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1. Inleiding 
 

Om de betrouwbaarheid van haar koolstofcertificaten te waarborgen maakt Stichting Nationale 
Koolstofmarkt gebruik van onafhankelijke deskundigen bij het toetsen van projecten: vooraf bij het 
toetsen voor toelating (Validatie) en achteraf bij de controle van de bereikte emissiereductie t.b.v. 
uitgifte van certificaten (Verificatie).  Dit rapport beschrijft de Validatie: de controle van het 
projectplan vooraf.  

 

1.1. Doel van de validatie 
Het doel van de validatie is om te beoordelen of het projectplan voldoet aan de vereisten zoals 
geformuleerd in het methodedocument voor het betreffende projecttype. Het gaat om vereisten ten 
aanzien van: 

 het projecttype, 

 de additionaliteit van het project en de emissiereducties ,  

 de projectgrens, 

 het vaststellen van een realistisch beeld van de situatie zoals die zou zijn geweest zonder het 
project (de baseline), 

 de emissies als gevolg van het project, inclusief methoden om deze te berekenen, 

 de emissiereductie als gevolg van het project, als het verschil tussen baseline- en 
projectemissies,  

 het opgestelde plan voor monitoring van de emissiereductie, en  

 het omgaan met de risico’s voor het behalen van de emissiereductie.  

 

1.2. Validatieproces 
De validatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke validator op verzoek van Stichting Nationale 
Koolstofmarkt (SNK).  

Het validatieproces ziet er als volgt uit: 

1. De validator stelt een validatiemodel op aan de hand van het methodedocument. Hierbij 
identificeert hij alle relevante toetsingscriteria en legt ze vast in de vorm van een spreadsheet.   

2. De validator toetst het ingediende projectplan aan elk van de criteria uit het validatiemodel. 
Mogelijke uitkomsten per criterium zijn: 

 Ja: het projectplan voldoet aan het criterium. 

 Nee: het projectplant voldoet niet aan het criterium. 

 NVT: het criterium is niet van toepassing op het projectplan. 

Voor de criteria waar de validator ‘nee’ oordeelt, geeft hij de reden aan en verbeterpunten. 
  



3. SNK communiceert het oordeel van de validator met de projectpartij(en). 

4. Het aangepaste projectplan wordt na indiening bij SNK voorgelegd aan de validator, die de stap 
bij 2) hierboven herhaalt. Hij concentreert zich op de criteria waarvoor verbeterpunten zijn 
aangebracht. 

5. Indien nodig herhalen de stappen 2-4 zich. 

6. Wanneer de validator concludeert dat het projectplan aan alle criteria voldoet, en dus in 
overeenstemming is met het methodedocument, geeft hij een positief validatieoordeel af. Dit 
wordt door SNK gecommuniceerd met de projectpartij(en). 



2. Validatie 

2.1. Korte projectomschrijving 
 

Projectnaam Zwembad De Veldkamp te Wezep 
Projectnummer SNK-B-1 
Projectpartij(en)  Gemeente Oldebroek 

Sportfondsen Nederland 
Amfius BV 

Locatie Zwembad de Veldkamp, Oude Keizersweg 2, 
8091 BR Wezep 

Verwachte startdatum project Augustus 2020; project is al voor de startdatum 
gemeld bij (toen nog) de Green Deal 

Emissiereductiemaatregel Aquathermie ter vervanging van aardgas voor 
verwarming van gebouwen 

Methodedocument GDNK-Warmte-Rio-004 
Geschatte emissiereductie per jaar  350 t CO2-eq 
Verwachte looptijd project 15 jaar 

 

2.2. Tijdpad 
Stap Datum Uitkomst 
Indiening projectplan: 14 maart 2020  
Eerste validatieoordeel 8 november 2020 Op 2 punten levert de toets tegen de 

validatiecriteria een "Nee" op. Deze 
punten zijn gemakkelijk op te lossen. 
Verder zijn er 6 punten waar 
onvoldoende duidelijk is of het plan 
voldoet. Uit mondelinge toelichting 
van de auteurs is gebleken dat deze 
punten opgelost kunnen worden 
door extra toelichting in het 
projectplan toe te voegen. 

Indiening aangepast projectplan 22 december 2020  
Finaal validatieoordeel 24 december 2020 Het projectplan voldoet op alle 

validatiecriteria. Projectplan 
gevalideerd. 
 

 
2.3. Validatiebevindingen 
Hierna volgt een gedetailleerde rapportage van de validatie met identificatie van criteria op basis van 
het methodedocument en oordeel van het projectdocument op grond hiervan.  



Validatie Project: Projectplan Zwembad De Veldkamp te Wezep Resultaten toets op de validatiecriteria
Kenmerk: SNK-Warmte-Aquathermie-001 31 Ja   
Datum: 22-dec-20 0 Nee
Validator: C.J. Arthers 0 ?
Validatiedatum: 24-dec-20 2 NVT

Conclusie: Het projectplan voldoet op alle validatiecriteria.

Methode-
document: 

Type project: Aquathermie ter vervanging van aardgas voor verwarming van gebouwen

Datum: 5-nov-20
Kenmerk: GDNK-Warmte-Rio-004
Status: Vastgesteld door bestuur SNK

Hoofdstuk 
Methodedoc
.

Criterium-
nummer

Criteria voor validatie, afgeleid uit Methodedocument (opmerkingen en 
vragen van validator m.b.t. Methodedocument zijn in rood aangegeven)

Project voldoet 
Ja/Nee/?/NVT

Toelichting

1. Inleiding
1.1 Dit projecttype behelst het verwarmen van gebouwen .. Ja

1.2 .. door gebruik te maken van restwarmte uit aquathermie. Voor de 
definitie van aquathermie wordt aangesloten bij de formulering, zoals deze 
in de Green Deal Aquathermie is gedefinieerd. In artikel 1 van deze Green 
Deal is de aquathermie afgebakend als ‘...watergerelateerde warmte en 
koude bronnen, die gebruikt wordt voor thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA), drinkwater (TED) en rioolwater 
(riothermie)’.

Ja

2. Beschrijving projecttype
2.1 De in te zetten techniek is: middels een warmtewisselaar warmte uit het 

water te winnen en met een warmtepomp naar de gewenste 
gebruikstemperatuur te brengen. Doel is .. aardgas te besparen ...

Ja

3. Bepaling van additionaliteit van emissiereductie
3.1 De in dit document beschreven methode voor bepaling van CO2-

emissiereductie is daarom (de MJA3 inachtnemend) alleen van toepassing 
voor projecten ter vervanging van aardgas voor de verwarming van 
gebouwen:

Ja

3.2 • Met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar en Ja TVT ruim boven 5 jaar is aannemelijk gemaaakt m.b.v. confidentieel aangeleverd 
businesscase. Niet alleen in businesscase zelf maar ook m.b.v. MJA-rekenmethode op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08#Bijlage10a blijken bij de gas- en 
elektratarieven die horen bij een kleine of een (zeer) grote exploitant van zwembaden 
de berekende terugverdientijden ruim boven de 5 jaar.



3.3 • Waarbij de restwarmte middels aquathermie niet afkomstig is vanuit de 
eigen bedrijf.

Ja

3.4 (impliciet) Geen SDE of DEI subsidie ontvangen. EIA mag wel worden 
aangevraagd.

Ja Bevestigd (dit project staat niet in het projectenlijst van de DEI subsidie op rvo.nl)

4. Bepaling projectgrens
4.1 De projectgrens wordt vastgesteld voor de locatie van het gebouw, 

inclusief de ligging van het watermedium, waar de warmte uit wordt 
gewonnen en hulpsystemen.
Als er gebruik wordt gemaakt van een opslagsysteem valt het binnen de 
projectgrens. Wanneer er sprake is van pompen (bv voor rioolwater of 
water in het warmteoverdrachtsysteem) of andere hulpsystemen t.o.v. de 
baseline situatie, horen deze binnen de projectgrens te vallen en derhalve 
ook hun energieverbruik.

ja * Warmtepomp en 3 extra pompen vallen binnen projectgrens. Akkoord.
* Vierde pomp (warmtedistributie van buffervat naar zwembad) is buiten systeemgrens 
gehouden omdat ook noodzakelijk bij baseline case. Het is echter aannemelijk dat deze 
pomp meer energie verbruikt in de nieuwe situatie. Gezien dit extra naar verwachting 
minder dan 0,5% zal zijn van de totale elektriciteitsverbruik wordt toch geaccepteerd 
dat het elektriciteitsverbruik van deze pomp niet bemeten wordt.  
* Verder wordt er gesteld dat de backupinstallatie van 3 ketels overeenkomt qua CO2-
uitstoot per GJ met de baseline situatie, zodat deze niet meegenomen hoeft te worden 
binnen de projectgrens. Dit is akkoord omdat het fysiek dezelfde ketels betreft als in de 
baseline. Het rendement en dus CO2-uitstoot per GJ is bij gelijke aanvoertemperatuur 
hetzelfde als in de baseline case. Men geeft echter aan dat nu voor lagere temperaturen 
is gekozen. Als dat ook voor de backupinstallatie geldt, dat is het rendement daarvan 
hoger dan in de baseline case. Dat wil zeggen dat bij storing van de warmtepomp er 
meer CO2-reductie zal optreden dan gemeten wordt binnen de systeemgrenzen. Dit is 
akkoord omdat dit niet tot een overschatting van de CO2-reductie leidt maar een 
onderschatting.  

4.2 De warmtevoorziening komt in de plaats van of is aanvullend op een 
traditionele gasgestookte installatie van het gebouw of object.

Ja

4.3 Het is een uitgangspunt van de Nationale Koolstofmarkt dat wanneer voor 
de energiebron van het project gebruik wordt gemaakt van lokaal 
opgewekte elektriciteit (uit bijvoorbeeld zonnepanelen) deze bron ook 
binnen de projectgrens valt  (en zonder subsidie gebouwd moet zijn om bij 
te kunnen dragen aan het verkrijgen van CO2-certificaten). 

NVT

4.4 Wanneer echter de energiebron elektriciteit uit het net is, is het 
uitgangsput van de Nationale Koolstofmarkt dat de bijbehorende CO2-
emissie wordt berekend conform de PBL-methode (CO2-emissie van een 
moderne centrale, die bij moet schakelen om in de stroom te voorzien).  
Rulebook item: CO2-reductieberekening elektriciteit in het licht van het 
ETS).

Ja

5. Vaststelling van de baseline
Voor het bepalen van de emissies in de baseline-situatie, dat wil zeggen de 
emissies die door het project worden vermeden, gelden de volgende 
stappen:



5.1 1. Meten van omvang van de door de huidige installaties geleverde 
warmte aan het gebouw (GJ); (Opmerking validator: dit geeft een 
indicatieve waarde. Later wordt de baseline CO2 vastgesteld adhv de 
werkelijke GJ geleverd in de nieuwe situatie) 

Ja Warmtemeting aanwezig

5.2 2. Vaststellen met welke energiebron deze warmte zou zijn geproduceerd 
zonder aquathermie,  waarbij de economische en duurzaamheidsaspecten 
van belang zijn (hierbij speelt wetgeving omtrent energie-efficiëntie een 
belangrijke rol). 

Ja Er is uitgegaan van oude gasinstallatie. Een ander alternatief is niet wettelijk verplicht 
en er is voldoende aannemelijk gemaakt dat een alternatieve basecase zoals gasketels 
op een lagere temperatuur bedrijfseconomisch niet voor de hand ligt wegens de hoge 
investeringskosten. 

5.3 3. Bepalen van de specifieke baseline emissies van deze ‘baseline-
energiebron’. Adhv formule:
Specifiek CO2 baseline = specifieke emissie aardgas * 1000 / 
ketelrendement * verbrandingswaard aardgas

Ja Tip: om verificatie t.z.t. te vergemakkelijken zou het handig zijn als het meetbedrijf in 
zijn schemas ook de gehanteerde constanten vermeldt, dan is het controleren van dit 
formule heel gemakkelijk achteraf.

5.4 Is het juiste ketelrendement gebruikt? (juiste 
aanvoer/retourtemperaturen)

Ja Rendement bij 80/60 is berekend adhv de typeplaat gegevens: Pn (80/60) / Qn (Hi) = 148 
kW / 152 kw = 97,4%. De waarde genoemd in het projectplan is 97,8%. Dit kleine verschil 
leidt tot een conservatieve inschatting van de CO2-reductie en is derhalve acceptabel. Er 
mag ook gerekend worden met 97,4%. In aparte communicatie is ook aannemelijk 
gemaakt dat het vaststellen van het gemiddelde rendement voor de baseline case op 
basis van het nominale rendement ook een conservatieve benadering is -  en derhalve 
door validator ook acceptabel gevonden.

5.5 Is de juiste waarde voor specifieke emissies aardgas gebruikt?  Ja De specifieke emissie van aardgas adhv CO2emissiefactoren.nl was 1,89 vanaf dec 2017 
en geupdate naar 1,884 in jan 2020. In het projectplan is hier nu urekening mee 
gehouden.

5.6 M.b.t. punt 2 hiervoor: Er dient een realistische referentie te worden 
gekozen. Als referentie wordt in principe uitgegaan van de bestaande 
warmtevoorziening, die door een aquathermie-installatie wordt 
vervangen. Als de bestaande warmtevoorziening economisch is 
afgeschreven, wordt uitgegaan van een vergelijkbare warmtevoorziening 
die op dat moment beschikbaar is in de markt en/of door de MJA wordt 
voorgeschreven. In het projectplan zal dit per locatie worden aangegeven. 
(Opmerking validator: het gaat m.i. te ver om "in principe" uit te gaan van 
de bestaande warmtevoorziening zonder verdere onderbouwing).

Ja Voor het geval van het zwembad in Wezep is duidelijk onderbouwd waarom het 
realistisch is uit te gaan van de bestande warmtevoorziening. Zie hiervoor.



5.7 M.b.t. punt 2 hiervoor: Als toelichting geldt dat de huidige, traditionele 
warmte-voorziening in de meeste gevallen een gasgevoede voorziening zal 
zijn. In principe zou gekeken moeten worden hoe de baseline-situatie zich 
zou kunnen ontwikkelen gedurende de projectperiode als het project niet 
wordt uitgevoerd. De praktijk laat zien dat er bijna altijd voor een 
vervangende installatie op aardgas gekozen wordt, omdat dit voor 
bestaande bouw binnen de thans geldende wet- en regelgeving is 
toegestaan. Daarmee is het realistisch scenario om voor de baseline 
situatie uit te gaan van de verwarmingsinstallatie, zoals die binnen het 
gebouw aanwezig is. Ook al zou deze tussentijds vervangen (moeten) 
worden. 

Ja Zou men niet moeten uitgaan van een iets hoger rendement voor een nieuwe ketel? 
Nee, in dit geval niet, want de bestaande ketels zijn maar een paar jaar oud en niet aan 
vervanging toe. Akkoord.

5.8 M.b.t. punt 2 hiervoor: Opgemerkt wordt dat wanneer de warmte-opwek 
wordt gedaan middels een WKK er ook stroom wordt geproduceerd door 
deze WKK. Wanneer een WKK wordt vervangen door een 
aquathermiebron dient men rekening te houden dat de elektra van de 
WKK vanaf dat moment extern wordt opgewekt / ingekocht. Dit moet ook 
een onderdeel zijn van de projectgrens en dient verder uitgewerkt te 
worden in het projectplan van dat specifieke project.

NVT

5.9 De baseline-emissies van CO2 in een bepaald jaar worden dan als volgt 
berekend: De in het jaar geleverde warmte (in GJ) * het hiermee 
overeenkomende jaarlijks gasverbruik in (m3/GJ) * CO2-emissiefactor voor 
verbranding aardgas (kg CO2/m3). 

Ja

6. Bepaling projectemissies
6.1 Daar staat tegenover dat de warmtepomp wel een extra hoeveelheid 

elektriciteit vergt. Het streven is om voor alle aquathermie projecten 
groene stroom te gebruiken van het net. Het gevolg van de inzet van de 
warmtepomp is echter dat extra elektriciteit wordt afgenomen van een 
energiecentrale elders. Om deze reden heeft de SNK dat het uitgangspunt 
hierbij dient te zijn de CO2 emissie te zijn van een – op dat moment – 
efficiënte elektriciteitscentrale die deze vraag op kan vangen. Voor de 
corresponderende emissiefactor wordt in de huidige situatie aangesloten 
bij de gemiddelde CO2-uitstoot van een efficiënte moderne gascentrale, 
conform de in het rulebook van de SNK opgenomen notitie in dit kader.

Ja Men gaat uit van PBL-methode



6.2 De PBL-benadering is terug te vinden in de SDE++ zoals gepubliceerd in de 
kamerbrief van minister Wiebes, dd. 26-11-2018. Echter, worden 
gascentrales steeds efficiënter, wat op termijn leidt tot een lagere 
gemiddelde CO2 uitstoot bij de productie van elektriciteit. Om deze reden 
zal de CO2-emissie factor, welke gebruikt dient te worden voor het 
bepalen van de projectemissies, vastgesteld worden aan de hand van de 
PBL- benadering, die op het moment van de start van het project zal 
gelden (najaar 2020  0,352 kg/kWh).

Ja Men hanteert 0,352 kg/kWh

6.3 De emissie van de back-up voorziening is ondervangen in de baseline 
indien het gasverbruik niet volledig wordt vervangen door aquathermie. 
(NB: Opmerking validator: er wordt hier vanuit gegaan dat het rendement 
van het back-up systeem gelijk is aan dat van de baseline: alleen dan gaat 
dit op en hoeft het gasverbruik van de back-up niet te worden gemeten). 

Ja Er wordt gesteld dat de backupinstallatie van 3 ketels overeenkomt qua CO2-uitstoot 
per GJ met de baseline situatie, zodat deze niet meegenomen hoeft te worden binnen 
de projectgrens. Dit is akkoord omdat het fysiek dezelfde ketels betreft als in de 
baseline. Het rendement en dus CO2-uitstoot per GJ is bij gelijke aanvoertemperatuur 
hetzelfde als in de baseline case. Men geeft echter aan dat nu voor lagere temperaturen 
is gekozen. Als dat ook voor de backupinstallatie geldt, dat is het rendement daarvan 
hoger dan in de baseline case. Dat wil zeggen dat bij storing van de warmtepomp er 
meer CO2-reductie zal optreden dan gemeten wordt binnen de systeemgrenzen. Dit is 
akkoord omdat dit niet tot een overschatting van de CO2-reductie leidt maar een 
onderschatting (conservatief).

6.4 CO2 project (jaar)= e-verbruik (jaar) * CO2-emissie factor PBL (ten tijde 
start project)

Ja Men stelt dat het meetbedrijf deze formules hanteert. 

7. Bepaling emissiereductie

7.1 De emissiereductie van dit projecttype wordt jaarlijks (achteraf) bepaald 
door de emissies van het project af te trekken van de emissies die zouden 
zijn veroorzaakt door de baseline installatie bij het leveren van dezelfde 
hoeveelheid warmte.
Reductie (jaar) = CO2 baseline (jaar) - CO2 project (jaar)

Ja Volgens schema Fudura

7.2 Waarbij CO2 baseline (jaar) = specifieke CO2 baseline uit hoofdstuk 5 * 
gemeten GJ (jaar)

Ja Men stelt dat Fudura dit formule hanteert. Tip: maak de gegevens zichtbaar in schema 
Fudura. Maakt controle tijdens verificatie gemakkelijker.

7.3 En CO2 project (jaar) zoals berekend in hoofdstuk 6 Ja

7.4 NB: De voorbeeldberekeningen zijn gebaseerd op de warmte die alleen de 
WP levert, op basis van de aanname dat het backup systeem gelijk is aan 
de baseline installatie. Worden in de praktijk case de juiste aanpassingen 
hierop gedaan? 

Ja Geen aanpassing nodig want de backup is gelijk aan de baseline case.

8. Plan voor monitoring van projectvoortgang

8.1 Voor het bepalen van de CO2-emissies van het project zijn drie gegevens 
noodzakelijk, namelijk het aantal geleverde GJ’s door de warmtepomp, het 
elektraverbruik van de warmtepomp en het elektraverbruik van de 
hulpsystemen

Ja Hoeveelheid warmtelevering warmtepomp niet zichtbaar in het schema van Fudura. 
Ook niet het aangenomen rendement van de baseline ketel. Is hiermee nu en bij de 
verificatie niet eenvoudig te controleren dat de MD rekenmethode is gevolgd. Tip: deze 
relevante gegevens toevoegen op Fudura schema.



8.2 Alle meetapparatuur voor deze onderdelen dient gecertificeerd te zijn, 
waarbij de betrouwbaarheid of ijking inzichtelijk dient te zijn. De geleverde 
GJ’s warmte door de warmtepomp worden middels een geijkte meter 
vastgesteld. Hiervoor dient ofwel een GJ-meter geplaatst te worden, ofwel 
de geleverde GJ’s moeten uit de warmtepomp kunnen worden uitgelezen. 
Daarnaast dient het elektraverbruik van de warmtepomp bekend te zijn 
over dezelfde periode van de geleverde GJ’s en ook het elektraverbruik 
van de hulpsystemen (indien toegepast in het project ten behoeve van de 
aquathermie-installatie). 

Ja MID-gecertificeerde meters worden waar nodig geplaatst. MID is een EU richtlijn voor E, 
G, & W meters bedoeld voor het afrekenen aan klanten. Dit is naar mijn oordeel 
eveneens voldoende voor meten tbv de afgifte van certificaten.  Gecertificeerde 
warmtemeting is al aanwezig. Geen MID, want dat geldt tot 100kW warmtevermogen, 
dus niet voor 267kW. Er is gekozen voor nauwkeurigheid gelijk aan SDE eisen (max 
afwijking 3,5%). Dit beoodeel ik ook als voldoende voor de afgifte van certificaten. 

8.3 Met deze gegevens en de jaarlijks vast te stellen omrekenfactor voor CO2-
reductie van gas (PBL-methode) kunnen de hiervoor beschreven 
berekeningen worden gemaakt en kan de jaarlijkse CO2-reductie worden 
bepaald. Zie Bijlage 1 voor een checklist per project.  

Ja NB: Ook CO2-emissiefactor aardgas controleren op updates.

9. Risico’s
9.1 De jaarlijkse CO2-emissiereductie wordt achteraf (ex post) vastgesteld en 

de hieraan gekoppelde certificaten zullen ook achteraf toegekend worden. 
Dit betekent dat er vanuit het certificeringsproces geen (proces)risico’s zijn 
en er in dat kader ook geen sprake is van nodige risicobeheersing.

Ja Ja, ex post.

9.2 Daarnaast zou ook de meetapparatuur kunnen falen. Dit is een 
projectrisico en heeft als gevolg dat er een periode geen CO2-reductie 
geclaimd kan worden. 

Ja Dit is ook uitgangspunt van het projectplan.

Niet getoetst - Aanvraag Ex Ante
Ex Ante 
document

EA1 Om in aanmerking te komen voor ex ante-uitgifte is het van belang dat per 
projecttype redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
omstandigheden en parameters voor het bepalen van emissiereductie EA2 Verder moet aangetoond worden dat de inkomsten aan het begin van het 
project belangrijk zijn om de financiering rond te krijgen

EA3

Indien een projectontwikkelaar onder bijzondere omstandigheden toch 
voor een langere periode dan vijf jaar emissiereductiecertificaten vooraf 
wil ontvangen, dan kan een beargumenteerd verzoek daartoe worden 
voorgelegd aan de Overleggroep van de GDNK.

EA4 Indien voor dit project redelijkerwijs een consistente en bestendige 
situatie in het gebied mag worden verwacht (bijvoorbeeld bij de omzetting 
in natuur met een beheerder die er geen belang bij heeft het waterpeil 
weer te verlagen, zie ook hieronder bij ‘condities’) en daarmee de CO2- 
emissiereductie over een langere periode goed is in te schatten, dan kan 
dit project in aanmerking komen voor ex ante uitgifte van certificaten: x 
aantal certificaten voor een vastgestelde projectlevensduur



EA5
Een andere conditie voor ex ante uitgifte van certificaten heeft te maken 
met wie de beheerder is van het gebied waar het project plaatsvindt. 
Bijvoorbeeld, bij een natuurproject is de beheerder vaak een 
terreinbeherende natuurorganisatie, maar dit kan ook een andere 
(particuliere) organisatie zijn. Bij functieverandering naar natuur moet de 
bestendigheid van deze verandering in ieder geval gegarandeerd zijn voor 
de periode waarop de ex ante uitgifte betrekking heeft. Met het oog 
hierop is ex ante uitgifte alleen betrouwbaar toe te passen wanneer de 
verplichting om het projectgebied gedurende de betreffende periode 
natuur te laten zijn bij de notaris is vastgelegd in de vorm van een 
kwalitatieve verplichting/erfdienstbaarheid. Wanneer de nieuwe functie 
natuur wettelijk of planologisch is vastgelegd, is dat ook voldoende 
waarborg.

Ja
Nee

?
NVT


