH(XURSHVHUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQOXFKWNZDOLWHLWJHwPSOHPHQWHHUGLQGH:HW
PLOLHXEHKHHU'HZHWJHHIWJUHQVZDDUGHQYRRUFRQFHQWUDWLHVLQGHEXLWHQOXFKWYDQVWRIIHQ,Q
1HGHUODQG]LMQGHPDDWJHYHQGHOXFKWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQVWLNVWRIGLR[LGH 12  HQILMQVWRI
30 

,QGH:HWOXFKWNZDOLWHLWLVRSJHQRPHQGDWHHQSURMHFWGRRUJDQJNDQYLQGHQZDQQHHUDDQQHPHOLMN
NDQZRUGHQJHPDDNWGDWKHWSURMHFWµQLHWLQEHWHNHQHQGHPDWH¶ELMGUDDJWDDQGHOXFKWNZDOLWHLW+HW
EHJULS QLHWLQEHWHNHQHQGHPDWH  1,%0 LVJHGHILQLHHUGDOVYDQGHMDDUJHPLGGHOGH
JUHQVZDDUGHYRRUVWLNVWRIGLR[LGH 12 HQILMQVWRI 30 WHZHWHQJPñ:DQQHHUGH
ELMGUDJHYDQKHWSURMHFWEHQHGHQGH]HJUHQVEOLMIWLVHHQXLWJHEUHLGRQGHU]RHNQLHWQRRG]DNHOLMN
,QGLHQGHELMGUDJHPHHUGDQEHGUDDJWYRRUppQYDQEHLGHFRPSRQHQWHQLVHHQXLWJHEUHLG
OXFKWNZDOLWHLWRQGHU]RHNQRRG]DNHOLMNZDDUELMGHWRWDOHFRQFHQWUDWLHLQ]LFKWHOLMNZRUGWJHPDDNW

1RUPDOLWHU]LMQJHHQHPLVVLHVYDQOXFKWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQQLHWDDQGHRUGHELMHHQHOHNWULVFK
DDQJHGUHYHQJHPDDO'HELMGUDJHYDQOXFKWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQDDQGHFRQFHQWUDWLHVLQGHOXFKW
LVGDQµQLHWLQEHWHNHQHQGHPDWH¶(HQHYHQWXHOHQRRGVWURRPYRRU]LHQLQJ GLHVHO LVQLHWSHUPDQHQW
DDQZH]LJHQZRUGWDOOHHQJHwQVWDOOHHUGDOVGDWQRGLJLV

7LMGHQVGHERXZIDVHLVZHOVWLNVWRIHPLVVLHHQGHSRVLWLHDDQGHRUGHHQGDDUPHHLVGH3$6
UHJHOJHYLQJYDQMXOLUHOHYDQW7HQWLMGHYDQGHXLWYRHULQJYLQGHQHUJHGXUHQGHRQJHYHHUHHQ
MDDUWLMGZHUN]DDPKHGHQSODDWVZDDUELMVSUDNHLVYDQDDQHQDIYRHUYDQPDWHULDOHQHQ
ERXZDFWLYLWHLWHQQDELMKHW1DWXUDJHELHG,QGH]HIDVHLVHHQLQGLFDWLHYHEHUHNHQLQJXLWJHYRHUG
PHW$HULXV&DOFXODWRURPWHEHSDOHQRIHHQPHOGLQJRIDDQYUDDJYDQHHQYHUJXQQLQJQRRG]DNHOLMNLV
%LMODJH,9JHHIWGHUHVXOWDWHQYDQGH]HEHUHNHQLQJ
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'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOOHLGWQLHWWRWHHQWRHQDPHYDQKHWYHUNHHUDOOHHQYRRUUHJXOLHUHQ
VSHFLDDORQGHUKRXGLVVSUDNHYDQEHVWHPPLQJVYHUNHHU+HWJHPDDOZRUGWYRRU]LHQYDQHOHNWULVFK
DDQJHGUHYHQSRPSHQHQHHQYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLH(HQHYHQWXHHOQRRGVWURRPDJJUHJDDWNDQ
DDQJHVORWHQZRUGHQPDDULVQLHWSHUPDQHQWDDQZH]LJ'LWEHWHNHQWGDWHPLVVLHVQLHWDDQGHRUGH
]LMQ(HQWRHQDPHYDQGHFRQFHQWUDWLHVVWLNVWRIGLR[LGH 12 HQILMQVWRI 30 LVGDDURPRS
YRRUKDQGXLWWHVOXLWHQ

2SEDVLVYDQGHEHUHNHQLQJZRUGWQLHWYHUZDFKWGDWGHXLWYRHULQJVIDVHWRWRYHUVFKULMGLQJYDQGH
JUHQVYRRUVWLNVWRIGHSRVLWLHJDDWOHLGHQ(ULVGHUKDOYHJHHQPHOGLQJRIYHUJXQQLQJQRGLJ
2QGHUKDYLJSODQLVGDDUPHHLQOLMQPHWGHZHWPLOLHXEHKHHU

 &RQFOXVLH(FRORJLH

,QGHRQGHUVWDDQGHWDEHO]LMQDOOHFRQFOXVLHVHQYHUYROJVWDSSHQWHQDDQ]LHQYDQHFRORJLH
RSJHQRPHQ

7DEHO&RQFOXVLHV(FRORJLH

%HVFKHUPGHJHELHGHQ

.DQVRSRYHUWUHGLQJYHUVWRULQJ

1DWXUD MDYHUVOHFKWHULQJWUHHGWRS
111 MDRSSHUYODNYDQKDJDDW
%HVFKHUPGHVRRUWHQ :Q 

*HYROJ
YHUJXQQLQJDDQYUDJHQ
ILQDQFLsOHFRPSHQVDWLH

YHUORUHQ

QRRG]DNHOLMN





9DDWSODQWHQ QHHJHHQEHVFKHUPGHVRRUWHQ

JHHQYULMVWHOOLQJ

DDQZH]LJ
9RJHOV MDYHUVWRULQJYDQEURHGHQGHYRJHOV

UHNHQLQJKRXGHQPHWEURHGHQGH
YRJHOVLQZHUNSODQQLQJ

*URQGJHERQGHQ]RRJGLHUHQ MDDOOHHQDOJHPHHQYRRUNRPHQGH

JHHQYULMVWHOOLQJ

VRRUWHQ
9OHHUPXL]HQ QHH

JHHQ

9LVVHQ QHH

JHHQ

$PILELHsQ 5HSWLHOHQ MDDOJHPHHQYRRUNRPHQGHVRRUWHQ

JHHQYULMVWHOOLQJ

DDQZH]LJ
MDNDQVRSYHUVFKLMQHQYDQGH

YRRUNRPHQGDWUXJVWUHHSSDG

UXJVWUHHSSDGWLMGHQVZHUN]DDPKHGHQ

SURMHFWORFDWLHEHWUHHGW

/LEHOOHQYOLQGHUVHQRYHULJH QHH

JHHQ

RQJHZHUYHOGHQ





9HUNHHU

'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOQDELM0RQQLFNHQGDPEUHQJWJHHQVLJQLILFDQWHYHUDQGHULQJYDQGH
YHUNHHUVSURGXFWLHPHW]LFKPHH'HYHUNHHUVDDQWUHNNHQGHZHUNLQJYDQHHQJHPDDOEOLMIWLQGHUHJHO
EHSHUNWWRWppQRIHQNHOHSHUVRQHQZDJHQVSHUZHHN(HQVLQGHPDDQGEH]RHNWHHQYUDFKWZDJHQ
KHWJHPDDOYRRUGHDIYRHUYDQHYHQWXHHONURRVJRHG'HKXLGLJHZHJLQULFKWLQJ 1 LVWRHULMNHQG
RPKHW PLQLPDOH H[WUDYHUNHHURSHHQDFFHSWDEHOHPDQLHUDIWHNXQQHQZLNNHOHQ(FKWHUKHW
GRRUJDDQGHYHUNHHURSGH1PRHW]RPLQPRJHOLMNJHKLQGHUGZRUGHQGRRULQRIXLWYRHJHQYDQ
EHVWHPPLQJVYHUNHHUQDDUKHWJHPDDO
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,Q)LJXXULVHHQVFKHWVYDQGHRQWVOXLWLQJYDQKHWJHPDDOZHHUJHJHYHQ'H]HVFKHWVLVWRWVWDQG
JHNRPHQLQVDPHQVSUDDNPHWGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQGGLHYHUNHHUVEHKHHUGHUYDQGH1LV
=RDOVKLHUERYHQJHQRHPGLVVSUDNHLVYDQHHQODJHYHUNHHUVLQWHQVLWHLWYDQSHUVRQHQZDJHQV'H]H
]XOOHQULMGHQYLDGHLQURRGJHPDUNHHUGHLQYRHJHUV'DDUQDDVWNDQVSUDNH]LMQYDQJURRWRQGHUKRXG
ZDDUELMHHQWHOHNUDDQQRRG]DNHOLMNLVRPGHSRPSXLWWHKLMVHQ+LHUYRRU]LMQGHJURHQJHPDUNHHUGH
RSVWHOSODDWVHQJHUHVHUYHHUG'HYHUZDFKWLQJLVGDWGHIUHTXHQWLHGDDUYDQKRRJXLWHHQVSHUMDDULV

'HSURYLQFLH1RRUG+ROODQGLVEHKHHUGHUYDQGH1'H3URYLQFLHLVUHHGVLQHHQYURHJVWDGLXP
EHWURNNHQELMGHYHUNHHUVNXQGLJHLQSDVVLQJYDQKHWJHPDDO7LMGHQVGHDDQOHJYDQKHWJHPDDOZRUGW
JHEUXLNJHPDDNWYDQGHRSGHORFDWLHDDQZH]LJHDIULWHQSDUNHHUVWURRNYRRUGHWLMGHOLMNH
YHUNHHUVRPOHLGLQJ]RGDWGHZHJQLHWGLFKWKRHIW'HORNDOHRPOHLGLQJ]DOQDDUYHUZDFKWLQJWRW
PD[LPDDOPDDQGHQLQVWDQGZRUGHQJHKRXGHQ'HKLQGHUGLHKHWYHUNHHUKLHUYDQRQGHUYLQGW
EHSHUNW]LFKWWRWHHQYHUODJLQJLQGHPD[LPXPWRHJHVWDQHVQHOKHLG

+HWILHWVSDGRSGHNUXLQYDQGHGLMN]DOWHQWLMGHYDQGHFRQVWUXFWLHYDQGHXLWVWURRPWLMGHOLMN
RPJHOHJGZRUGHQ(ULVWHUSODDWVHYDQGHEHVWDDQGHDIULWSDUNHHUVWURRNYDQGH1UXLPWHRPKHW
ILHWVSDGKLHUDDQGHELQQHQWHHQYDQGHGLMNWHSURMHFWHUHQ LQFOXVLHIDIHQRSULWQDDUGHNUXLQYDQGH
GLMN 'HDDQOHJYDQHHQWLMGHOLMNHEUXJFRQVWUXFWLHRSNUXLQKRRJWHLVHHQDQGHUHPRJHOLMNHRSWLH'H
XLWYRHULQJVIDVHULQJYDQGHDDQQHPHU]DOOHLGHQG]LMQLQGHNHX]HYDQGHRPOHLGLQJVRSWLH'H
DDQQHPHU]DOYHUSOLFKWZRUGHQHHQYHLOLJHILHWVYHUELQGLQJWHJDUDQGHUHQZHONHYROGRHWDDQGH
ZHWWHOLMNHQRUPHQ
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)LJXXU


2QWVOXLWLQJJHPDDO
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 /DQGVFKDSFXOWXXUKLVWRULHHQDUFKHRORJLH

%LMGHRQWZLNNHOLQJYDQSODQQHQHQSURMHFWHQGLHQWUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQPHWGHDVSHFWHQ
ODQGVFKDSHQFXOWXXUKLVWRULHZDDURQGHUDUFKHRORJLH

+HWFHQWUDOHXLWJDQJVSXQWLQKHWEHOHLGYRRUODQGVFKDSHQFXOWXXUKLVWRULHLQ1RRUG+ROODQGLVµEHKRXG
GRRURQWZLNNHOLQJ¶'LWLVHHQRQWZLNNHOLQJVJHULFKWHEHQDGHULQJZDDUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQ
EHVWDDQGHHOHPHQWHQZDDUGHQHQNHQPHUNHQLQKHWODQGVFKDS'H]H]LMQJHYDWLQGH]RJHQDDPGH
NHUQNZDOLWHLWHQ1LHXZHRQWZLNNHOLQJHQGLHQHQELMWHGUDJHQDDQKHWEHKRXGHQRIYHUVWHUNHQYDQGH
NHUQNZDOLWHLWHQ

9RRUGHODQGVFKDSSHOLMNHFXOWXXUKLVWRULVFKHHQDUFKHRORJLVFKHRSERXZYDQKHWJHELHGZRUGW
YHUZH]HQQDDUKHWEXUHDXRQGHU]RHNYDQ5$$3 ]LHELMODJH,,, 




/DQGVFKDSHQ5XLPWHOLMNHLQSDVVLQJ

9ROJHQVGH JHDFWXDOLVHHUGH 6WUXFWXXUYLVLH1+YHUGHUXLWJHZHUNWLQGH/HLGUDDG/DQGVFKDS
HQ&XOWXXUKLVWRULHLVGRRUGHKRJHQDWXXUHQFXOWXXUZDDUGHQYDQKHWODQGVFKDS/DDJ+ROODQGHQ
PRQXPHQWDOHZDDUGHYDQGHGLMNHQHHQ]RUJYXOGLJHUXLPWHOLMNHLQSDVVLQJQRGLJ

'HSURMHFWORFDWLHPDDNWRQGHUGHHOXLWYDQKHWQDWLRQDDOODQGVFKDS/DDJ+ROODQG'RRUGHKRJH
QDWXXUHQFXOWXXUZDDUGHQZRUGWGLWODQGVFKDSEHVFKHUPGHQYDOW/DDJ+ROODQGRQGHUKHWUXLPWHOLMN
NZDOLWHLWVEHOHLGYDQGHSURYLQFLH/DDJ+ROODQGZRUGWJHNHQPHUNWGRRUGHYROJHQGHNHUQNZDOLWHLWHQ
 JURWHRSHQKHLGYDQKHWODQGVFKDS
 YHHOZHLGHHQPRHUDVYRJHOV
 RXGHJHRPHWULVFKHLQULFKWLQJVSDWURRQLQGHGURRJPDNHULMHQ
 YHHQSDNNHWWHQ
 PLGGHOHHXZVHVWURNHQYHUNDYHOLQJHQKLVWRULVFKHZDWHUJDQJHQ
 YHHODUFKHRORJLVFKHORFDWLHV
 NDUDNWHULVWLHNHGLMNHQOLQWGRUSHQ

'HNHUQNZDOLWHLWµRSHQKHLGYDQKHWODQGVFKDS¶NDQDDQJHWDVWZRUGHQGRRUFRQVWUXFWLHYDQKHW
QLHXZHJHPDDO+HWNDQHFKWHURRNMXLVWYHUEHWHUGZRUGHQGRRUHHQSDVVHQGDUFKLWHFWRQLVFK
RQWZHUSYDQKHWQLHXZHJHPDDOHQVORRSYDQKHWRXGHJHPDDO0HWEHWUHNNLQJWRWGHDUFKHRORJLVFKH
ORFDWLHVZRUGWYHUZH]HQQDDUGHEHWUHIIHQGHSDUDJUDDILQGLWKRRIGVWXN'HRYHULJHNHUQNZDOLWHLWHQ
ZRUGHQQDDUYHUZDFKWLQJQLHWRIVOHFKWV]HHUPLQLPDDODDQJHWDVW

+HWODQGVFKDS/DDJ+ROODQGYDOWRQGHUKHWUXLPWHOLMNNZDOLWHLWVEHOHLGYDQGHSURYLQFLH+HW
SODQJHELHGLVWHYHQVRQGHUGHHOYDQGHµ1RRUGHU,-HQ]HHGLMNHQ¶GDWDDQJHZH]HQLVDOVSURYLQFLDDO
PRQXPHQW'HGLMNHQ]LMQHHQEHHOGEHSDOHQGHOHPHQWLQKHW1RRUG+ROODQGVHSROGHUODQGVFKDSGRRU
GHFRQWLQXwWHLWHQGHKRRJWHYDQGHGLMNHQLQVDPHQKDQJPHWGHRSHQKHLGYDQKHWRPOLJJHQGH
ODQGVFKDS+HWNZDOLWHLWVEHOHLGYDQGHSURYLQFLHJHHIWDDQGDWUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQZRUGHQ
EHRRUGHHOGRSGHHIIHFWHQGLHKHWRSHQNDUDNWHUYDQKHWJHELHGDDQWDVWHQ(YHQWXHOHUXLPWHOLMNH
RQWZLNNHOLQJHQLQHQRPGH]HJHELHGHQPRHWHQDDQWRRQEDDUSRVLWLHIELMGUDJHQDDQKHW
NDUDNWHULVWLHNHODQGVFKDSVEHHOGYDQKHWJHELHG+HWLQEHHOGEUHQJHQYDQGHYLVXHOHHIIHFWHQLV
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QRRG]DNHOLMN,QGLWJHYDOLV]RZHOGH=HHGLMNDOVKHWPHHU'H3RHODDQJHZH]HQDOVSURYLQFLDDO
PRQXPHQW

%LMYHUGHUHXLWZHUNLQJYDQGHSODQQHQGLHQWGH/HLGUDDG/DQGVFKDSHQ&XOWXXUKLVWRULHKHW+DQGERHN
2QWZLNNHOHQPHW5XLPWHOLMNH.ZDOLWHLWPHWWLSVHQDDQGDFKWVSXQWHQDOVOHLGUDDGJHEUXLNWWH
ZRUGHQ7HYHQVGLHQWYHUDQWZRRUGLQJSODDWVWHYLQGHQYDQGHUXLPWHOLMNHLQSDVVLQJZDDURQGHU
YLVXHOHHIIHFWHQ

1LHXZERXZYDQKHWJHPDDOELHGWHHQNDQVRPGHUXLPWHOLMNHPDUNHULQJDOVHHQELM]RQGHUPRPHQW
ODQJVGHOLMQHQYDQ=HHGLMNHQ1DDQWHODWHQVOXLWHQELMGHIDPLOLHYDQJHPDOHQXLWGHRPJHYLQJ
6FKDUGDPHQ0RQQLFNHQGDP 'HXLWVWUDOLQJLVKLHUUREXXVWDOVIRUWLILFDWLHHQJHPDDNWYDQW\SLVFKH
+ROODQGVHPDWHULDOHQ




&XOWXXUKLVWRULH

2S]LMQYURHJVWLQGHHHHXZEHJLQQHQGHRQWJLQQLQJHQYDQKHWYHHQRPLQGHORRSYDQGHH
HHXZRRNHFKWV\VWHPDWLVFKRSJDQJWHNRPHQ %RV ,QGHHHHXZLVGHPDDLYHOGGDOLQJ
DOVJHYROJYDQGHRQWJLQQLQJDO]RYHUJHYRUGHUGGDWKHWODQGVFKDSGRRUPLGGHOYDQGLMNHQPRHW
ZRUGHQEHVFKHUPG(HUVWZRUGHQGHNOHLQHUHYHHQVWURRPSMHVDIJHGDPG,QGHORRSYDQGHWZHHGH
KHOIWYDQGHHHHXZGRHQ]LFKHHQDDQWDORYHUVWURPLQJHQYRRUGLHDDQOHLGLQJ]LMQWRWJURRWVFKDOLJH
GLMNHQERXZ 9DQ/HHXZHQ 'H:LWWH *URWHVWXNNHQODQGERXZJURQGJDDQGDDUELMYHUORUHQ
HQ0DUNHQELMYRRUEHHOGLVYDQDIGH]HSHULRGHHHQHLODQG %XUJHUHD 'HGLMNDDQGHODQG]LMGH
YDQ'H3RHOZDVRQGHUGHHOYDQGH]HRQWZLNNHOLQJHQPRHWGXVLQGHWZHHGHKHOIWYDQGHHHHXZ
DDQJHOHJG]LMQRPKHWEXLWHQZDWHUYDQGH=XLGHU]HHEXLWHQWHKRXGHQ9RRUHHQYHUGHUH
RPVFKULMYLQJYDQFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHQZRUGWYHUZH]HQQDDUKHWEXUHDXRQGHU]RHNYDQ5$$3
]LHELMODJH,,, 

9ROJHQVGHGDWDEDVHYDQYHUGZHQHQ1HGHUODQGVHPROHQV ZZZPROHQGDWDEDVHQO ]LMQHUJHHQ
PROHQSODDWVHQELQQHQKHWSODQJHELHGEHNHQG:HO]LMQODQJVGHODQG]LMGHYDQ'H3RHODFKW
PROHQSODDWVHQEHNHQGYDQSROGHUPROHQVGLHWXVVHQHQJHIXQFWLRQHHUGKHEEHQ9ROJHQV
GHWRHOLFKWLQJ]RXGHQGHPROHQVKHWSROGHUZDWHULQ'H3RHOKHEEHQJHSRPSWHQ]RXKHWZDWHU
YHUYROJHQVELMHEXLW'H3RHOQDDUGH*RXZ]HH]LMQJHVWURRPG'HPROHQGDWDEDVHJHHIWGXVRRN
JHHQXLWVOXLWVHORYHUKHWPRPHQWYDQDDQOHJYDQGHGLMNURQG'H3RHO

9ROJHQVGH,QGLFDWLHYH.DDUWYDQKHW0LOLWDLU(UIJRHG ,.0(ZZZLNPHQO PDDNWGHGLMNDOVREMHFW
RQGHUGHHOXLWYDQGH6WHOOLQJYDQ$PVWHUGDP'H]HVWHOOLQJLVVLQGV81(6&2:HUHOGHUIJRHG
'H6WHOOLQJLVDDQJHOHJGWXVVHQHQWHUYHUGHGLJLQJYDQGHKRRIGVWDG'H:DWHUODQGVH
=HHGLMNYRUPGHKHW=XLGHU]HHIURQWYDQGH6WHOOLQJ 9HVWHUVZZZVWHOOLQJYDQDPVWHUGDPQO 
'HUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDOLVHFKWHUYDQXLWFXOWXXUKLVWRULVFKRRJSXQWHHQSDVVHQGHIXQFWLHLQGH
GLMNHQGRHWGDDUPHHJHHQDIEUHXNDDQGHFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHYDQGHGLMN+HWRQGHUGHHO
FXOWXXUKLVWRULHYRUPWKLHUPHHJHHQEHOHPPHULQJYRRUGHUHDOLVDWLHYDQKHWJHPDDO
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$DUGNXQGLJHZDDUGHQ

'HSURYLQFLH1RRUG+ROODQGKHHIWDDQJHJHYHQGDWKHWJHELHGYDQGH=HHGLMNHHQDDUGNXQGLJ
ZDDUGHYROJHELHGLVHQYDOWRQGHUKHWERGHPEHVFKHUPLQJVJHELHGYDQGHSURYLQFLH0HWKHW
YLJHUHQGHEHVWHPPLQJVSODQ%XLWHQJHELHG:DWHUODQGLVGHGLMN]HOIHQRRNKHWJHELHGWHQ
RRVWHQHQZHVWHQYDQGHGLMNDOVGXEEHOEHVWHPPLQJµZDDUGHDDUGNXQGLJ¶DDQJHZH]HQ,QGLW
JHELHGPDJQLHW]RQGHUPHHUZRUGHQDIJHJUDYHQWHQEHKRHYHYDQGHUHDOLVDWLHYDQKHWQLHXZH
JHPDDO+LHURYHUGLHQWDIVWHPPLQJSODDWVWHYLQGHQPHWGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG




$UFKHRORJLH

+HWHHUGHUJHFLWHHUGHDUFKHRORJLVFKEXUHDXRQGHU]RHNYDQ5$$3FRQFOXGHHUWDOVYROJW
2SEDVLVYDQGHJHVSHFLILFHHUGHDUFKHRORJLVFKHYHUZDFKWLQJ  HQGHYRRUJHQRPHQ
ERGHPLQJUHSHQ  NDQZRUGHQJHFRQFOXGHHUGGDWELMGHUHDOLVHULQJYDQGHSODQQHQPHW
]HNHUKHLGDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ]XOOHQZRUGHQYHUVWRRUG0HHUVSHFLILHN]LMQGHYROJHQGH
EHYLQGLQJHQYDQEHODQJ
 ELM ERGHPLQJUHSHQ WHQ EHKRHYH YDQ GH DDQOHJ YDQ HHQ JHPDDO ZRUGHQ DUFKHRORJLVFKH UHVWHQ
DDQJHVQHGHQGLHGHJHVFKLHGHQLVYDQGHERXZHQRSERXZYDQGHGDPHQGHGLMNZHHUVSLHJHOHQ
 GH DDQOHJ YDQ HHQ JHPDDO YHUVWRRUW GH]H GLMN VOHFKWV WHQ GHOH PDDU FUHsHUW QDDU YHUZDFKWLQJ
ZHOHHQ GZDUVGRRUVQHGH GLHKHWPRJHOLMNPDDNW]HHUYHHOLQIRUPDWLHRYHUGHJHVFKLHGHQLVYDQ
GHGLMNWHGRFXPHQWHUHQ
 LQGHGLMN]LMQERYHQGLHQPRJHOLMNUHVWHQYDQVFKXLYHQHQVOXL]HQXLW ±RS]LMQYURHJVWGHH
HHXZ DDQZH]LJ GH]H ]XOOHQ ELM ERGHPLQJUHSHQ ZDDUVFKLMQOLMN LQ KXQ JHKHHO ZRUGHQ YHUVWRRUG
'HUJHOLMNHUHVWHQZRUGHQLQLHGHUJHYDOYHUZDFKWURQGKHWKXLGLJHJHPDDODDQJH]LHQDOOHHQGDDU
RS KLVWRULVFKH NDDUWHQ HHQ VOXLV LV DDQJHJHYHQ 'H VORRS YDQ KHW EHVWDDQGH JHPDDO LV HFKWHU
JHHQRQGHUGHHOYDQGHVFRSHYDQGLWSURMHFWSODQ
 HU EHVWDDW HHQ NDQV RS GH DDQZH]LJKHLG YDQ GHOHQ YDQ VFKHHSVZUDNNHQ SDOLVVDGHQ HQ
EHVFKRHLLQJHQ GLH HYHQHHQV ELM ERGHPLQJUHSHQ JHKHHO RI GHHOV YHUVWRRUG ]XOOHQ ZRUGHQ 'H
YHUZDFKWH VFKXLYHQ HQ VOXL]HQ HYHQWXHOH VFKHHSVUHVWHQ SDOLVVDGHQ HQ EHVFKRHLLQJHQ ]LMQ QLHW
JRHGRSWHVSRUHQPHWEHKXOSYDQYRRURQGHU]RHN

9RRU XLWYRHULQJ ZRUGW HHQ DUFKHRORJLVFK ZHUNSODQ RSJHVWHOG ZHONH WHU JRHGNHXULQJ DDQ GH
JHPHHQWH :DWHUODQG ]DO ZRUGHQ YRRUJHOHJG ,Q GLW ZHUNSODQ ZRUGW YDVWJHOHJG KRH PHW GH
DUFKHRORJLVFKHZDDUGHQRPJHJDDQZRUGW



([SORVLHYHQRQGHU]RHN

%LMKHWURHUHQYDQGHRQGHUJURQGLVHHQNDQVDDQZH]LJGDWJHVWXLWZRUGWRSDFKWHUJHEOHYHQ
FRQYHQWLRQHOHH[SORVLHYHQ &( LQGHERGHP'H]HH[SORVLHYHQNXQQHQHHQJHYDDUYRUPHQELMGH
XLWYRHULQJYDQGHJURQGZHUN]DDPKHGHQ&(UHVWHUHQXLWERPEDUGHPHQWHQHQJHYHFKWHQLQGH
WZHHGHZHUHOGRRUORJ'H]HERPEDUGHPHQWHQKHEEHQYRRUDOSODDWVJHYRQGHQRSVWUDWHJLVFKHGRHOHQ
]RDOVELQQHQVWHGHQYHUELQGLQJVZHJHQVSRRUZHJHQVSRRUZHJVWDWLRQVEUXJJHQHQKDYHQV,QGH
RPJHYLQJYDQGLHGRHOHQNXQQHQLQHQNHOHJHYDOOHQEOLQGJDQJHUVYRRUNRPHQRIGURSSLQJHQYDQQLHW
JHEUXLNWHH[SORVLHYHQ(FKWHUYHUEXLWHQGLHGRHOHQLVGHNDQVNOHLQRSKHWDDQWUHIIHQYDQ&(0HW
EHKXOSYDQHHQOLWHUDWXXURQGHU]RHNLVEHNHNHQRIRRUORJVKDQGHOLQJHQWHUSODDWVHYDQRIQDELMGH
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GH3URYLQFLH1RRUG+ROODQGUHFKWYDQRSVWDOKHHIW$DQGHEXLWHQ]LMGHYDQGHGLMNLVHHQVWURRNYDQ
PHWHUYDQDIGHWHHQYDQGHGLMNGH*RXZ]HHRRNLQHLJHQGRPYDQKHWKRRJKHHPUDDGVFKDS'H
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LQGLHQHQELM+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU1DGHLQ]DJHWHUPLMQVWHOWKHW
KRRJKHHPUDDGVFKDSKHWSURMHFWSODQELQQHQWZDDOIZHNHQYDVW%LQQHQGH]HSHULRGHZRUGHQGH
]LHQVZLM]HQEHDQWZRRUG



+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHU
3URMHFWSODQWEYGHQLHXZERXZJHPDDOGH3RHO



3DJLQD

'DWXP

5HJLVWUDWLHQXPPHU



PHL







%HURHSQDYDVWVWHOOLQJ
%HURHSNDQELQQHQ]HVZHNHQQDGHEHNHQGPDNLQJYDQKHWSURMHFWSODQLQJHVWHOGWHZRUGHQELMGH
UHFKWEDQN%H]ZDDUPRJHOLMNKHLGYRRUDIJDDQGDDQGHPRJHOLMNKHLGYDQEHURHSRSGHUHFKWHULVQLHW
PRJHOLMN




$QGHUHUHOHYDQWHSURFHGXUHV

9RRUGHUHDOLVDWLHYDQJHPDDO'H3RHO]LMQQDDVWKHWEHVWHPPLQJVSODQHQSURMHFWSODQPHHUGHUH
YHUJXQQLQJHQQRRG]DNHOLMN7DEHOJHHIWHHQFRPSOHHWRYHU]LFKWYDQGHYHUJXQQLQJHQGLH++1.
DDQYUDDJW

,Q7DEHOHQ7DEHO]LMQGHYHUJXQQLQJHQKHWEHYRHJGJH]DJGHSURFHGXUHWLMGHQEH]ZDDURI
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 HHQ RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ YRRU KHW ERXZHQ YDQ KHW JHPDDO HQ KHW DDQOHJJHQ YDQ HHQ
DI HQ RSULW ZRUGW YHUNUHJHQ LQGLHQ YROGDDQ ZRUGW DDQ GH YHUHLVWHQ GLH LQ GH ZHW
JHQRHPGZRUGHQ$DQGH]HHLVHQNDQZRUGHQYROGDDQZDDUGRRUYHUZDFKWZRUGWGDWGH
RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ YHUOHHQG ZRUGW *HOLMNWLMGLJ PHW KHW LQGLHQHQ YDQ GH
RPJHYLQJVYHUJXQQLQJGLHQWHHQPHOGLQJ$FWLYLWHLWHQEHVOXLWWHZRUGHQJHGDDQ
 HHQRQWKHIILQJ)ORUDHQIDXQDZHWYRRUKHWYHUVWRUHQYDQEHVFKHUPGHVRRUWHQ'RRUKHW
QHPHQ YDQ PLWLJHUHQGH PDDWUHJHOHQ LV KHW DDQQHPHOLMN GDW HHQ RQWKHIILQJ ZRUGW
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1
INLEIDING

1.1

Aanleiding

Het huidige gemaal De Poel bij Monnickendam bemaalt de Waterlandse boezem en dateert uit de twintiger
jaren van de vorige eeuw. De uitwatering is veel ouder, dit was van herkomst een uitwatering van de
molenkolk 'De Poel'. Het gemaal vertoont verschillende mankementen waardoor bedrijfsvoering niet te allen
tijde gegarandeerd kan worden en het gemaal niet meer voldoet aan de eis om wateroverlast in de
achterliggende polder te voorkomen. Daarnaast geldt het gemaal als knelpunt met betrekking tot
vismigratie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met het oog hierop besloten tot
nieuwbouw van het gemaal met waterinlaat en vispassage. Besloten is deze nieuwbouw plaats te laten
vinden op een andere locatie dan de huidige, zodat het huidige gemaal kan blijven functioneren tot het
nieuwe gemaal gereed is. Herbouw ter plaatse van het huidige gemaal is met name vanwege de noodzaak
tot een tijdelijke maalopstelling in de bouwfase niet kosteneffectief en is daarom als optie uitgesloten.
In het rapport ‘Omgevingsanalyse gemaal de Poel’ is de wenselijkheid en haalbaarheid van vier mogelijke
locaties voor het gemaal onderzocht [lit. 1]. Op basis hiervan is een voorkeurslocatie (optie midden) voor de
aanleg van een nieuw gemaal gekozen, die (evenals de andere drie locaties) grenst aan het Natura 2000gebied Markermeer & IJmeer (zie afbeelding 3.1).
Het bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe gemaal op de voorkeurslocatie kan effecten veroorzaken
op habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten die in het kader van het Natura 2000-gebied zijn
beschermd. In deze natuurtoets wordt ingegaan op deze effecten aan de hand van het wettelijk kader van de
1
Wet natuurbescherming (Wnb) in relatie tot Natura 2000-gebieden . Centraal staat de vraag of
verslechtering van aangewezen habitattypen of leefgebieden van aangewezen soorten, dan wel significante
verstoring van aangewezen soorten plaatsvindt.
Het voorkomen van andere soorten, waaronder bittervoorn, ringslang en Noordse woelmuis en mogelijk
waterspitsmuis in het plangebied zijn niet opgenomen in onderhavige toets. Deze soorten zijn niet
aangewezen in het kader van de Natura 2000-aanwijzing. Dit laat onverlet dat tijdens de uitvoering rekening
moet houden met deze soorten. Ook het voorkomen van beschermde gebieden in het kader van
NatuurNetwerk Nederland (NNN) is niet meegenomen in deze toets. Deze effecten worden in een separate
toets beoordeeld. Eventuele vervolgstappen uit beide rapporten in de vorm van ontheffingsaanvraag en
vergunningsaanvraag dienen op elkaar afgestemd te worden.

1

De toetsing aan het soortenbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming maakt geen onderdeel uit van deze natuurtoets.
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1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een nadere projectbeschrijving gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de beschermde
natuurwaarden nabij de locaties van het nieuwe gemaal. Hoofdstuk 4 bevat de afbakening en beoordeling
van effecten in de aanlegfase en de effecten in de toekomstige situatie op de natuurwaarden van het Natura
2000-gebied. In hoofdstuk 5 komt mogelijke cumulatie met effecten van andere al voorziene (al vergunde)
plannen en projecten aan bod. Het rapport eindigt met een conclusie in hoofdstuk 6.
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2
PROJECTBESCHRIJVING

2.1

Bestaande situatie

Het bestaande gemaal De Poel is gelegen aan de Zeedijk 11, Zuiderwoude, direct ten zuiden van
Monnickendam. De voorkeurslocatie voor het nieuwe gemaal ligt langs de provinciale weg N518, ook wel
bekend als de Waterlandse Zeedijk. Aan de oostzijde van de provinciale weg is een fiets- en voetpad
gelegen [lit. 1]. Er is geen verlichting langs deze weg. De weg ligt net achter de Markermeerdijk, het fietspad
ligt op de dijk. Afbeelding 2.1 geeft een overzicht van het projectgebied voor het nieuwe gemaal De Poel op
de voorkeurslocatie. De bodem van De Poel nabij het huidige gemaal ligt op NAP -3,25 m waarmee de
huidige waterdiepte daar circa 1,70 m is. De gemiddelde waterdiepte van het meer De Poel bedraagt circa
1,5 m [lit. 1].

2.2

Toekomstige situatie

Het gemaal wordt uitgevoerd met twee identieke pompen en twee stroomgoten. Daarnaast wordt gekeken
of voor vismigratie een apart kanaal noodzakelijk/gewenst is. De afvoer van water zal een primaire
waterkering kruisen. Het gemaal wordt binnendijks gelegen. Voor de voorkeurslocatie (optie midden) is een
voorlopig ontwerp opgesteld (zie afbeelding 2.1) [lit. 1].

Afbeelding 2.1 Voorlopig ontwerp optie midden
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Zowel voor de huidige uitstroom als voor de nieuwe uitstroomconstructie geldt dat aan de uitstroomzijde in
de Gouwzee sprake is van ondiep water: circa 0,5 tot 1,0 m diep. Bij zuidoostenwind valt de uitstroom zelfs
incidenteel droog. Bij zowel het oorspronkelijke gemaal als in het ontwerp voor het nieuwe gemaal is een
verdiepte uitstroommond voorzien met een dam van stortsteen om de uitstroommond te beschermen tegen
golfaanval en aanslibbing [lit. 1]. Het noordelijke dammetje strekt maximaal 15 m uit de teen van de dijk
richting Markermeer, de zuidelijke dam 5 m. Dit is identiek aan de dammetjes aan weerszijden van de
uitstroommond van het huidige gemaal.
3

Het nieuw te bouwen gemaal De Poel zal een capaciteit van 600 m /min krijgen. Dit is een vergroting van de
3
capaciteit van 80 m³/min (15 %) t.o.v. het huidige gemaal — deze heeft nu een capaciteit van 520 m /min.
Deze capaciteitsvergroting is in de eerste plaats bedoeld om afvoerpieken op te vangen en zal slechts
beperkt worden aangesproken. Het is echter mogelijk dat er op jaarbasis in absolute zin meer water via
gemaal De Poel uitgeslagen wordt. Deze hoeveelheid extra uitgeslagen water op jaarbasis zal naar
verwachting liggen tussen de 0 en 10 %.
Voor de inlaat van water wordt uitgegaan van een inlaatleiding met een diameter van 800 mm die tevens zal
fungeren als tweezijdige vispassage.
Na ingebruikname van het nieuwe gemaal vervalt de functie van het huidige gemaal.

2.3

Werkzaamheden

Aanlegwerkzaamheden
Op de planlocatie wordt een nieuw gemaal gerealiseerd. Het terrein rondom het gemaal wordt verhard en
dient als opstelplaats voor kranen en als parkeergelegenheid. De parkeergelegenheid is bedoeld voor
beheerders en af en toe een vrachtwagen.
De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein, het drukken van
damwanden voor een tijdelijke bouwkuip, het aanbrengen van heipalen en andere
funderingswerkzaamheden. Deze hei- en damwandwerkzaamheden worden geluids- en trillingsarm
uitgevoerd, door gebruik te maken van druktechniek en afscherming van het plangebied, zodat er minder
geluidsuitstraling plaats vindt (pers. med. F. Roest (Friso)). De voorbereidingen voor de uitvoering zullen half
april 2019 starten. Het werk zal aanvangen met het aanbrengen van damwanden voor de tijdelijke bouwkuip.
Dit zal naar schatting vier weken in beslag nemen in de periode april-juli 2019. De voortgang van de
werkzaamheden erna is van te voren lastig te voorspellen. De totale uitvoeringsduur van de bouw wordt
geschat op 1 jaar [lit.1], waarbij er vooral in het eerste half jaar sprake is van inzet van groot materieel
(grondverzet). Extra verlichting van de bouwplaats is niet nodig, er wordt niet ’s avonds en ’s nachts gewerkt.
Er bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden uitlopen. Er wordt daarom een worst-case duur van de
werkzaamheden van anderhalf jaar aangehouden.
Het buitendijks gebied gelegen aan de oostzijde van de Zeedijk is in beheer van Rijkswaterstaat (RWS).
HHNK is eigenaar van een strook van 15 m langs de buitenteen van de Zeedijk.
De werkzaamheden buitendijks (de uitstroomconstructie) vallen daarmee binnen de eigendomsgrens van de
percelen van HHNK. Voor het bouwen van het gemaal vinden ontgrondingen in de (water)bodem plaats.
Bouwkuipbemaling en lozing van dit bemalingswater op de Gouwzee of op de Poel is noodzakelijk voor het
uitvoeren van bouwactiviteiten en ontgravingen ten behoeve van het nieuwe gemaal [lit. 1].
Gebruiksfase
In de gebruiksfase is beheer van de uitstroomconstructie nodig. Deze is voorzien op eens in de vijf jaar de
uitstroomconstructie baggeren vanaf de strekdam. Ander grootschalig onderhoud is niet meegenomen in
deze toetsing.
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3
HUIDIGE SITUATIE
In dit hoofdstuk wordt eerst een algemeen beeld van de functies van het Markermeer IJmeer voor flora en
fauna geschetst. Vervolgens wordt per instandhoudingsdoel aangegeven of het plangebied een functie heeft
voor dit doel. Als dit het geval is, wordt aangegeven wat de huidige situatie is voor dit type of van de deze
soort ten opzichte van het doel. Wordt het doel in de huidige situatie al gehaald, of is extra inspanning
nodig? Tot slot worden de relevante doelen en hun huidige situatie ten opzichte van het doel in een
samenvattende tabel weergegeven. Het gehele Markermeer en IJmeer zijn aangewezen als
Vogelrichtlijngebied. Enkel (delen van) de Gouwzee en de Muiderkust zijn daarnaast ook aangewezen als
Habitatrichtlijngebied (zie afbeelding 3.1).

Afbeelding 3.1 Ligging Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer t.o.v. de ligging van het voorkeursalternatief (oranje cirkel)
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3.1

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Het Markermeer is onderdeel van een afgesloten zeearm dat, zelfs nadat verzoeting optrad en de dynamiek
grotendeels verloren is gegaan, geschikt is gebleven voor driehoekmossels en kleine vis waaronder spiering,
waardoor het nog steeds een belangrijk voedselgebied is voor vele watervogelsoorten. Habitats voor deze
sleutelsoorten driehoeksmossels en spiering zijn direct gekoppeld aan de meeste vogelwaarden. Het
Markermeer is aangewezen voor 18 soorten trekvogels. Het derde belangrijke habitat (naast
driehoeksmossel en spiering habitat) wordt gevormd door waterplanten met de daarvan afhankelijke
herbivore (plantenetende) watervogels.
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangewezen voor één habitattype, twee habitatsoorten,
twee broedvogelsoorten en achttien niet-broedvogelsoorten (zie tabel 3.1). Voor alle aangewezen
natuurwaarden zijn in het aanwijzingsbesluit instandhoudingdoelstellingen geformuleerd. De
instandhoudingdoelstellingen hebben betrekking op de kwaliteit en oppervlakte van het leefgebied van de
soort en/of het habitattype. Daarnaast zijn doelstellingen opgenomen voor populaties indien het soorten
betreft. In dit hoofdstuk wordt het voorkomen van aangewezen soorten en habitattypen binnen de
invloedssfeer van de bouw van het nieuwe gemaal beschreven.

Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelen
SVI
Landelijk

Doelst.
opp.vl.

Doelst.
kwal.

--

=

=

Doelst.
pop.

Dr.kr.
aant.
vogels

Dr.kr.
aant.
paren

Habitattypen
H3140

kranswierwateren

Habitatsoorten
H1163

rivierdonderpad (leefgebied)

-

= (>)

= (>)

=

H1318

meervleermuis (foerageergebied)

-

=

=

=

=

=

8.000*

-

=

=

630

Broedvogels
A017

aalscholver (broedgebied)

A193

visdief (broedgebied)

Niet-broedvogels
A005

fuut (foerageergebied)

-

=

=

170

A017

aalscholver (foerageergebied)

+

=

=

2600

A034

lepelaar (foerageergebied)

+

=

=

2

A043

grauwe gans (foerageergebied en
slaapplaats)

+

=

=

510

A045

brandgans (foerageergebied en
slaapplaats)

+

=

=

160

A050

smient (slaapplaats)

+

=

=

15600

A051

krakeend (foerageergebied)

+

=

=

90
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SVI
Landelijk

Doelst.
opp.vl.

Doelst.
kwal.

Doelst.
pop.

Dr.kr.
aant.
vogels

A056

slobeend (foerageergebied)

+

=

=

A058

krooneend (foerageergebied)

-

=

=

A059

tafeleend (foerageergebied)

--

=

=

3.200

A061

kuifeend (foerageergebied)

-

=

=

18.800

A062

toppereend (foerageergebied)

--

=

=

70

A067

brilduiker (foerageergebied)

+

=

=

170

A068

nonnetje (foerageergebied)

-

=

=

80

A070

grote zaagbek (foerageergebied)

--

=

=

40

A125

meerkoet (foerageergebied)

-

=

=

4.500

A177

dwergmeeuw (foerageergebied)

-

=

=

A197

zwarte stern (foerageergebied)

--

=

=

*

Dr.kr.
aant.
paren

20

Broedende aalscholvers zijn aangewezen voor IJsselmeer en Markermeer samen. Er is een regiodoel voor behoud van omvang
en kwaliteit van het leefgebied voor een draagkracht van tenminste 8000 broedparen in beide meren.

3.1.1

Habitattype

H3140 Kranswierwateren
Dit habitattype omvat kranswierbegroeiingen in meren en plassen met basenrijk, helder, voedselarm en
onvervuild water. Het areaal habitattype kranswierwateren (H3140) is tussen 2001 en 2010 sterk toegenomen
(67 %) Uitbreiding heeft voornamelijk plaatsgevonden buiten het Habitatrichtlijngebied. Binnen het
Habitatrichtlijngebied was de toename slechts 5 % (Doeloppervlak = 868 ha en het huidige oppervlak = 912
ha). De reden hiervoor is dat het Habitatrichtlijngebied al grotendeels bedekt was in de referentiesituatie en
er dus weinig ruimte was voor verdere uitbreiding. De uitbreiding van kranswieren heeft plaatsgevonden
langs de randen van de oude kernen in de Gouwzee en de kustzone Muiden (het Habitatrichtlijngebied), zie
afbeelding 3.2. In de huidige situatie wordt dus aan het behoudsdoel voor oppervlakte voldaan.
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Afbeelding 3.2 Ligging van verschillende habitattypen, waaronder kranswierwateren (paars) [lit. 3]

In de huidige situatie voldoet het habitattype aan de kwaliteitseisen uit het Natura 2000-profielendocument
voor goede kwaliteit [lit. 2].

3.1.2

Habitatrichtlijnsoorten

Rivierdonderpad
De rivierdonderpad die voorkomt in het Markermeer en IJmeer (mogelijk de soort C. perifretum) wist zich in
de loop van de 19e eeuw te ontwikkelen op kunstmatige, stenen waterbodems, die werden toegepast bij de
bouw van dijken, oeververdediging en de aanleg van kribben. Maar rivierdonderpadden kunnen ook op
mosselbanken of zandbodems voorkomen. De geschiktheid van het Markermeer-IJmeer als leefgebied van
de rivierdonderpad wordt vooral bepaald door aanwezigheid van schelpen en stortsteen en afwezigheid van
een hoge dichtheid aan waterplanten. Rivierdonderpadden zijn erg honkvast. De bewegingsruimte is beperkt
tot enkele meters (maximaal ongeveer 15-20 m). De aantallen rivierdonderpadden zijn toegenomen tot in de
jaren ’90 en daarna sterk afgenomen. De actuele stand is onbekend (Ontwerp Natura 2000 Beheerplan).
Sinds enkele jaren wordt rivierdonderpad verder teruggedrongen door concurrentie met de nieuwe exoten
zwartbekgrondel en Kessler’s grondel.
Hoewel de rivierdonderpad formeel alleen is aangewezen voor het Habitatrichtlijngebied, is er door de hoge
dichtheid aan waterplanten langs de kust van Muiden en in de Gouwzee (bij het plangebied) nauwelijks
geschikt leefgebied voor de rivierdonderpad binnen het Habitatrichtlijngebied. De soort is hier ook vrijwel
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niet aangetroffen tot 2002 (zie afbeelding 3.3). Van de rivierdonderpad is een beperkte hoeveelheid
informatie ten aanzien van aantallen en verspreiding in het Markermeer-IJmeer [lit. 2].

Afbeelding 3.3 Waarnemingen van rivierdonderpad (1992-2002) [lit.3] (planlocatie in rode cirkel)

In 2011 is rivierdonderpad waargenomen langs de stortstenen oevers van de Zeeweg direct (100 m) ten
zuiden van de planlocatie. In de uitstroomconstructie van het huidige gemaal zijn 6 individuen
waargenomen.
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Afbeelding 3.4 Waarnemingen van rivierdonderpad in de Gouwzee en nabij de planlocatie (rode cirkel) [lit. 4]

Op basis van de waterplantenverspreiding (afbeelding 3.2) en de waarnemingen van rivierdonderpad
(afbeelding 3.4) is de zuidelijke zone van de Gouwzee waarschijnlijk ook het enige deel van de Gouwzee
waar de rivierdonderpad geschikt habitat vindt.
Meervleermuis
De meervleermuis gebruikt het gehele Markermeer-IJmeer als foerageergebied en er is te weinig informatie
om de kwaliteit van het foerageergebied vast te stellen. Bovendien wordt de populatie vooral bepaald door
factoren buiten het Markermeer-IJmeer, zoals de kwaliteit en bescherming van vaste verblijfplaatsen,
vliegroutes van de verblijfplaatsen naar het Markermeer-IJmeer en de begroeiing op de oevers van het
Markermeer-IJmeer buiten het Natura 2000-gebied. In het gebied ten noorden van Purmerend zijn meerdere
kraamkolonies van enkele tientallen tot honderden dieren per kolonie (onder andere Holysloot, Oosthuizen,
Kwadijk, Avenhoorn, Hauwert, Midwoud, Wevershoof) [lit. 8]. Het plangebied ligt binnen de actieradius van
meervleermuizen (tot 30 km [lit. 8]). Belangrijke vliegroutes naar het Markermeer & IJmeer zijn onder meer
Uitdammer Die, Wikgouw en de Oude Gouw. Er is heel weinig bekend over aantallen foeragerende
meervleermuizen boven het Markermeer-IJmeer. De oevers van de Poel en de Poel zelf en de oevers van het
Markermeer langs de Zeedijk vormen wel geschikt foerageergebied of een geschikte vliegroute voor
meervleermuis.

3.1.3

Broedvogels

Het Markermeer-IJmeer is aangewezen voor de broedvogelsoorten aalscholver en visdief. Ter hoogte van de
Gouwzee is geen sprake van broedgevallen van visdief en broedkolonies van aalscholver.

3.1.4

Niet-broedvogelsoorten

Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangewezen voor achttien niet-broedvogelsoorten. Het
voorkomen van deze soorten wordt hieronder besproken. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van de
maandelijkse watervogeltellingen die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
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De gepresenteerde gegevens betreffen de periode 2012 - 2015 en betreffen de gegevens van de telvakken
van de westelijke oever van het Markermeer. Voor gemaal De Poel zijn de telvakken 107 en 109 relevant.

Afbeelding 3.5 Ligging van oevertrajecten en lussen van de maandelijkse vogeltellingen per vliegtuig op Markermeer. Voor dit
project zijn de telgebieden 107 en 109 relevant
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Bij de bespreking van gegevens is onderscheid gemaakt tussen het voorkomen van vis- en
bodemfauna(benthos)eters en het voorkomen van planten- en insecteneters. Benthoseters zijn kuifeend,
toppereend en brilduiker. Tafeleend en meerkoeten zijn omnivoor en eten naast schelpdieren ook
(onderwater)vegetatie. Krakeenden en krooneenden eten voornamelijk waterplanten (herbivoren). Grauwe
ganzen, brandganzen en smienten zijn ook herbivoor, maar eten vooral gras in binnendijks agrarisch gebied,
Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer heeft daarom voor deze soorten vooral een functie als
rustgebied. Vliegend jagende viseters zijn visdief, dwergmeeuw en zwarte stern. Duikend jagende viseters
zijn aalscholver, fuut, nonnetje en grote zaagbek. Lepelaar is een wadende viseter.
Lepelaar. Slobeenden tot slot zijn planktoneters.
Vis- en bodemfauna-eters
De ‘hotspots’ voor bodemfauna-eters liggen bij de Makkumernoordwaard, bij het Waterwingebied Andijk
(Natura 2000-gebied IJsselmeer), in Pampushaven en in de omgeving van de Gouwzee [lit. 5]. De Gouwzee is
het watergebied voor de kust van Monnickendam, ten westen van Marken. In de zuidwestelijke hoek van de
Gouwzee ligt de voorkeurslocatie voor het nieuwe gemaal de Poel.
Voor de toppereend is de Gouwzee niet van belang, deze soort is voornamelijk ter hoogte van Enkhuizen
waargenomen.
Voor de tafeleend en de kuifeend is de Gouwzee juist van groot belang als foerageergebied. Zowel
kuifeenden als tafeleenden zijn vooral nachtelijke foerageerders die tot wel enkele meters diep zoeken naar
ongewervelden tussen de kranswieren (tafeleend en kuifeend) en ook de kranswieren zelf consumeren
(tafeleend, kuifeend, en meerkoet). Voor tafeleenden is de foerageerfunctie van de Gouwzee vooral in milde
winters van belang. Grootste aantallen tafeleenden worden in oktober en november waargenomen.
Kuifeenden zijn voornamelijk van oktober tot en met januari in grote aantallen aanwezig.
Voor de meerkoet is de Gouwzee van groot belang. Meerkoeten foerageren op schelpdieren, maar
daarnaast ook op waterplanten. Het Markermeer heeft voor de meerkoet met name een functie als
foerageergebied. De soort is vooral present in de periode september tot en met november, met in de
Gouwzee hoge concentraties in oktober. In de Gouwzee zijn aantallen toegenomen in relatie met de
ontwikkeling van kranswiervegetatie [lit. 8]. De getelde aantallen van mosseletende soorten tafeleend,
meerkoet en kuifeend zijn weergegeven in afbeelding 3.6.
Het gebied rond de Gouwzee heeft voor de brilduiker met name een functie als foerageergebied. Het voedsel bestaat voornamelijk uit dierlijk materiaal (o.a. schelpdieren, kreeftachtigen, insecten en kleine vis) dat al
duikend tot op enkele meters diepte wordt gevangen. De soort is een overwinteraar, aanwezig van november tot en met maart in wisselende aantallen. De meeste brilduikers houden zich op in het IJmeer en de
Gouwzee, her en der in de Hoornse Hop en verder op het Enkhuizerzand en bij Lelystad. De nachtelijke
slaapplaatsen bestaan uit rustige, beschutte wateren.
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Afbeelding 3.6 Getelde aantallen tafeleend, meerkoet, kuifeend en brilduiker per telgebied. Voor dit project zijn de telgebieden
107 en 109 relevant. Zie afbeelding 3.5 voor ligging telgebieden
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Lepelaar is een viseter van ondiepe plassen en zijn voornaamste prooi is stekelbaars. Lepelaars foerageren en
rusten in ondiep water van onder andere het IJmeer en opereren met name vanuit de Lepelaarplassen en
Oostvaardersplassen (respectievelijk rust- en slaapplaats en broedkolonie) [lit. 8]. De Gouwzee bevat geen
geschikt foerageerhabitat voor deze soort.
Duikend jagende viseters
De spieringstand speelt een sleutelrol in de draagkracht van het gebied voor duikend jagende viseters (zie
afbeelding 3.7 voor de verdeling van geschikte gebieden voor spiering).

Afbeelding 3.7 Verspreiding van geschikte gebieden voor spiering (donker = hoge geschiktheid; licht = lage geschiktheid; rode
cirkel = planlocatie) [lit. 8]
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Hoewel de Gouwzee een lage geschiktheid heeft voor spiering (zie afbeelding 3.8), blijkt de zuidelijke kust
van de Gouwzee toch van belang voor spieringeters [lit. 5].
Voor fuut en aalscholver is de planlocatie bij de Gouwzee van gering belang. Nonnetje en grote zaagbek zijn
wel in grotere aantallen waargenomen bij de Gouwzee.

Afbeelding 3.8 Getelde aantallen fuut, nonnetje, grote zaagbek en aalscholver per telgebied. Voor dit project zijn de telgebieden
107 en 109 relevant. Zie afbeelding 3.5 voor ligging telgebieden
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Nonnetjes rusten gedurende de nacht op meer beschutte wateren, hetzij in de luwte van dammen, hetzij in
binnendijks gelegen waterpartijen. Belangrijke slaapplaatsen zijn Oostvaardersplassen, Lelystadhaven, de
omgeving van Lemmer (Natura 2000-gebied IJsselmeer) en in sommige jaren ook de Gouwzee en
Pampushaven [lit. 5]. Nonnetjes zijn echte wintergasten die vrijwel alleen tussen november en maart worden
gezien, met de nadruk op januari en februari.
Het Natura 2000-gebied heeft voor grote zaagbekken onder andere een functie als foerageergebied. Het
Markermeer is voor grote zaagbekken het vijfde gebied in Nederland. De soort is een overwinteraar,
aanwezig van november tot en met maart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee dichtvriest) in
verhoogde aantallen aanwezig. Het aantalverloop vertoont ondanks de fluctuaties, een afname. Deze afname
hangt samen met de afname van spiering vanaf 1990. De meeste grote zaagbekken zitten bij Lelystad en
verder verspreid in het gebied, onder andere in de Gouwzee, op het Enkhuizerzand maar ook in het IJmeer
en in de Lepelaarplassen (buiten het Natura 2000 gebied).
Vliegend jagende viseter
De Gouwzee heeft geen functie voor zwarte stern en dwergmeeuw, deze soorten zijn hier niet geteld. Voor
visdief heeft de Gouwzee een zeer beperkte functie.

Afbeelding 3.9 Getelde aantallen visdief per telgebied. Voor dit project zijn de telgebieden 107 en 109 relevant. Zie afbeelding 3.5
voor ligging telgebieden
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Planteneters
Het Markmeer-IJmeer is aangewezen voor vijf herbivore niet-broedvogelsoorten: grauwe gans, brandgans,
smient, krakeend en krooneend (en meerkoet, reeds eerder behandeld).

Afbeelding 3.10 Getelde aantallen grauwe gans, brandgans, smient, krakeend en krooneend per telgebied. Voor dit project zijn de
telgebieden 107 en 109 relevant. Zie afbeelding 3.5 voor ligging telgebieden
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Voor krakeend lijkt de Gouwzee van beperkt belang en worden de meeste individuen bij de Kwelplas en
Lepelaarplassen bij Almere waargenomen. Krooneenden en meerkoeten zijn kranswiereters, voor krooneend
en smient is de Gouwzee juist wel van belang als foerageergebied. Ook brandgans is in relatief grote
aantallen geteld.
Voor smient heeft de Gouwzee waarschijnlijk vooral een slaapfunctie. Smienten zijn het talrijkst in de
maanden november tot en met maart, maar per winter treden er verschillen op. Aantallen krooneenden in de
nazomer (september oktober) zijn sterk geconcentreerd in de Gouwzee, waar wordt gefoerageerd op
kranswieren en waarschijnlijk betreffen dit tevens ruiende krooneenden.
Planktoneter slobeend
In de nazomer komen grote aantallen slobeenden voor in het IJsselmeergebied en Zuidelijk Flevoland. In
zachte winters zijn het oostelijke rivierengebied, Zuid-Flevoland en Friesland eveneens van belang. De soort
foerageert al zwemmend op dierlijk en plantaardig plankton, dat met hun speciaal gebouwde snavel uit het
water wordt gefilterd [lit. 13]. De Gouwzee heeft voor deze soort geen functie.

3.1.5

Belang van de Gouwzee voor instandhoudingsdoelen

In tabel 3.2 is de huidige situatie ten opzichte van de doelstelling aangegeven voor de doelen waarvoor de
Gouwzee, met daarin de planlocatie, van belang is of een functie heeft.
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Tabel 3.2 Huidige staat (conform lit. 2) van voor de Gouwzee relevante instandhoudingsdoelen
Functie

Type

Doelst.
opp.vl.
en
kwal.

Doel vs.
huidig
(2013-2009)

=

positief

Doel
draag
kracht
aantal
vogels

Habitattypen
H3140

kranswierwateren

Habitatsoorten
H1163

rivierdonderpad

leefgebied (gevoelige
periode maart tot en met
augustus)

=

positief voor
oppervlakte,
kwaliteit
onbekend

H1318

meervleermuis

foerageergebied/
vliegroute (’s nachts)

=

??

=

5740

15600

Niet-broedvogels
A050

smient

slaapplaats (novembermaart)

A058

krooneend

foerageergebied en
ruigebied (met name
september oktober)

herbivoor

=

A059

tafeleend

foerageergebied (met name
’s nachts) (grootste aantallen
oktober november)

kranswier en
driehoeksmossel

=

6032

3200

A061

kuifeend

foerageergebied (met name
’s nachts) en ruigebied (met
name van oktober tot en
met januari in groten getale
aanwezig)

ongewervelden
en kranswieren

=

16419

18800

A067

brilduiker

foerageergebied (november
t/m maart)

driehoeksmosselen
en spiering

=

71

170

A125

meerkoet

foerageergebied (grootste
aantallen september t/m
november)

kranswieren en
driehoeksmosselen

=

7666

4500

A068

nonnetje

foerageergebied en
slaapplaats (november tot
maart)

spiering

=

110

80

A070

grote zaagbek

foerageergebied (november
tot maart)

spiering

=

57

40
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4
EFFECTEN
In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven van welke mogelijke effecttypen sprake is als gevolg van de aanleg
en het gebruik van het nieuwe gemaal. Vervolgens wordt voor de relevante instandhoudingsdoelen
aangegeven in welke mate deze gevoelig zijn voor de mogelijke effecttypen. Dit resulteert in een tabel met
relevante effecttypen per relevant instandhoudingsdoel. Relevante effecttypen worden per relevant doel (zie
tabel 4.1) beoordeeld.

4.1

Effectafbakening

Voor de effectafbakening is indicatief gebruik gemaakt van de effectenindicator van het Ministerie van EZ.
De effectenindicator geeft alleen generieke informatie over mogelijke effecten van de activiteit en de
gevoeligheid van doeltypen en -soorten voor specifieke effecten. Er is sprake van aanpassing van bestaande
kust- en dijkwerken (de nieuwe uitstroomconstructie), die gepaard gaat met werkzaamheden op een
tijdelijke bouwkuip. Er is grote kans op verstoring tijdens de werkfase, met name door inbeslagname de
bouwkuip en het gebruik van zwaar materieel, zoals graafmachines en vrachtwagens. De aanwezigheid van
een tijdelijke bouwkuipbemaling en lozing heeft mogelijk effect op de stromingsdynamiek. Ook zijn effecten
op stroomsnelheid en sedimentatie mogelijk [lit. 7].

4.1.1

Permanente effecten

Het nieuwe gemaal komt op de grens van het Natura 2000-gebied. De uitstroomconstructie wordt zeer
waarschijnlijk een stukje in het Natura 2000-gebied gebouwd. Het beschermde Natuurmonument Waterland
Aeën en Dieën ligt op minimaal 800 m afstand van het plangebied. Gelet op deze afstand en de aard van het
project zijn effecten op oppervlakten van leefgebieden van soorten met instandhoudingsdoel van het Natura
2000-gebied mogelijk aan de orde. De functionaliteit van leefgebied van soorten wordt mogelijk aangetast
(aantasting oevers en structuur bestaande groenelementen). Er is mogelijk sprake van permanent
oppervlakteverlies.
In de gebruiksfase kan de capaciteitsvergroting van gemaal De Poel nabij de uitstroom van het gemaal de
voedselrijkdom verhogen, omdat meer voedselrijker water wordt uitgeslagen. Er is geen sprake van andere
aanvullende effecten die in de huidige situatie niet al op basis van het huidige gemaal optreden. Het huidige
gemaal zal buiten werking treden zodra het nieuwe gemaal functioneel operatief is.

4.1.2

Tijdelijke effecten

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein, het indrukken van
heipalen, intrillen van damwanden en andere funderingswerkzaamheden. Deze voorbereidende
werkzaamheden hebben gedurende de aanlegperiode van twee weken begin april mogelijk verstoring door
trilling en geluid tot gevolg. De totale aanleg werkzaamheden duren een jaar. De overige
aanlegwerkzaamheden hebben mogelijk verstoring door licht tot gevolg.
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Het af en aan rijden van werkverkeer heeft mogelijk tijdelijk extra stikstofdepositie en daarmee verzuring en
vermesting tot gevolg en daarnaast optische en lichtverstoring.
Voor stikstofdepositie is een berekening gedaan met Aerius Calculator. De resultaten zijn opgenomen in
bijlage I. Uit de berekening blijkt dat geen sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie op
daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden.
Bouwkuipbemaling en lozing van dit bemalingswater op de Gouwzee en/of op de Poel is noodzakelijk voor
het uitvoeren van bouwactiviteiten en ontgravingen ten behoeve van het nieuwe gemaal. Dit heeft mogelijk
tijdelijk het effect van mechanische verstoring.

4.1.3

Beschrijving mogelijke effecttypen

Permanent effect oppervlakteverlies en kwaliteit
Permanent oppervlakteverlies kan een afname van beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of
habitattypen betekenen. Door afname van het beschikbare oppervlak neemt mogelijk ook het aantal
individuen van een soort af.
Voor alle relevante doelen (doelen waarvoor de Gouwzee een functie vervult), is oppervlakteverlies een
relevant effecttype. Dit zijn dus habitattype kranswierwateren, evenals de habitatsoorten meervleermuis en
rivierdonderpadden en de niet-broedvogelsoorten smient, krooneend, tafeleend, kuifeend, meerkoet,
brilduiker, nonnetje en grote zaagbek zijn gevoelig voor oppervlakteverlies.
In de gebruiksfase kan de capaciteitsvergroting van gemaal De Poel nabij de uitstroom van het gemaal de
voedselrijkdom verhogen. Dit kan effect hebben op vegetaties van ondergedoken waterplanten die
kwalificeren als habitattype kranswierwateren.
Tijdelijk effect verstoring door geluid en trilling
Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor directe effecten van geluid. Geluid is een belangrijke
factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed door het achtergrondgeluid en
de duur, frequentie en sterkte van de geluidsbron zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of
vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of
bijvoorbeeld een afname van het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in
het bijzonder bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen de dosiseffect relatie
goed gekwantificeerd.
Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt
worden, zoals bij de voorbereidende werkzaamheden bij drukken van heipalen en damwanden ten behoeve
van de bouwkuip. Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen
kunnen tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect van
trilling is nog zeer weinig bekend.
Meervleermuis en rivierdonderpad zijn gevoelig voor verstoring door geluid en trilling. Alle relevante
vogelsoorten (smient, krooneend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, meerkoet, nonnetje en grote zaagbek) zijn
gevoelig voor geluidverstoring. Er is echter niet bekend of deze soorten ook gevoelig zijn voor trilling [lit. 7].
Voor meervleermuis zijn effecten van geluid en trilling niet aan de orde, omdat er niet in het avond- en
ochtendschemer en niet ’s nachts wordt gewerkt. De soort maakt alleen van het plangebied gebruik om te
foerageren, er zijn geen verblijfplaatsen.
Voor rivierdonderpad zijn geluid en trilling (onder water) relevante effecttypen, omdat de soort in ieder
geval 100 m ten zuiden van de planlocatie voorkomt (zie afbeelding 3.4) en mogelijk ook dichterbij.
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Tijdelijke verstoring door licht en optische verstoring
Verstoring door licht wordt veroorzaakt door kunstmatige lichtbronnen, zoals bouwlampen en licht van extra
verkeer. Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van
soorten leiden. Met name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht,
doordat zij juist aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme
ontregeld of verlichte delen van het leefgebied worden vermeden.
Meervleermuis is zeer gevoelig voor verstoring door licht. Alle vogelsoorten zijn gevoelig voor verstoring
door licht [lit. 7]. Overdag is verstoring door licht niet relevant. ’s Nachts is verstoring door licht (afkomstig
van bouwlampen die het terrein ook ’s nachts verlichten) relevant voor soorten die ’s nachts jagen
(meervleermuis, kuifeenden en tafeleenden). Ook kunnen soorten die ’s nachts rusten op de Gouwzee
(smienten) verstoord raken door extra verlichting. Voor deze soorten is verstoring door licht een relevant
effecttype.
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem, zoals werklieden en werkverkeer. Optische
verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en
hangen van de schuwheid van de soort en de mate waarin gewenning optreedt.
Alle relevante vogelsoorten (smient, krooneend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, meerkoet, nonnetje en grote
zaagbek) zijn in meer of mindere mate gevoelig voor optische verstoring [lit. 7]. Voor deze soorten is
optische verstoring een relevant effecttype.
Samenvatting relevante effecttypen per doel
In tabel 4.1 staat een samenvatting relevante effecttypen per instandhoudingsdoel van het Markermeer &
IJmeer weergegeven.

Tabel 4.1 Samenvatting relevante effecttypen per instandhoudingsdoel
Doel

Relevant effecttype(n)

kranswierwateren

oppervlakteverlies en kwaliteit

rivierdonderpad

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling

meervleermuis

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling en licht

smient

oppervlakteverlies, verstoring geluid, trilling licht en optische verstoring

krooneend

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht en optische verstoring

kuifeend

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

tafeleend

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

meerkoet

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

brilduiker

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

nonnetje

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

grote zaagbek

oppervlakteverlies, verstoring door geluid, trilling, licht, optische verstoring

4.2

Effectbeoordeling Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

4.2.1

Effectbeoordeling permanente effect oppervlakteverlies en kwaliteit habitattype

Oppervlakteverlies en kwaliteit habitattype kranswierwateren
Het ruimtebeslag van de uitstroomconstructie in de Gouwzee betreft maximaal 0,1 ha. Hierin is de ruimte
tussen de twee stortstenen dammen ook meegenomen. Aannemende dat de bedekking van het habitattype
op deze locatie 100 % is, is het oppervlakteverlies van kranswierwateren hier dus maximaal 0,1 ha. Het
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huidige oppervlakte kranswierwateren in de Gouwzee betreft ongeveer 912 ha (2014) (ten opzichte van het
doel 868 ha). In het hele Markermeer betreft het 2319 ha (2014). In de toekomst zal het huidige gemaal
buiten gebruik genomen worden, waardoor de stromingscondities op deze locaties weer zo herstellen dat
hier weer kranswierwateren kunnen ontstaan. Netto zal er daardoor waarschijnlijk geen afname zijn van het
oppervlak kranswierwateren, en is er waarschijnlijk sprake van een tijdelijk oppervlakteverlies. Dit
hoogstwaarschijnlijk tijdelijke oppervlakteverlies betreft 0,01 % van de totale oppervlakte van het
kranswierwater in het HR-gebied (912 ha). Ondanks deze afname is het huidige oppervlak nog steeds hoger
dan het doeloppervlak (868 ha). Een dergelijk schommeling in oppervlakte vindt ook plaats tussen jaren
(natuurlijke fluctuatie). In de huidige situatie wordt aan het behoudsdoel voor oppervlakte (en kwaliteit)
voldaan [lit. 2]. Er is wel sprake van een verslechtering door de (hoogstwaarschijnlijk tijdelijk) zeer geringe
afname van oppervlakte kranswierwateren, maar deze is niet significant.
De capaciteitsvergroting van gemaal De Poel zal nabij de uitstroom van het gemaal de voedselrijkdom
verhogen. De effecten op het habitattype Kranswierwateren zijn onderzocht met behulp van een eenvoudige
water- en stoffenbalans. De resultaten zijn weergegeven in bijlage II. In een conservatieve benadering kan
niet uitgesloten worden dat er lokaal nabij het gemaal veranderingen optreden in het oppervlak en de
kwaliteit van het habitattype Kranswierwateren als gevolg van de capaciteitsvergroting. Toename van de
biomassa aan sterkranswier zou een positief effect kunnen hebben, terwijl een verschuiving naar
fonteinkruiden een negatief effect op het habitattype tot gevolg kan hebben. Omdat het effect klein is en
hooguit lokaal optreedt nabij de uitstroom van het gemaal, is hooguit sprake van een licht negatief effect.
Een significant negatief effect kan worden uitgesloten.
Oppervlakteverlies foerageergebied krooneend
Van krooneenden is niet bekend in welke hoeveelheden ze voorkomen, omdat ze moeilijk te tellen zijn met
vliegtuigtellingen. Om die reden is er geen doelaantal geformuleerd. Wel wordt aangenomen dat behoud
van de huidige situatie voldoende is. Het effect van oppervlakteverlies foerageergebied voor krooneenden
komt overeen met het effect oppervlakteverlies kranswierwateren, omdat het foerageerhabitat van
krooneenden bestaat uit kranswierwateren. Er is wel sprake van een geringe verslechtering door de
(hoogstwaarschijnlijk tijdelijk) zeer geringe afname van oppervlakte foerageergebied (0,05 %, zie
bovenstaande paragraaf) voor krooneenden, maar deze is niet significant.

4.2.2

Effectbeoordeling tijdelijke verstorende effecten (aanlegfase)

Oppervlakteverlies leefgebied rivierdonderpad
In de huidige situatie ligt het areaal geschikt leefgebied boven het doel oppervlakte en wordt aan het
instandhoudingsdoel voldaan. Het verlies aan oppervlakte geschikt leefgebied ter plaatse van de
uitstroomconstructie zal tijdelijk zijn. Gezien het feit dat in de huidige situatie er rivierdonderpadden leven in
de huidige uitstroomconstructie, zal de nieuwe uitstroomconstructie ook geschikt habitat voor
rivierdonderpadden kunnen gaan vormen. Na de aanleg is zelfs een grotere oeverlengte aan
rivierdonderpad habitat beschikbaar dan voor de aanleg. De tijdelijke afname van leefgebied leidt gezien de
kleine omvang, de tijdelijke aard, de gunstige stand van het totaaloppervlak rivierdonderpaddenhabitat en
het netto positieve effect van de aanleg van het nieuwe gemaal niet tot significante effecten.
Oppervlakteverlies meervleermuis en vogels
Voor meervleermuizen heeft de kust van de Gouwzee mogelijk een functie als vlieg- en foerageerroute. Deze
functie wordt door de benodigde ruimte voor de aanlegwerkzaamheden van het gemaal niet aangetast. Er is
geen sprake van oppervlakteverlies voor meervleermuizen.
Het effect van oppervlakteverlies foerageer- en rustgebied voor relevante vogelsoorten (smient, kuifeend,
tafeleend, meerkoet, brilduiker, nonnetje en grote zaagbek) komt overeen met het effect oppervlakteverlies
kranswierwateren. Zo dicht aan de dijk en langs het uitkijkpunt is sowieso niet het meest geschikte
foerageer- en rustgebied voor de meeste soorten, vanwege de al aanwezige verstoring. Er is wel sprake van
een geringe verslechtering door de tijdelijk zeer geringe afname van oppervlakte foerageer- en rustgebied
(0,05 %, zie bovenstaande paragraaf) voor deze vogelsoorten, maar deze is niet significant.
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Verstoring door geluid en trilling
Rivierdonderpad
Rivierdonderpadden zijn gevoelig voor verstoring door geluid. De aanleg van de bouwkuip, en met name
druk/intrilwerkzaamheden ten behoeve van de fundering, zullen gedurende maximaal twee weken vanaf
april extra geluid en trilling veroorzaken. De werkzaamheden worden met geluids- en trillingsarme methodes
uitgevoerd. Toch is enige uitstraling naar de omgeving niet te voorkomen. Voor het intrillen van heipalen
(stalen buispalen) en damwanden zijn standaard afstanden bekend waarop de geluidsbelasting 60, 65, 70, 75
en 80 dB bedraagt. Deze afstanden zijn weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Contourafstanden voor geluidseffecten van relevante bouwwerkzaamheden in de voorbereidingsfase (gemiddelden per
dag) [lit. 14]
Activiteit

Afstand tot activiteit [m]
60 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

75 dB(A)

80 dB(A)

intrillen buispalen

250

150

80

50

25

intrillen damwanden

350

200

125

75

50

Bij de berekeningen van de verschillende afstanden wordt uitgegaan van:
-

gemiddelde bronsterkte volgens de tabel op basis van ervaringscijfers;

-

volledig harde bodem;

-

geen afscherming van gebouwen en dergelijke;

-

ontvangerhoogte 5 m boven maaiveld;

-

effectieve bedrijfsduur heien/trillen 6 uur in de dagperiode.

Binnen de (worst-case) verstoringsstraal van 350 m van de planlocatie vinden meerdere rivierdonderpadden
leefgebied. Mogelijk ook op de planlocatie zelf. De werkzaamheden vinden plaats in de gevoelige periode
voor de rivierdonderpad (van maart tot en met augustus is de voortplantingstijd). De werkzaamheden
hebben een verstorend effect en zullen een tijdelijke verslechtering van de kwaliteit van het leefgebied tot
gevolg hebben. Vanwege de tijdelijke aard van de werkzaamheden en de gunstige stand van deze soort in
het Markermeer en IJmeer ten opzichte van het doel en het netto positieve effect van de aanleg van het
nieuwe gemaal, is er wel sprake van een tijdelijke verslechtering door lokaal minder geschikt leefgebied door
geluid en trillingverstoring, maar deze is niet significant.
Meervleermuis
Meervleermuis maakt ’s nachts gebruik van de foerageer-/vliegroutes langs de planlocatie. Wanneer er
’s nachts geen geluid- en trilling veroorzakende werkzaamheden worden verricht, is er geen sprake van
verstoring van foeragerende meervleermuizen door geluid en trilling.
Vogels
De voorbereidende werkzaamheden die begin april plaatsvinden en maximaal twee weken in beslag nemen,
veroorzaken geluidsverstoring door het drukken/intrillen van heipalen en het intrillen van damwanden. De
relevante vogelsoorten (smient, krooneend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, meerkoet, nonnetje en grote
zaagbek maken) maken alleen van september tot en met maart gebruik van de Gouwzee. De meest
verstorende werkzaamheden vinden dus plaats wanneer deze soorten geen gebruik maken van het gebied.
Er is daarom geen sprake van verstoring door geluid en trilling van deze soorten.
Verstoring door licht
Meervleermuis en vogels
Meervleermuis, kuifeend en tafeleend foerageren allen ’s nachts. Meervleermuizen vliegen langs de
planlocatie en de eendensoorten foerageren duikend, tot enkele meters diep. Smienten gebruiken de
Gouwzee om ’s nachts te rusten.
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Er wordt niet ’s nachts gewerkt en er is alleen extra verlichting ’s nachts nodig ter hoogte van de doorgaande
weg. Hiervoor worden standaard gerichte armaturen gebruikt, die enkel de weg verlichten. Deze weg ligt
achter de dijk, waardoor er geen sprake is van uitstraling naar de Gouwzee naar foerageergebied van
meervleermuizen, foerageergebied van krooneenden, kuif- en tafeleend, brilduikers, meerkoeten, nonnetjes
en grote zaagbekken en naar slaapplaatsen van smienten en nonnetjes. Er is daardoor geen sprake van een
verslechterend effect door lichtverstoring.
Optische verstoring
Vogels
Hoewel met name kuifeend en tafeleend gevoelig zijn voor optische verstoring (de andere relevante
vogelsoorten in mindere mate), heeft de Gouwzee voor deze soorten met name een functie als
foerageergebied en rustgebied. Van optische verstoring is voornamelijk sprake tijdens de voorbereidende
werkzaamheden. Deze vinden begin april gedurende maximaal twee weken plaats. In april maken deze
vogelsoorten geen gebruik van de Gouwzee. De overige werkzaamheden vinden voor het grootste deel
achter de dijk of binnen de bouwkuip plaats, waardoor ze niet in het zicht van de Gouwzee zijn. Er is
daarmee geen sprake is van optische verstoring.
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5
CONCLUSIES

5.1

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

In tabel 5.1 zijn de deelconclusies per combinatie van relevant effecttype en relevant doel weergegeven. Er is
alleen sprake van niet significante, tijdelijk verslechterende effecten op het Natura 2000-gebied Markermeer
& IJmeer. Er dient een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd worden voor de volgende effecten:
- niet significant tijdelijk oppervlakteverlies van kranswierwateren en daarmee;
- niet significant tijdelijk oppervlakteverlies van leefgebied van rivierdonderpad;
- niet significant tijdelijk oppervlakteverlies van foerageer- en of rustgebied van smient, krooneend,
tafeleend, kuifeend, meerkoet, brilduiker, nonnetje en grote zaagbek;
- niet significante tijdelijke verslechtering van leefgebied van rivierdonderpad door tijdelijke verstoring
door trilling en geluid.

Tabel 5.1 Deelconclusies per combinatie van relevant effecttype en relevant doel van Markermeer & IJmeer
Doel

Oppervlakteverlies en kwaliteit

Verstoring door
geluid en trilling

Verstoring door
licht

Optische
verstoring

Totaal effecten per
doel

kranswierwateren

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect
Klein, niet
significant effect op
voedselrijkdom
nabij
gemaaluitstroom

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect
Klein, niet
significant effect op
voedselrijkdom
nabij
gemaaluitstroom

rivierdonderpad

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

niet relevant

niet relevant

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

meervleermuis

geen effect

geen sprake van
verstoring van
vleermuisfuncties

geen sprake van
verstoring van
vleermuisfuncties

niet relevant

geen effecten

smient, krooneend,
tafeleend, kuifeend,
meerkoet,
brilduiker, nonnetje
en grote zaagbek

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

geen sprake van
verstoring van
foerageer- en/of
rustfunctie voor
deze soorten

geen sprake van
verstoring van
foerageer- en/of
rustfunctie voor
deze soorten

geen sprake van
verstoring van
foerageer- en/of
rustfunctie voor
deze soorten

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect van
oppervlakteverlies

broedvogels
aalscholver en
visdief

niet relevant

niet relevant

niet relevant

niet relevant

geen effecten
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Doel

Oppervlakteverlies en kwaliteit

Verstoring door
geluid en trilling

Verstoring door
licht

Optische
verstoring

Totaal effecten per
doel

fuut, aalscholver,
lepelaar, grauwe
gans, brandgans,
krakeend,
slobeend,
toppereend,
dwergmeeuw en
zwarte stern

niet relevant

niet relevant

niet relevant

niet relevant

geen effecten
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6
CUMULATIE
Omdat ‘vele kleintjes één grote’ kunnen maken is bekeken of er plannen of projecten zijn die in combinatie
met de aanleg en het gebruik van het nieuwe Gemaal de Poel kunnen leiden tot significant negatieve
effecten. Er wordt alleen gekeken naar het habitattype en de soorten, hun leefgebied en waarop het plan
mogelijk negatieve effecten heeft. Dat zijn dus het habitattype kranswierwateren, rivierdonderpad en de
vogelsoorten smient, krooneend, tafeleend, kuifeend, meerkoet, brikduiker, nonnetje en grote zaagbek.
In de cumulatietoets worden plannen en projecten meegenomen die zijn voorgenomen, waarvoor een
vergunning is verleend maar die nog niet (helemaal) zijn uitgevoerd. Van de Provincie Noord-Holland en
Flevoland zijn gegevens ontvangen van projecten waarvoor een Nbwetvergunning is verleend. Het ministerie
van EZ heeft aangegeven dat er geen projecten zijn waarvan zijn bevoegd gezag zijn, die hiervoor relevant
zijn.
Concreet kunnen de aanleg van de Marker Wadden (momenteel in aanleg), de versterking van de
Houtribdijk (realisatie 2017 - 2020) en de versterking van de Markermeerdijken (realisatie 2017 -2021)
cumulatie veroorzaken. Hieronder worden per effecttype de mogelijk cumulerende effecten van deze
projecten beschreven. Omdat de vervanging van gemaal De Poel enkel leidt tot tijdelijke effecten, is alleen
mogelijke cumulatie van aanlegeffecten aan de orde.

Tabel 6.1 Cumulerende effecten
Doel

Totaal effecten
vervanging
gemaal De Poel
per doel

Cumulatie Marker
Wadden

Cumulatie
Houtribdijk

Cumulatie
Markermeerdijken

Conclusie

kranswierwateren

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

Marker Wadden
heeft geen effect
op
kranswierwateren

Houtribdijk heeft
geen effect op
kranswierwateren

Markermeerdijken
heeft geen effect op
kranswierwateren

geen
significant
cumulerende
effecten

rivierdonderpad

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect

Marker Wadden
heeft geen effect
op rivierdonderpad

Houtribdijk heeft
geen effect op
rivierdonderpad

Markermeerdijken
leidt tot geringe,
tijdelijke negatieve
effecten. Omdat
ook effecten van
aanleg gemaal De
Poel tijdelijk en
gering zijn, is geen
sprake van
significant
cumulerende
effecten

geen
significant
cumulerende
effecten

meervleermuis

geen effecten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Doel

Totaal effecten
vervanging
gemaal De Poel
per doel

Cumulatie Marker
Wadden

Cumulatie
Houtribdijk

Cumulatie
Markermeerdijken

Conclusie

smient,
krooneend,
tafeleend,
kuifeend,
meerkoet,
brilduiker,
nonnetje en
grote zaagbek

niet significant
tijdelijk
verslechterend
effect van
oppervlakteverlies

het tijdelijke effect
van de Poel is
dusdanig klein en
bovendien op
grote afstand van
de Marker Wadden
dat geen sprake is
van significant
cumulerende
effecten

het tijdelijke effect
van de Poel is
dusdanig klein en
bovendien op
grote afstand van
de Houtribdijk dat
geen sprake is van
significant
cumulerende
effecten

het tijdelijke effect
van de Poel is klein.
Er is geen
versterkingsopgave
voor de dijken ter
hoogte van gemaal
De Poel. Er is geen
sprake van
significant
cumulerende
effecten

geen significant
cumulerende
effecten

broedvogels
aalscholver en
visdief

geen effecten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

fuut, aalscholver,
lepelaar, grauwe
gans, brandgans,
krakeend,
slobeend,
toppereend,
dwergmeeuw en
zwarte stern

geen effecten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Er is geen sprake van significant cumulerende effecten.
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
S4oFKeZaNSQf (14 oktober 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Hoogheemraadschap Holland
Noorderkwartier

,

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Nieuw gemaal De Poel

S4oFKeZaNSQf

Datum berekening

Rekenjaar

14 oktober 2016, 12:23

2017

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

922,20 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Provincie

-

-

Situatie 1

-

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Globale berekening voor de aanleg van het nieuwe gemaal De Poel.

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

grafmachine afgraven
grond

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

afgraven grond (nieuw)
132044, 495287
69,60 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

69,60 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Omschrijving

AFW

aggrgaat

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Omschrijving

AFW

graafmachine

Situatie 1

Emissie

16,1 NOx
NH3

Naam

Voertuig

transport (nieuw)
131834, 496415
2,5 m
0,000 MW
66,47 kg/j
< 1 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/j)

66,47 kg/j
< 1 kg/j

agregaat (nieuw)
132044, 495292
625,46 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

625,46
kg/j

Grond (oud)
131971, 495114
34,80 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

34,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Omschrijving

AFW

aggragaat

Situatie 1

Emissie

4,8 NOx
NH3

Naam

Voertuig

Transport (oud)
131879, 496331
2,5 m
0,000 MW
21,62 kg/j
< 1 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/j)

21,62 kg/j
< 1 kg/j

aggragaat (oud)
131968, 495116
104,24 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

104,24
kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2015.1_20160908_509b1173d7

Database

versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Onderwerp
Project
Opdrachtgever
Projectcode
Status
Datum
Referentie
Auteur(s)

Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

Ecologische impact capaciteitsvergroting gemaal de Poel
Gemaal De Poel
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HHN45-1
Definitief
27 maart 2017
HHN45-1/17-004.543
M. van der Kamp MSc, J.J. Mandemakers MSc, A. Esmeijer-Liu MSc, drs. L.G. Turlings
R.J. Brederveld MSc
ir. F. Roest
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Bijlage(n)

-

Aan

Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
Witteveen+Bos

Kopie

1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

E. Moerman
ir. F. Roest

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens om gemaal de Poel te vervangen. Het
3
nieuw te bouwen gemaal De Poel zal een capaciteit van 600 m /min krijgen. Dit is een vergroting van de
3
capaciteit van 80 m³/min (15 %) t.o.v. het huidige gemaal — deze heeft nu een capaciteit van 520 m /min.
Deze capaciteitsvergroting is in de eerste plaats bedoeld om afvoerpieken op te vangen en zal slechts
beperkt worden aangesproken. Het is echter mogelijk dat er op jaarbasis in absolute zin meer water via
gemaal De Poel uitgeslagen wordt. Deze hoeveelheid extra uitgeslagen water op jaarbasis zal naar
verwachting liggen tussen de 0 en 10 %. In deze notitie is gerekend met de bovengrens van 10 %.
Gemaal de Poel slaat water vanuit de Waterlandse Polder uit op de Gouwzee. De Gouwzee staat in open
verbinding met het Markermeer. De Gouwzee maakt onderdeel uit van het KRW waterlichaam NL93Markermeer en is onderdeel van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De waterkwaliteit van de
Gouwzee is vrij goed. Het water is helder en er groeien veel waterplanten (zie bijvoorbeeld Doef et al. 1994;
afbeelding 1.1), die behoren tot habitattype H3140 Kranswierwateren (afbeelding 1.2) waarvoor een
instandhoudingsdoel in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer bestaat.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Van Twickelostraat 2 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Afbeelding 1.1 Indruk van de bedekking met waterplanten in de Gouwzee in 2013 (bron data: Rijkswaterstaat)
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Afbeelding 1.2 Markermeer & IJmeer, ruimtelijke eenheden en habitattypen (bron: Natura 2000 ontwerp-beheerplan
IJsselmeergebied 2016-2021, Markermeer & IJmeer, Rijkswaterstaat)

Als gevolg van de capaciteitsvergroting kan een toename van de hoeveelheid uitgeslagen water en
nutriënten verwacht worden. Dit kan een effect hebben op de waterkwaliteit in de Gouwzee en daarmee ook
een effect hebben op het habitattype H3140 Kranswierwateren. Het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier vraagt zich af hoe groot dit effect is en of de capaciteitsvergroting mogelijk tot frustratie
van de doelen voor ondergedoken watervegetaties in de Gouwzee kan leiden. Aan Witteveen+Bos is
gevraagd om dit te onderzoeken in een beknopte modelstudie.

1.2

Doel

Het doel van deze studie is om via eenvoudige modelberekeningen antwoord te krijgen op de volgende
vraagstelling:
1 hoeveel extra nutriënten worden er aangevoerd vanuit de Waterlandse polder naar de Gouwzee door
capaciteitsvergroting van gemaal de Poel?
2 wat zijn de ecologische consequenties voor de Gouwzee en het Markermeer?
3 wat betekent dit voor Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer?
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1.3

Leeswijzer

De opbouw van voorliggende rapportage is als volgt:
- hoofdstuk 2 geeft een omschrijving van de gebruikte methode;
- hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de resultaten;
- hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen;
- hoofdstuk 5 bevat de literatuurlijst.

2

METHODE EN UITGANGSPUNTEN

2.1

Aanpak onderzoeksvraag

Het effect van de capaciteitsvergroting van gemaal de Poel is in deze studie in de gehele context van de
Gouwzee beschouwd. De waterkwaliteit wordt namelijk bepaald door het totaal aan instromende nutriënten
fosfor en stikstof, in combinatie met de systeemkenmerken van de Gouwzee (onder andere de verblijftijd, de
waterdiepte en het bodemtype). Deze systeemkenmerken bepalen de draagkracht van het systeem voor
nutriënten. De draagkracht kan bepaald worden voor meren en plassen door met het model PCLake de
kritische nutriëntenbelasting te berekenen. Door de nutriëntenbelasting te vergelijken met de kritische
nutriëntenbelasting in zowel de huidige als in de nieuwe situatie kan bepaald worden of de geplande
capaciteitsvergroting van gemaal de Poel negatieve effecten heeft voor de waterkwaliteit.

2.2

Stapsgewijze aanpak

In deze studie is de volgende stapsgewijze aanpak gehanteerd, voor zowel de huidige situatie als de
toekomstige situatie:
1 inventarisatie en kwantificering van de belangrijkste water- en stofstromen en systeemkenmerken van de
Gouwzee;
3
2 opstellen beknopte waterbalans (in m /d);
3 opstellen beknopte stofbalans en bepalen externe nutriëntenbelasting (in mg/m²/d);
4 bepalen kritische nutriëntenbelasting (in mg/ m²/d) op basis van eenvoudige berekening met PCLake;
5 vergelijking externe- en kritische nutriëntenbelasting;
6 synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen.

2.3

Gebruikte gegevens

In deze studie is gebruik gemaakt van de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
beschikbaar gestelde gegevens. Het betreft gegevens van de water- en stofstromen vanuit de
achterliggende polders. Daarnaast zijn via het waterkwaliteitsportaal gegevens van de Gouwzee opgevraagd.
Het betreft gegevens van de waterkwaliteit, bodem en inrichting van het watersysteem. Bij de inrichting van
het watersysteem gaat het om de locatie van de in- en uitlaten, de strijklengte en de waterdiepte. Bij de
bodem en waterkwaliteitsdata gaat het om het bodemtype en de nutriëntenconcentraties.

2.4

Uitgangspunten

Waterbalans
Een waterbalans in Excel geeft met een relatief eenvoudige benadering van de hydrologie een indruk van de
belangrijkste waterstromen in de Gouwzee. In deze studie hebben we aangenomen dat de Gouwzee werkt
als gesloten systeem (afbeelding 2.1).
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De meetreeksen van de volgende waterstromen zijn op dagbasis ingevoerd in de waterbalans (voor de
periode 2008 tot en met 2014):
- inlaat op de Gouwzee vanuit de Waterlandse polder (afvoer via gemaal de Poel);
- inlaat op de Gouwzee vanuit de polder via gemaal Monickendam;
- uitlaat uit de Gouwzee naar de polder (via inlaat Monickendam);
- neerslag (in) en verdamping (uit).
Op basis van deze waterstromen wordt in de balans het waterpeil van de Gouwzee berekend. Vervolgens is
verondersteld dat als het peil tot boven het streefpeil stijgt, water uitstroomt naar het Markermeer. Als het
peil daalt tot onder het streefpeil, wordt instroom verondersteld vanuit het Markermeer. De twee
gestippelde pijlen in afbeelding 2.1 schematiseren deze berekende uitwisseling tussen de Gouwzee en het
Markermeer.
NB! In de praktijk staat de Gouwzee in open verbinding met het Markermeer. In de balans hebben we deze
wateruitwisseling tussen de Gouwzee en het Markermeer benaderd door ervan uit te gaan dat de
uitwisseling met het Markermeer wordt gedreven door peilverschil (uitgaande van de streefpeilen van het
Markermeer, zie tabel 1.1). In werkelijkheid zal de uitwisseling groter zijn, bijvoorbeeld gedreven door
golfslag, scheepvaart en stroming. Gezien de ligging van de Gouwzee, met slechts één open verbinding met
het Markermeer, wordt verwacht dat deze uitwisseling relatief gering is (ten opzichte van de berekende
uitwisseling die optreedt door peilverschil).
In Tabel 2.1 zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de waterbalans in de huidige en de toekomstige
situatie (capaciteitsvergroting) weergegeven. De berekening van de toekomstige situatie verschilt alleen
hierin, dat de afvoer via gemaal de Poel met 10 % is opgehoogd. Hiertoe is gemeten debiet per dag (over de
periode 2008 t/m 2014) vermenigvuldigd met 1.1. NB! Dit is een conservatieve aanname. In praktijk hoeft
een capaciteitsvergroting van 10 %, niet automatisch te betekenen dat de dagelijkse afvoer met 10 %
toeneemt.

Afbeelding 2.1 Schematische weergave van de belangrijkste waterstromen

Inlaat Monickendam
Markermeer

Afvoer Monickendam

Gouwzee
Afvoer de Poel
Blauwe pijlen representeren uitstroming vanuit de Gouwzee. Rode pijlen representeren instroming de Gouwzee in. Neerslag en
verdamping zijn niet weergegeven in deze afbeelding.

Tabel 2.1 Uitgangspunten waterbalans
Parameter

Eenheid

Huidige situatie

Capaciteitsvergroting

oppervlakte land

m²

nihil

nihil

oppervlakte water

m²

18000000

18000000

streefpeil winter

mNAP

-0.40 (+/- 0.02)

-0.40 (+/- 0.02)

streefpeil zomer

mNAP

-0.20 (+/- 0.02)

-0.20 (+/- 0.02)

waterbodemhoogte

mNAP

-1.7

-1.7

neerslag

mm/d

meetreeks 2008 - 2014, neerslagstation Berkhout, KNMI
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Parameter

Eenheid

Huidige situatie

Capaciteitsvergroting

verdamping

mm/d

meetreeks 2008 - 2014, neerslagstation Berkhout, KNMI

debieten

m3/dag

meetreeks 2008 - 2014 (dagbasis) Inlaat Monickendam
meetreeks 2008 - 2014 (dagbasis) Afvoer Monickendam
meetreeks 2008 - 2014
(dagbasis) Afvoer de Poel

meetreeks 2008 - 2014 (dagbasis) Afvoer de Poel +
10 %

kwel

mm/d

0

0

wegzijging

mm/d

0

0

Externe belasting
Op basis van de gemodelleerde waterstromen is de externe aanvoer van fosfor (P) en stikstof (N) bepaald.
3
De externe belasting (in mg/m²/d) is per bron berekend door de ingaande waterstroom (m /d) te vermenigvuldigen met de bijbehorende zomer- en wintergemiddelde nutriëntconcentratie (mg/l) en te delen over het
wateroppervlak van de Gouwzee. De gehanteerde nutriëntenconcentraties staan in Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Uitgangspunten stofbalans
Waterstroom

neerslag

Toelichting

directe
neerslag op
het oppervlak

Fosfor
(mg P/l)

Stikstof
(mg N/l)

Onderbouwing

zomer

winter

zomer

winter

0.0016

0.0016

1.50

1.50

P: geschatte gemiddelde
concentratie op basis van diverse
metingen (informele notitie Milieuen Natuurplanbureau 25 april 2007)
N: Jaargemiddelde concentratie 15
meetstations in Nederland (RIVM
2001)

Afvoer
Monickendam

afvoer vanuit
polder

0.17

0.28

1.51

3.64

zomer- en winter gemiddelde van
meetreeks 2008 - 2014 gemaal
Monickendam

Afvoer de
Poel

afvoer vanuit
polder

0.47

0.50

4.15

4.86

zomer- en winter gemiddelde van
meetreeks 2008 - 2014 gemaal de
Poel

Markermeer

instroom
vanuit
Markermeer

0.06

0.06

1.16

1.46

zomer- en winter gemiddelde van
meetreeks 2008 - 2014 meetpunt
Markermeer midden

Toepassing PCLake
Het ecologische model PCLake is gebruikt om te berekenen wat de draagkracht (ofwel kritische
nutriëntenbelasting) is van de Gouwzee. Hierbij zijn we ervan uit gegaan dat de Gouwzee zich bij de start van
de simulatie in een heldere plantrijke en voedselarme toestand bevond conform de praktijk. Voor het
berekenen van de draagkracht bij de huidige en toekomstige situatie zijn de volgende uitgangspunten
gebruikt (tabel 2.3).
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Tabel 2.3 Uitgangspunten PCLake
Parameter

eenheid

Huidige situatie

Capaciteitsvergroting

waterdiepte
(zomergemiddeld)

m

1, 1.5 en 2

1, 1.5 en 2

bodemtype

-

zand

zand

Strijklengte
(gemiddelde)

m

2500

2500

ingaand debiet
(langjarig
gemiddelde)

mm/d

dit volgt uit de waterbalans voor beide scenario’s

verhouding N/P
(langjarig
gemiddelde)

gN/gP

dit volgt uit de stofbalans voor beide scenario’s

3

RESULTATEN

3.1

Huidige situatie

Waterstromen
De belangrijkste in- en uitgaande waterstromen in de Gouwzee in de huidige situatie staan weergegeven in
afbeelding 3.1. De afvoer door de gemalen Poel en, in mindere mate, Monnickendam veroorzaakt in het winterhalfjaar een grote instroom in de Gouwzee. In de zomer is afvoer vanuit de polders veel kleiner, en is er
alleen een geringe afvoer via gemaal de Poel (en helemaal geen afvoer via gemaal Monnickendam).
In het winterhalfjaar is er veel uitstroming vanuit de Gouwzee naar het Markermeer. Dit komt door het wateroverschot in de Gouwzee, die het gevolg is van een neerslagoverschot (meer neerslag dan verdamping)
en door de afvoer vanuit de polders. In het zomerhalfjaar is er juist veel instroom vanuit het Markermeer de
Gouwzee in. Deze instroom is nodig om het waterverlies in de Gouwzee te compenseren. Dit waterverlies
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de waterinlaat naar de polder via gemaal Monnickendam.

Afbeelding 3.1 Waterbalans van de Gouwzee in m3/d in de huidige situatie (winter-, zomer- en jaargemiddelde)

7 | 11

Witteveen+Bos | HHN45-1/17-004.543 | Definitief

Externe nutriëntenbelasting
Alle ingaande waterstromen brengen een bepaalde vracht aan nutriënten mee. In afbeelding 3.2 staat de
aanvoer van fosfor en stikstof in de Gouwzee; de externe nutriëntenbelasting. De externe belasting van
zowel fosfor als stikstof is het grootst in de winter, doordat dan veel nutriëntrijk water vanuit de polders op
de Gouwzee wordt afgevoerd, en dan met name via gemaal de Poel. Dit gemaal is niet alleen
verantwoordelijk voor de grootste waterinstroom (zie afbeelding 3.1), maar dit water bevat ook relatief hoge
nutriëntconcentraties (hoger dan het water via Monnickendam).
In de zomer is de externe belasting lager dan in de winter. De belasting in de zomer wordt veroorzaakt door
afvoer via gemaal de Poel en daarnaast door instroom vanuit het Markermeer. Het water uit het Markermeer
bevat relatief veel stikstof en draagt daardoor vooral sterk bij aan de stikstofbelasting van de Gouwzee
(afbeelding 3.2).

Afbeelding 3.2 Externe fosforbelasting (links) en stikstofbelasting (rechts) van de Gouwzee

De verhouding tussen de fosfor- en stikstofbelasting bedraagt gemiddeld 13 (gN/gP). In de zomer is de
verhouding iets hoger (16 gN/gP). Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat fosfor limiterend is voor de
primaire productie in het ecosysteem (de groei van waterplanten, algen etc.) bij een N/P-ratio groter dan 10
(STOWA 2015). Gezien de verhouding tussen stikstof en fosfor in de externe belasting verwachten we dat
1
fosfor limiterend is in het ecosysteem van de Gouwzee.
Externe nutriëntenbelasting vs. draagkracht
De draagkracht van de Gouwzee voor nutriënten is sterk afhankelijk van de waterdiepte (afbeelding 3.3). In
de ondiepere delen van de Gouwzee is de draagkracht veel hoger dan de externe belasting. Dit betekent dat
het model voorspelt dat hier waterplanten kunnen groeien (en in de praktijk zien we dat ook, zie afbeelding
1.1). Naarmate de waterdiepte toeneemt, neemt de draagkracht af. Bij een waterdiepte van 2 m wordt de
draagkracht overschreden door de externe belasting. Dit betekent dat het model voorspelt dat hier geen
waterplanten kunnen groeien, doordat onvoldoende licht de bodem bereikt (doordat het licht verhinderd
wordt door algen en/of zwevend stof). Ook dat zien we in de praktijk terug (zie afbeelding 1.1).

1

Ook het Markermeer wordt gekenmerkt door een relatief geringe hoeveelheid fosfor in het ecosysteem.
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Afbeelding 3.3 Verhouding tussen de externe fosforbelasting en de draagkracht bij 1, 1.5 en 2 m waterdiepte (beide in mg/m²/d)

Invloed van de wind op de draagkracht
Onder invloed van de wind ontstaan golven, waardoor waterplanten fysiek gehinderd kunnen worden en
waardoor bodemdeeltjes kunnen opwervelen met vertroebeling als gevolg. Door deze processen wordt het
voor waterplanten moeilijker om te groeien; de draagkracht neemt af naarmate de windinvloed groter is. Bij
de berekening van de draagkracht is uitgegaan van de gemiddelde strijklengte (maat voor invloed van de
wind op het wateroppervlak) van de Gouwzee (2500 m). In de praktijk staan de verschillende delen van de
Gouwzee meer of minder bloot aan de wind. Met name de zone dicht langs de zuidwestelijke oevers
ondervindt maar weinig windwerking. Grofweg gezien zijn dit tevens de ondiepere zones. Dit maakt dat de
groeiomstandigheden voor waterplanten hier veel beter zijn dan in de noord(oostelijke) zone van de
Gouwzee, waar de wind meer invloed heeft en waar het dieper is. Hier blijken in praktijk dan ook nauwelijks
waterplanten te groeien (afbeelding 1.1).
Invloed van zwevend stof op de waterkwaliteit
De focus van deze analyse ligt op nutriënten. Bij een overmaat aan nutriënten (externe belasting > kritische
belasting) treedt algenbloei op, wat een negatieve invloed heeft op de waterplanten doordat het water
troebel wordt en de planten minder zonlicht ontvangen. Zwevende bodemdeeltjes kunnen eenzelfde effect
veroorzaken. Dit is het geval in het Markermeer: de wind veroorzaakt hier een voortdurende opwerveling van
bodemdeeltjes. Hierdoor is het Markermeer erg troebel en groeien er weinig waterplanten.
Door de waterinstroom vanuit het Markermeer (er is een open verbinding!) wordt troebel water aangevoerd
met veel zwevend stof. Deze aanvoer van zwevend stof is vermoedelijk veel groter dan de aanvoer van
zwevend stof uit de polders. Voor deze analyse waren echter geen metingen beschikbaar om dit te
bevestigen. Ondanks de aanvoer van zwevend stof is het water (in delen van) de Gouwzee helder en groeien
er volop waterplanten: schijnbaar bezinken de aangevoerde bodemdeeltjes vrij snel. Alleen dicht bij de
opening tussen de Gouwzee en het Markermeer zal nog relatief veel zwevend stof aanwezig zijn (hier
groeien ook geen waterplanten).
De verwachting is dus dat de bijdrage van zwevend stof uit de Poel klein is ten opzichte van de aanvoer
vanuit het Markermeer.

3.2

Capaciteitsvergroting

In deze analyse is aangenomen dat de capaciteitsvergroting van het gemaal met 10 % leidt tot een 10 %
hogere dagelijkse afvoer (dit is een worst-case inschatting). Dit komt neer op een gemiddelde toename van
3
3
3
bijna 5.500 m /d (van gemiddeld bijna 55.000 m /d naar ruim 60.000 m /d). De totale waterinstroom in de
3
3
Gouwzee stijgt hierdoor van gemiddeld ruim 222.000 m /d naar ruim 227.000 m /d (een toename van 2 %).
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3

Het meeste van dit extra water stroomt uit naar het Markermeer (gemiddeld bijna 5.200 m /d extra
uitstroom).
Het water dat door gemaal de Poel wordt uitgemalen, bevat relatief veel fosfor en stikstof (de concentraties
zijn hoger dan in de andere ingaande waterstromen). Hierdoor neemt de totale externe P- en N-belasting op
de Gouwzee toe met respectievelijk 7 en 5 % (terwijl de totale waterinstroom maar met 2 % toeneemt).
Absoluut gezien neemt de P-belasting toe van 2.1 naar 2.2 mg P/m²/d, en de N-belasting van 27.7 tot 29.1.
De N/P-ratio blijft gemiddeld 13 gN/gP.

3.3

Synthese

In afbeelding 3.4 staat de externe P-belasting in de huidige situatie en in de nieuwe situatie met 10 % extra
afvoer via gemaal de Poel. Zoals beschreven in voorgaande paragraaf neemt de externe belasting toe
(+7 %). De draagkracht wordt echter ook iets hoger (+1 %). Dit komt doordat de waterinstroom in de
Gouwzee toeneemt, waardoor de verblijftijd afneemt. Dat de externe nutriëntenbelasting sterker toeneemt
dan de draagkracht, betekent dat de robuustheid van het ecosysteem achteruitgaat. Dit effect is echter zeer
gering.

Afbeelding 3.4 De verhouding tussen de externe fosforbelasting en de draagkracht (beide in mg/m²/d) voor de huidige situatie
(links) en de nieuwe situatie (rechts)

4

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1: Hoeveel extra nutriënten worden er aangevoerd vanuit de Waterlandse polder naar
de Gouwzee door capaciteitsvergroting van gemaal de Poel?
De resultaten in deze studie laten zien dat door de capaciteitsvergroting van gemaal de Poel (uitgaande van
een toename van het debiet met 10 %) de totale externe fosforbelasting van de Gouwzee met 7 % toeneemt,
en de N-belasting met 5 %. De procentuele toename is dus niet verwaarloosbaar. Wat hier sterk aan
bijdraagt, zijn de hoge fosfor- en stikstofconcentraties in het water uit de Waterlandse polder. De absolute
toename van de externe belasting op de Gouwzee is echter gering: de P-belasting neemt toe van 2.1 naar
2.2 mg P/m²/d.
De belangrijkste onzekerheid in deze berekening is het daadwerkelijke afvoerdebiet via gemaal de Poel. In
de analyse is gerekend met een toename van 10 %, wat een conservatieve schatting betreft. Hierdoor neemt
vooral de externe nutriëntenbelasting op de Gouwzee in de winterperioden toe.
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Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de ecologische consequenties voor de Gouwzee en het Markermeer?
In de huidige situatie is er in de Gouwzee sprake van een goede waterkwaliteit. Met name in de ondiepe en
luwe delen van de Gouwzee groeien veel waterplanten, waaronder sterkranswier. Deze soort past bij relatief
voedselarm water. Als de voedselrijkdom van de Gouwzee toeneemt (door aanvoer van nutriënten), kan deze
soort plaatsmaken voor ondergedoken waterplanten die passen bij voedselrijker water (bijvoorbeeld
fonteinkruiden). Als de voedselrijkdom nog verder toeneemt, kunnen algen dominant worden waardoor de
waterplanten verdwijnen.
Gegeven de geringe toename in de externe belasting door de capaciteitsvergroting, valt niet te verwachten
dat het ecosysteem omslaat naar een troebele en algengedomineerde toestand. Wat niet valt uit te sluiten is
dat de biomassa aan sterkranswier toeneemt (doordat extra nutriënten beschikbaar komen), of dat
sterkranswier plaats maakt voor een soort die past bij voedselrijker water (zoals fonteinkruiden). Deze laatste
twee effecten zijn dan lokaal te verwachten nabij de uitstroom van het gemaal.
Er zijn geen gegevens bekend van de hoeveelheid zwevend stof die vanuit gemaal de Poel naar de Gouwzee
wordt uitgemalen. Hierdoor kan niet worden gerekend aan vrachten en mogelijke effecten. De bijdrage van
gemaal de Poel in de aanvoer van zwevend stof naar de Gouwzee is vermoedelijk echter maar klein in
vergelijking met de aanvoer van zwevend stof uit het Markermeer. Dit betekent dat de capaciteitsvergroting
naar verwachting een heel geringe invloed heeft op de totale aanvoer van zwevend stof in de Gouwzee.
In deze notitie is niet gerekend aan de mogelijke ecologische consequenties voor het Markermeer. Hiervan
kan wel een kwalitatieve schatting gemaakt worden. Op de schaal van de Gouwzee (circa 1800 ha) zien we
dat de externe belasting in absolute zin maar weinig toeneemt. Op schaal van het Markermeer (met circa
70.000 ha bijna 40 maal groter dan de Gouwzee) zal de belastingtoename per vierkante meter water 40 keer
kleiner zijn dan in de Gouwzee. Dit effect is verwaarloosbaar.
Onderzoeksvraag 3: Wat betekent dit voor Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer?
De capaciteitsvergroting zal nabij de uitstroom van het gemaal de voedselrijkdom verhogen. Uit afbeelding
1.2 blijkt dat in de gehele Gouwzee, en ook nabij het gemaal het habitattype Kranswierwateren (H3140)
aanwezig is. Voor dit habitattype is in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer een
instandhoudingsdoel vastgesteld voor behoud van oppervlak en behoud van kwaliteit. Op basis van de
antwoorden op de onderzoeksvragen 1 en 2 kan in een conservatieve benadering niet uitgesloten worden
dat er lokaal nabij het gemaal veranderingen optreden in het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype
Kranswierwateren als gevolg van de capaciteitsvergroting. Toename van de biomassa aan sterkranswier zou
een positief effect kunnen hebben, terwijl een verschuiving naar fonteinkruiden een negatief effect op het
habitattype tot gevolg kan hebben. Omdat het effect klein is en hooguit lokaal optreedt nabij de uitstroom
van het gemaal, is hooguit sprake van een licht negatief effect. Een significant negatief effect kan worden
uitgesloten.

5
1
2
3
4
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Bijlage 4: Aerius berekening gemaal De Poel

Pagina 55 van 57

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

RnyM6MoWx8pc (27 juni 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Hoogheemraadschap Holland
Noorderkwartier

-, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Nieuw gemaal De Poel

RnyM6MoWx8pc

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

27 juni 2018, 17:02

2018

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2018

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

NOx

905,70 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Globale berekening voor de aanleg van het nieuwe gemaal De Poel.

Situatie 1

RnyM6MoWx8pc (27 juni 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

69,60 kg/j

< 1 kg/j

54,02 kg/j

agregaat (nieuw)
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

-

625,46 kg/j

Grond (oud)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

34,80 kg/j

< 1 kg/j

17,57 kg/j

-

104,24 kg/j

afgraven grond (nieuw)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

transport (nieuw)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Transport (oud)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

aggragaat (oud)
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

grafmachine afgraven
grond

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

AFW

aggrgaat

Situatie 1

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Brandstof
verbruik
(l/j)

Emissie

69,60 kg/j

transport (nieuw)
131834, 496416
54,02 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

16,1 NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Omschrijving

Uitstoot
hoogte
(m)

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Voertuig

afgraven grond (nieuw)
132044, 495287
69,60 kg/j

54,02 kg/j
< 1 kg/j

agregaat (nieuw)
132044, 495292
625,46 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

625,46
kg/j

RnyM6MoWx8pc (27 juni 2018)
pagina 4/6

Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

graafmachine

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

AFW

aggragaat

Situatie 1

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Brandstof
verbruik
(l/j)

Emissie

34,80 kg/j

Transport (oud)
131880, 496332
17,57 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

4,8 NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Omschrijving

Uitstoot
hoogte
(m)

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Voertuig

Grond (oud)
131971, 495114
34,80 kg/j

17,57 kg/j
< 1 kg/j

aggragaat (oud)
131968, 495116
104,24 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

104,24
kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database

versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1
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Plangebied gemaal De Poel in Monnickendam, gemeente Waterland; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

Samenvatting
In opdracht van Witteveen & Bos heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2016 een
archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd voor het Plangebied gemaal De Poel, gemeente
Waterland. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om binnen het plangebied een
locatie te kiezen voor een nieuw gemaal.
Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting (§ 2.2) en de voorgenomen
bodemingrepen (§1.3) kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen met
zekerheid archeologische waarden zullen worden verstoord. Meer specifiek zijn de volgende
bevindingen van belang:
•

Bij bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van een gemaal zullen archeologische resten
worden aangesneden die de geschiedenis van de bouw en opbouw van de dam en de dijk
weerspiegelen.

•

De aanleg van een gemaal zal deze dijk slechts ten dele verstoren, maar zal naar
verwachting wel een 'dwarsdoorsnede' creëren die het mogelijk maakt zéér veel informatie
over de geschiedenis van de dijk te documenteren.

•

In de dijk zijn bovendien mogelijk resten van schuiven en sluizen uit – op zijn vroegst - de
13e eeuw aanwezig; deze zullen bij bodemingrepen waarschijnlijk in hun geheel worden
verstoord. Dergelijke resten worden in ieder geval verwacht rond het huidige gemaal; alleen
daar is op historische kaarten een sluis aangegeven.

•

Er bestaat een kans op de aanwezigheid van delen van scheepswrakken, palissaden en
beschoeiingen, die eveneens bij bodemingrepen geheel of deels verstoord zullen worden. De
verwachte schuiven en sluizen, eventuele scheepsresten, palissaden en beschoeiingen zijn
niet goed op te sporen met behulp van vooronderzoek.

Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek wordt voor alle denkbare locaties voor het
nieuwe gemaal aanbevolen om aanvullend archeologisch onderzoek te laten verrichten. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek plaats te laten vinden in de vorm van een archeologische
begeleiding conform het protocol opgraven uit de KNA versie 3.2. Archeologische begeleiding
houdt in dat tijdens of direct voorafgaand aan de grondwerkzaamheden archeologische werkzaamheden worden verricht. Dit betekent dat eventuele archeologische sporen worden vrijgelegd, onderzocht en gedocumenteerd en dat vondsten worden verzameld en gedocumenteerd.
Een archeologische begeleiding behoort plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen
(PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een seniorarcheoloog en goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente).
Voor wat betreft de locatiekeuze van het nieuwe gemaal spelen de volgende overwegingen een
rol. De hele dijk is formeel een archeologische vindplaats, want een materiele rest van menselijk
handelen. Vondsten die meer lokaal kunnen worden verwacht zoals schuiven, sluizen, scheepswrakresten, palissades en beschoeiingen, kunnen in principe overal in de dijk worden verwacht.
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Alleen ter plaatse van het nu bestaande gemaal kan worden verwacht dat archeologische resten
(deels) zullen zijn verstoord door de aanleg. Vanuit het perspectief van de zorg voor het bodemarchief is dan ook de bouw van een nieuw gemaal direct naast het bestaande gemaal een minder
goede optie, vanwege de hogere trefkans ter plaatse op resten van oude sluizen.
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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van Witteveen & Bos heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2016 een
archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd voor het Plangebied gemaal De Poel, gemeente
Waterland. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om binnen het plangebied een
locatie te kiezen voor een nieuw gemaal.
Beleidskader
Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor
de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Waterland is in dezen de bevoegde
overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van eventueel
aanwezige archeologische waarden.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente (Gemeente Waterland, 2011) ligt het
plangebied in een zone waarin archeologisch onderzoek vereist is voor plannen groter dan
2.500 m² en dieper dan 40 cm. De dam zelf is aangegeven als een lijnelement waarbinnen
archeologisch onderzoek vereist is voor plannen groter dan 100 m² en dieper dan 35 cm.
Deze voorschriften zijn verankerd in het Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013,
vastgesteld op 27 november 2014 (NL.IMRO 0852.BPBGwaterland013). De beide flanken van de
dam hebben een dubbelbestemming ´Waarde archeologie 4´, de as van de dam heeft een
dubbelbestemming ´Waarde archeologie 2´.
In artikel 38.2.1 van de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat bij een dubbelbestemming
´Waarde archeologie 2´ voor grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 100
m² en dieper dan 0,35 m onder het maaiveld een archeologische onderzoeksplicht geldt.
In artikel 40.2.1 van de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat bij een dubbelbestemming
´Waarde archeologie 4´ voor grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan
2.500 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld een archeologische onderzoeksplicht geldt.
De omvang en diepte van de voorgenomen bodemingrepen is nog niet bekend. Een
archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische
waarden kan derhalve verplicht blijken conform het vigerend gemeentelijk beleid.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt ten zuidoosten van Monnickendam buiten de bebouwde kom, tussen De Poel
en de Gouwzee (figuur 1). Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (http://www.ahn.nl/) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied
ongeveer 2,8 tot 3,4 m +NAP aan de top. De flanken lopen af tot het waterpeil: 0,4 m –NAP aan
de oostzijde, 1,5 m –NAP aan de westzijde.
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De waterdiepte in de Gouwzee ten oosten van de dijk bedraagt volgens de Zeekaart voor de
kust- en binnenwateren (Anonymus, 2008) 1,3 m tot 1,6 m -NAP. De diepte van De Poel, direct
ten westen van de dijk, is niet aangegeven, maar zal niet dieper zijn dan de diepten zoals aangegeven ten oosten van de dijk.

1.3 Planomschrijving
Deze bureaustudie wordt uitgevoerd ten behoeve van de keuze van een locatie voor het nieuw te
bouwen gemaal. Een gedetailleerde omschrijving van de voorgenomen ingrepen is dan ook nog
niet voorhanden. Het bestaande gemaal zal in functie blijven totdat het nieuwe gemaal is aangelegd.

1.4 Doel- en vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen
teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het doel van het veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van deze gespecificeerde verwachting. Op basis van de
onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens
in hoofdstuk 3 een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeologisch
relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.
Onderzoeksvragen:
1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied
bekend?
2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?
4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?
5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is?
6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?
7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te
worden omgegaan?

1.5 Kwaliteit
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie
3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl).
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Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1. Daarnaast is achter in dit rapport een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld
om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de
sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een beeld te vormen over het
voormalige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische, geomorfologische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het plangebied is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl).
Om de bekende archeologische gegevens te inventariseren zijn de beleidsadvieskaart van de
gemeente Waterland, de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie NoordHolland, en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd.
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in
het plangebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal en het Bodemloket
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen
wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.

2.2 Aardkundige situatie
Volgens drie boringen uit Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) bestaat de
bodemopbouw in het plangebied van boven naar beneden uit veen op klei (of kleiig zand en
zand) op zand (DINO-boringen B25F0049, -0050, -0170). Het zand is afgezet door de wind tijdens de laatste ijstijd, die ongeveer
10.000 jaar geleden afliep. Het ijstijdzand is in twee van de drie boringen afgedekt door een
dunne laag veen (ca. 0,5 m dik) die is ontstaan doordat na de laatste ijstijd het klimaat warmer
en natter werd en het landschap begroeid raakte. Dit veen wordt 'Basisveen' genoemd. Na de
ijstijd smolten de landijskappen en steeg de zeespiegel sterk, waardoor delen van het land
(deels) onder water kwamen te staan of veranderden in wadden en kwelders, met getijdengeulen
en kreken. Het Basisveen is dan ook afgedekt door een ongeveer 6 tot 8 m dik pakket zand- en
kleilagen die hier zijn afgezet als gevolg van de stijgende zeespiegel. De top van dit 'Laagpakket
van Wormer' (formatie van Naaldwijk) ligt in het plangebied rond 4 à 5 m diepte. Hierop ligt een 4
tot 5 m dik pakket Hollandveen dat sinds ongeveer 4400 voor Chr. is gevormd, omdat vanaf die
tijd de invloed van de zee in het gebied afnam, waardoor er geen sedimentatie vanuit zee of
vanuit getijdengeulen en kreken meer plaatsvond. Hierdoor kon zich tot ver in de Middeleeuwen
veen vormen, dat soms in grote koepels op de oudere afzettingen stond (Westerhoff e.a., 1987).
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Vanaf de 11e eeuw zijn deze veengebieden ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Daarvoor
werden vanuit waterlopen sloten het veengebied in gegraven, om het veen te ontwateren en zo
geschikt te maken voor bewerking. De bewoning concentreerde zich aan de kop van de zo
ontstane verkaveling, meestal langs de waterloop of een andere 'ontginningsas'. Hierdoor
ontstonden lintbebouwingen. De Ooster Ae, oorspronkelijk een veenstroompje, later een
getijdengeul, moet zo'n ontginningsbasis zijn geweest (Ten Oever-van Dijk, 1994). Ten
zuidwesten van het plangebied is aan de verkaveling ook nog te zien dat deze haaks op de
Ooster Ae staat.
Door de ontwatering oxideerde het veen aan de lucht en verdween. De maaivelddaling die dit tot
gevolg had, werd opgevangen door het veen nog meer te ontwateren, wat het proces versterkte
en waardoor er nog meer veen verdween. Op sommige plekken werd het veen ten behoeve van
de turfwinning zelfs onder de grondwaterspiegel gewonnen. De zo ontstane plassen werden vaak
in latere eeuwen weer drooggemalen. Zo zijn bijvoorbeeld de polders Beemster en de Purmer
ontstaan. De verlaging van het maaiveld noopte tot de aanleg van dammen en dijken om het land
te beschermen tegen inbraken vanuit de Zuiderzee. De dam in het plangebied is hier onderdeel
van.
Geo(morfo)logie en bodem
Het plangebied bestaat geomorfologisch gezien uit een Lage Dijk (code D1). In de wijdere omgeving zijn ontgonnen veenvlakten (code 2M46) aangegeven. De bodem in het plangebied is niet
gekarteerd. In de wijdere omgeving zijn waardveengronden aangegeven, ontwikkeld in veenmosveen en vlierveengronden (code kVs en Vs). Waardveengronden zijn bodems, ontwikkeld in veen
met een dun kleidek. Vlierveengronden zijn eveneens ontwikkeld in veen, maar hebben de afdekkende kleilaag niet en zijn ontwaterd maar nog niet veraard. Deze gegevens komen overeen
met de recente geologische ontwikkeling van het gebied.

2.3 Bewoningsgeschiedenis
(Cultuur)historische achtergrond
Op zijn vroegst in de 9e eeuw beginnen de ontginningen van het veen, om in de loop van de 10

e

eeuw ook echt systematisch op gang te komen (Bos, 1988). In de 12e eeuw is de maaivelddaling
als gevolg van de ontginning al zo ver gevorderd dat het landschap door middel van dijken moet
worden beschermd. Eerst worden de kleinere veenstroompjes afgedamd. In de loop van de
tweede helft van de 12e eeuw doen zich een aantal overstromingen voor die aanleiding zijn tot
grootschalige dijkenbouw (Van Leeuwen & De Witte, 1977). Grote stukken landbouwgrond gaan
daarbij verloren en Marken bijvoorbeeld is vanaf deze periode een eiland (Burger e.a, 1985). De
dijk aan de landzijde van De Poel was onderdeel van deze ontwikkeling en moet dus in de tweede helft van de 13e eeuw aangelegd zijn om het buitenwater van de Zuiderzee buiten te houden.
Ter plaatse van De Poel is echter onduidelijk hoe de Waterlandse Zeedijk – waar de dijk onderdeel van uitmaakt – gelopen heeft. Rondom De Poel zijn namelijk twee tracés te herkennen voor
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de zeedijk: één langs de landzijde en één aan de zeezijde: de dijk waarop het plangebied is gelegen. Uit historische kaarten is niet geheel duidelijk welk tracé het oudst is (zie hierna).
In deze tijd worden wegens het gevaar van overstromingen huizen geplaatst op terpen. Meestal
ontstaan die door geleidelijke ophoging in de loop van de jaren, maar in Waterland zijn enkele
e

terpen uit de 13 eeuw aangetroffen die in één keer zijn opgeworpen, waaronder een terp in
Monnickendam van vijf meter hoog (Bos, 1988). Monnickendam kreeg in 1355 stadsrechten (Van
Leeuwen & De Witte, 1977; Burger, 1985).
Historisch landgebruik
Om inzicht te krijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse van
historische kaarten een goede invalshoek. De oudste kaart van Monnickendam is die van Jacob
van Deventer uit 1575. Hier valt het plangebied helaas buiten het kaartblad.
Op de kaart van J.J. Beeldsnijder uit 1575 is vanwege de vertekening van het kaartbeeld zeer
onduidelijk of alleen de dijk langs de landzijde van De Poel is aangegeven of de huidige dijk
(Burger, 1985). Op de kaart van Bartolomeus Simonsz uit 1590 zijn de dijk én De Poel wel herkenbaar aangegeven. Dit is de oudste kaart waarop de dijk duidelijk staat aangegeven (Dekker
2014).
Op de sluizenkaart van het Hoogheemraadschap uit 1631 (Dekker, 2014) is de huidige dijk ook
duidelijk aangegeven, met De Poel erachter. Op de 'Kaart van Holland' uit 1639 van Jacob
Aertsz. Colom staat in het plangebied een dam aangegeven, maar het kaartbeeld lijkt sterk vertekend: de dam is veel korter dan hij zou moeten zijn. Toch is ook hier achter de dam duidelijk
De Poel aangegeven en de Ooster Ae.
Op de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649 valt het plangebied buiten het kaartbeeld. In de befaamde atlas van Blaeu staat de dam wel aangegeven en lijkt er aan de oostzijde veel meer buitendijks land aanwezig te zijn dan nu.
Historische kaarten uit de 19e eeuw laten in het plangebied een situatie zien die vrijwel overeenkomt met de huidige situatie. Een topografische kaart uit 1815 geeft de werkelijkheid vervormd
weer, maar de dam en De Poel erachter is goed te zien (www.topotijdreis.nl). In 1850 komt de
eerste kaart uit die goed overeenkomt met de werkelijkheid. Op de Bonnekaarten van rond 1900
e

en de Topografisch Militaire kaart van halverwege de 19 eeuw wordt op de plek waar nu ook
een sluis aanwezig is al een sluis aangegeven.
Op alle kaarten vanaf 1850 tot en met 1999 is op de plek waar nu een sluis aanwezig is ook een
sluis of gemaal aangegeven. Het gemaal Poelsluis werd aangelegd in 1834 (Dekker, 2014). In
1949 wordt op dezelfde plek een ‘electrisch gemaal’ aangegeven (gebouwd in 1920). De enige
verandering die in deze periode zichtbaar is op de topografische kaarten is dat de dam in 1960
aan de oostzijde iets breder lijkt te zijn geworden.
Bekend is dat tussen Monnickendam en De Nes in 1965 aan de dijk aan de landzijde is verbreed
(Dekker, 2014).
Volgens de database van verdwenen Nederlandse molens (www.molendatabase.nl) zijn er geen
molenplaatsen binnen het plangebied bekend. Wel zijn langs de landzijde van De Poel acht mo-
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lenplaatsen bekend van poldermolens die tussen 1649 en 1880 gefunctioneerd hebben. Volgens
de toelichting zouden de molens het polderwater in De Poel hebben gepompt en zou het water
vervolgens bij eb uit De Poel naar de Gouwzee zijn gestroomd. De molendatabase geeft dus ook
geen uitsluitsel over het moment van aanleg van de dijk rond De Poel.
Volgens de Indicatieve Kaart van het Militair Erfgoed (IKME, www.ikme.nl) maakte de dijk onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling is sinds 1996 UNESCO-Werelderfgoed, De
Stelling is aangelegd tussen 1874 en 1914 ter verdediging van de hoofdstad. De Waterlandse
Zeedijk vormde het Zuiderzeefront van de Stelling. Ter plaatse van de dijk worden geen objecten
of structuren verwacht (Vesters, 2003; www.stellingvanamsterdam.nl).

2.4 Archeologie
Archeologische verwachting
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; Deeben, 2008) heeft de dijk
een lage archeologische verwachting. Deze verwachting is op landschappelijke gegevens
gebaseerd en houdt geen rekening met historische structuren.
Volgens de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is de
dijk – samen met De Poel - een provinciaal monument (‘keringselement’).
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart van de gemeente Waterland ligt het
grootste deel van het plangebied in een zone waarbinnen een archeologische
onderzoeksverplichting geldt voor plannen groter dan 100/2500 m² en dieper dan 40 cm
(Gemeente Waterland, 2011). Blijkens de toelichting gaat het om een veenontginningsgebied
met een hoge verwachting en om de historische dijk.
Bekende archeologische resten
In ARCHIS staan binnen 1 km geen archeologische waarnemingen geregistreerd uit de omgeving
van het plangebied.
Wel zijn twee archeologische terreinen relevant. Het plangebied zelf ligt in een terrein van
archeologische waarde (monumentnummer 14743, CMA-code 25F-A68): de Waterlandse
Zeedijk. Langs het tracé van de dijk langs de zuidelijke rand van De Poel is ook een
archeologisch terrein van zeer hoge archeologische waarde aanwezig (monumentnummer
10905, CMA-code 25f-075). Het gaat hier om een terrein met een dijkrestant waarop drie
molenplaatsen zijn aangetroffen. Bos e.a. (1986) dateert deze dijk in de periode 1600 – 1900.
In 2014 is door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland een onderzoek uitgevoerd naar
de Waterlandse Zeedijk (Dekker, 2014). Volgens dit onderzoek is de dijk voor het laatst
opgehoogd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Aan de buitenzijde van de dijk, bij gemaal De Poel ten noorden van de sluis, is een zogenaamde
‘leidam’ aanwezig, die in zuidoostelijke richting de Gouwzee in loopt. Dit is een dam, haaks op
de dijk, gemaakt van een palenrij waarlangs aan de noordzijde klei is gestort. Het geheel is
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afgedekt met natuursteen. Het uiteinde van de dam maakt een knik. Deze dient als bescherming
tegen afkalving (figuur 3).

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting
Het plangebied ligt geheel op een dijk. Deze dijk vindt zijn oorsprong in een dam die hier is aane

e

gelegd in de 13e eeuw óf de 15 /16 eeuw, historisch kaartmateriaal geeft hierover helaas geen
uitsluitsel.
Voor de archeologische verwachting van het plangebied betekent dit het volgende:
1.

Bij bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van een gemaal zal met zekerheid een dijklie

e

chaam worden doorsneden dat uit een eerste aanlegfase uit de 12 of 13 eeuw kan dateren
e

e

(of de 15 /16 eeuw). Op en aan weerszijden van de eerste aanlegfasen zullen dijklagen
aanwezig zijn uit latere tijden, die deel uitmaken van de geschiedenis van de opbouw van de
dijk. Formeel gezien is de gehele dijk een archeologische vindplaats, omdat de dijk immers
in zijn geheel een materiële rest van menselijk handelen is. De kans op de aanwezigheid van
archeologische resten is dus 100%. Technisch gezien zal de aanleg van een gemaal slechts
een zeer klein deel van deze vindplaats verstoren. Er zal sprake zijn van een volledige of
gedeeltelijke 'dwarsdoorsnede' door de dijk. Een dergelijke doorsnede kan een grote hoeveelheid informatie opleveren over de opbouw en geschiedenis van de dijk.
2.

Binnen het dijklichaam bestaat een reële kans op de aanwezigheid van oudere schuiven of
sluizen, die dienden om overtollig binnenwater uit de achterliggende polder te lozen op de
Gouwzee. Afmetingen, bouwwijze en de daarbij gebruikte materialen zijn niet bekend. Er
moet rekening gehouden worden met een relatief smalle constructie die geheel van hout kan
zijn geweest, maar het kan mogelijk ook een (deels) gemetselde structuur geweest zijn. Bij
bodemingrepen op de plek van een dergelijke constructie kan sprake zijn van volledige verstoring. Gezien de mogelijk geringe afmetingen van de constructie is deze met behulp van
booronderzoek nauwelijks op te sporen. Geofysisch onderzoek naar dergelijke resten zal in
verband met de recente afdekking met zand en natuursteen niet tot duidelijke resultaten leiden en is bovendien lastig uit te voeren als er geen afgebakende locatie aan te wijzen is
waar dergelijke resten te verwachten zijn. In ieder geval zijn rond het huidige gemaal resten
van oudere sluizen te verwachten, maar het is niet bekend of eventuele oudere sluizen en
schuiven verloren zijn gegaan bij de bouw van latere sluizen en het gemaal.

3.

Binnen het dijklichaam zelf zullen mogelijk ook resten aanwezig zijn van oudere wegverhardingen. Dergelijke resten zullen bij bodemingrepen grotendeels intact blijven en slechts worden 'doorsneden'. Dit biedt documentatiemogelijkheden.

4.

Het is mogelijk dat in het dijklichaam delen van scheepswrakken, gebruikt ter versterking van
de dijk, palissaden en beschoeiingen aanwezig zijn. Deze kunnen geheel of grotendeels
worden verstoord bij bodemingrepen. Gezien de mogelijk geringe afmetingen en onbekende
lokatie van dergelijke constructies zijn deze met behulp van vooronderzoek (met boringen of
geofysisch) nauwelijks op te sporen.
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5.

Daarnaast is in het verleden vaak afval en puin gebruikt om dijken op te bouwen. Dergelijk
materiaal is archeologisch van aard, al ligt het in een secundaire context.

Samengevat zullen bij bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van een gemaal archeologische resten worden aangesneden die de geschiedenis van de bouw en opbouw van de dam en
de dijk weerspiegelen.

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, februari 2016

[15]

Plangebied gemaal De Poel in Monnickendam, gemeente Waterland; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

3 Conclusies en aanbevelingen
3.1 Conclusies
Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting (§ 2.2) en de voorgenomen
bodemingrepen (§1.3) kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen met
zekerheid archeologische waarden zullen worden verstoord. Meer specifiek zijn de volgende
bevindingen van belang:
•

Bij bodemingrepen ten behoeve van de aanleg van een gemaal zullen archeologische resten
worden aangesneden die de geschiedenis van de bouw en opbouw van de dam en de dijk
weerspiegelen.

•

De aanleg van een gemaal zal deze dijk slechts ten dele verstoren, maar zal naar
verwachting wel een 'dwarsdoorsnede' creëren die het mogelijk maakt zéér veel informatie
over de geschiedenis van de dijk te documenteren.

•

In de dijk zijn bovendien mogelijk resten van schuiven en sluizen uit – op zijn vroegst - de
13e eeuw aanwezig; deze zullen bij bodemingrepen waarschijnlijk in hun geheel worden
verstoord. Dergelijke resten worden in ieder geval verwacht rond het huidige gemaal; alleen
daar is op historische kaarten een sluis aangegeven.

•

Er bestaat een kans op de aanwezigheid van delen van scheepswrakken, palissaden en
beschoeiingen, die eveneens bij bodemingrepen geheel of deels verstoord zullen worden. De
verwachte schuiven en sluizen, eventuele scheepsresten, palissaden en beschoeiingen zijn
niet goed op te sporen met behulp van vooronderzoek.

3.2 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek wordt voor alle denkbare locaties voor het
nieuwe gemaal aanbevolen om aanvullend archeologisch onderzoek te laten verrichten. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek plaats te laten vinden in de vorm van een archeologische
begeleiding conform het protocol opgraven uit de KNA versie 3.2. Archeologische begeleiding
houdt in dat tijdens of direct voorafgaand aan de grondwerkzaamheden archeologische werkzaamheden worden verricht. Dit betekent dat eventuele archeologische sporen worden vrijgelegd, onderzocht en gedocumenteerd en dat vondsten worden verzameld en gedocumenteerd.
Een archeologische begeleiding behoort plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen
(PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een seniorarcheoloog en goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente).
Voor wat betreft de locatiekeuze van het nieuwe gemaal spelen de volgende overwegingen een
rol. De hele dijk is formeel een archeologische vindplaats, want een materiele rest van menselijk
handelen. Vondsten die meer lokaal kunnen worden verwacht zoals schuiven, sluizen, scheepswrakresten, palissades en beschoeiingen, kunnen in principe overal in de dijk worden verwacht.
Alleen ter plaatse van het nu bestaande gemaal kan worden verwacht dat archeologische resten
(deels) zullen zijn verstoord door de aanleg. Vanuit het perspectief van de zorg voor het bodem-

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, februari 2016

[16]

Plangebied gemaal De Poel in Monnickendam, gemeente Waterland; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

archief is dan ook de bouw van een nieuw gemaal direct naast het bestaande gemaal een minder
goede optie, vanwege de hogere trefkans ter plaatse op resten van oude sluizen.
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging van het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Noord-Holland (ster).

Figuur 2.

Reeds bekende archeologie in de omgeving van het plangebied.

Figuur 3.

De leidam ten oosten van de dijk, ten noorden van de sluis, bij de knik in de dijk.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945

C

Nieuwe tijd

Laat
Subatlanticum

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
- 1150 na Chr.

Laat A
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

D: Ottoonse tijd

Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(N ieuwe Steentijd)

Vroeg

Atlanticum
- 7300

Boreaal

Allerød
Vroege Dryas

Laat

Vroegste Dryas

Midden

Denekamp

(M idden S teentijd)

- 9700

- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300

Laat

- 6450

Midden

- 8640

Vroeg

- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500
- 13.500

- 30.500

Prehistorie

Laat
Glaciaal

Late Dryas

Bølling

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Mesolithicum

- 8700

Preboreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden

- 1250

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Noord-Holland (ster).
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Figuur 2. Reeds bekende archeologie in de omgeving van het plangebied.

Bijlage 6: Kabels en Leidingen gemaal De Poel
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