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Geachte 5.1,2E

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan.
U vroeg ons om documenten over het rapport Verkennend bodemonderzoek Themadreven in Utrecht 
openbaar te maken.

Beslistermijn
Wij verdaagden, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn met twee 
weken, omdat uw verzoek zo gecompliceerd is dat het niet lukt om hier binnen vier weken op te 
antwoorden.

Reactie op ingebrekestelling
Op 10 september ontvingen wij uw ingebrekestelling voor het niet op tijd beslissen op uw Woo- 
verzoek. Het overschrijden van de termijn had voornamelijk te maken met een coronageval. Wij 
bieden u onze excuses aan voorde vertraging.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

GEEN BESLUIT: valt niet onder de Woo of is al openbaar

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat voor een deel om kadastrale stukken. 
Deze informatie valt niet onder de Woo en u moet uw verzoek ergens anders indienen. U kunt hier 
geen bezwaar tegen maken. In de tabel hieronder leest u waar u uw verzoek kunt indienen:

DOCUMENT VINDPLAATS EN CONTACTGEGEVENS
a. Kadastrale stukken Deze informatie kunt u opvragen via de website van het Kadaster: 

https://www.kadasterdata.nl/?gclid=CNrv8uW7QNMCFVW7GwodOCOKTg.

Het gaat om de volgende stukken:

SP1 Tigrisdreef AA034409324:
Kadastrale kaart met saneringslocatie, Utrecht_F_1295 
Bijlage 2.1 - eigendomsinfo Utrecht_F_2994

http://www.utrecht.nl
mailto:woo@utrecht.nl
https://www.kadasterdata.nl/?gclid=CNrv8uW7QNMCFVW7GwodOCOKTg
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Bijlage 2.2 - Utrecht_F_1295
(bijlage bij) Brief belanghebbende Stichting Mitros per post verzonden is kadastrale kaart

SP2 St Maartensdreef AA034407778:
AA34407778, kadastraal object Utrecht F 2495 20170704 bijlage 1 brief (betreft kadastrale 
20220719142202_AA034407778, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maart_0 
nog verder_Zwartgemaakt (bladzijde 18, kadaster)

- 20220719142202_AA034407778, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint
Maart_0_Zwartgemaakt (bladzijde 18, kadaster)
20220719142202_AA034407778, 2016-07-06 Evaluatieverslag deelsanering Sint 
M_0_Zwartgemaakt (bladzijde 19, kadaster)

SP2 Tigrisdreef AA034409324:
2.1 eigendomsinfo Utrecht_F_1293 (kadaster)
2.2 eigendomsinfo Utrecht_F_1291 
2.2 eigendomsinfo Utrecht_F_2165 
2.2 eigendomsinfo Utrecht_F_2944

St Maartensdreef AA034407778:
- 20220719142954_2016-12-13, rapport_RGN314_151807_evaluatieverslag-

deeisaner_0_Zwartgemaakt (bladzijde 19, kadaster)

SP1 St Maartensdreef AA034407778:
20220719142430_2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maartendreef, 
Avec_0_Zwartgemaakt (bladzijde 18, kadaster)

Al openbaar
Op een ander deel van uw verzoek nemen wij ook geen besluit, maar om een andere reden. Deze 
informatie is al openbaar en kunt u vinden op internet. Het gaat om het Gemeenteblad. De link naar 
het Gemeenteblad is:

https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/qmb-2021-474090.pdf

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig openbaar en andere gedeeltelijk openbaar.

Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van 
persoonsgegevens weegt voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze 
gegevens.

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar 
gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 2E. Dit verwijst naar 
artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van 
deze codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.
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In de volgende documenten staan wel zwarte balken, maarzonder code. Deze gegevens zijn wel 
onleesbaar gemaakt op grond van code 2E:

20220719142954_2016-12-13, rapport_RGN314_151807_evaluatieverslag-
deelsaner_0_Zwartgemaakt
20220719140512_Bijlage 6a - M0042130_St_-
Eustatsiusdreef_94,_3564GC,_Utre_0_Zwartgemaakt
20220719140512_Bijlage 6b - R001-1261117-2102179FTO-V01 -csr_0_Zwartgemaakt 
20220719142430_2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maartendreef, 
Avec_0_Zwartgemaakt
20220719142202_AA034407778, 2016-07-06 Evaluatieverslag deelsanering Sint 
M_0_Zwartgemaakt
20220719142202_AA034407778, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint 
Maart_0_Zwartgemaakt
20220719142202_AA034407778, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maart_0 
nog verder_Zwartgemaakt

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek 
hebben wij u de mogelijkheid gegeven om eventuele bedenkingen over het openbaar maken van uw 
verzoek aan ons kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruik gemaakt.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over 
een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

jurrien brombacher 
on 29-09-2022

J.W. Brombacher
Directeur Ruimtelijke Kwaliteit & Mobiliteit

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.

Ontwikkel organisatie Ruimte
Staf

lV

29 september 2022 
10274481/2

Datum

Ons kenmerk Gemeente Utrecht

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die 
in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter 
(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.
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Bijlagen

Tig risd reef

K 20220719141546_Bij la ge kadastrale kaartZ22722335 000099d72aSa-ea27-447e-83_1 
20220719141546_B°dem beschikking St. Eustatiusdreef en St_2 

K 20220719141546_Saneringsevaluatie AA0344Ü9324 0000d3a4dfe4-9b21-4193-b49d-5_3

202111091 32730_AA034409324-znr9373331 Tgrisdreef besluit DSP 20211109_2 
K 202111091 32730_B esc h i kki n g T\ g ri sd reef_1 
PïJj 2021111212540S_Brief belanghebbende Tauw B.V_4 
K 2021111212540fi_Brief en Def_3 
K 2021111212540S._DEF_5

2022071914102S_2 021 -10-26 Ontvangstbevestiging Tig risd reef 2_6 
K 2022071914102fl_Bekendmaking niet van toepassing - niet aanwezig_7 
K 20220719141023_Bij lage 4_B 
i\ 2022071914102S_Bij lage 4_9 
K 2022071914102fl_Bij lage 6_10

K 2022071914102S_Briet belanghebbende Stichting Mitros per post verzonden_11 
Kr 2022071914102S_R002-1261117-210111SFBX-V01 - c sr_12

K 20220719141030_wet_b od em b esc h erm i n g,_sa n eri n g sp la n_of_wijzi g i n g_sa n eri n g spl_13 

2021122211212S_Besluit om te versturen_1 
K 20211223123524_RETer kennisgeving Def. besluit Deel Saneringsplan locatie_2 
fC 20211223163550_Brief belanghebbende - Tauw B.V_5

20211223163550_Brief en Def. besluit deel Saneringsplan locatie St.-Maarten_4 
ïJj 20211223163550_Def, Besluit Deel Saneringsplan St,-Maartendreef en St_6 
K 20211223163550_Ka a rt st_7 
K 202207191414D4_3.2 kaart stJO 
K 20220719141404_3_9

K 20220719141404_4.2 machtigingsformulier St. Eustatiusdreef en st_12 
K 20220719141404_4_11 
K 202207191414D4_6_13 
K 202207191414D4_6_14

(Jj 20220719141404_21 -12-14 Brief Ontvangstbevestiging -melding St. Eustatiusdr_fl 
K 20220719141404_Brief belanghebbende - kopie aan beheerder Stichting Portaa_15 
i\ 20220719141406_R002-1261117-2102462FBX-VS02-nja_16

K 2022071914140S_wet_b od em b esc h erm i n g,_sa n eri n g sp la n_of_wijzi ging_saneringspl_17 
Maartensdreef

St
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K 20151ZZZ16550a_2015-12-22 ontv bev aanvr ESSP Sint Maartendreef.2 
Ki 201512221 &550^_M el d ing ESSP Sint Maartendreef_1 

=,. 2016011 3123959.RE NIEUWE MELDING ESSP Sint Maarten sdreef.3 
Kr 2016020S110525. FW aanvullende gegevens Sint Maartendreef te Utrecht locatie_4 
Kr 20220719142430.2015-10-05 Briefraport bepaling saneringscrrterium Sint-Maar_6 
K, 20220719142430.2015-12-11 DSP Sint-Maartendreef 172-402, Aveco de Bondt.7 
Kr 20220719142430.2015-12-14 Meldingsformulier ESDSP Sint Maartendreef.S 
|{Ji 20220719142430.2015-12-18 ondertekening Meldingsformulier ESDSP Sint Maarte_9 
K 20220719142430.2016-01-11 FE ESSP Sint Maartendreef AA03440777S.10 
K 20220719142430.2016-01-19 verzoek.AG ESSP Sint Maartendreef.11 
K 20220719142430.2016-02-15 Brief def besluit Sint Maartendreef, Aveco_12 
Kr 20220719142430.2016-02-15 Brief def besluit Sint Maartendreef, Gemeente_13 
K 20220719142430.2016-02-15 Brief def besluit Sint Maartendreef, Nijhuis_14 
K 20220719142430.2016-02-15 Brief def besluit Sint Maartendreef, Portaal.15 
K 20220719142430.2016-02-16 bekendmaking ESSP Sint Maartendreef.16 
K 20220719142430.2016-02-16 def besluit ESSP Sint Maartendreef.17 
K 20220719142430.160111 FBESSP Sint Maartendreef.5 
Kr 20220719142430_Chec klist niet van toepassing-niet aanwezigjfl

Kr 20220719142430.2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maartendreef, Avec.O.Zwartgemaakt

:[lP 20151013170409.00-Aa nvra a g - ES- Si nt- M a a rten d reef-172-402_Utrecht_wb b- m eldin g_2 
20151013170409_Portaal, St_l

Kr 201510200S2&41.00-Aa nvra a g - ES- Si nt- M a a rten d reef-172-402_Utrecht_wb b- m eldin g_4 
20151020082641 _RE Portaal, St_3 

Kr 20151021110052.RE Toetsers voor ES St_5 
Kr 20151127073924.FW Portaal, St_6 

:[lP 20151130171946.RE bevestiging intrekking melding St_7 
Kr 20151130171946_Verhuiskaart Aveco de Bondt Rijssen - Holten.S 
K 20220719134120.0463506-10O.VO.Th em a d reven.Utrec ht.ra p00_9 
Kr 20220719142746.01-rapport.GTAl 19.150917_verkennend bodemonderzoek.Sint Maar_10 
Kr 20220719142746.02- b ri ef ra p q rt.RG N150.151 807. b ep a I i n g - sa n eri n g sc riteri u m.Si n_11 
K 20220719142746.20151127.B01 _q ntv.b ev.m el d i n g ES.12 
K 20220719142748.20151130.B01 _gntv.bev.intr.melding ES_13
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=DP 20160513125757,20160513- m el d i n g -wijzi g i n g - sta rt- sa n eri n g - StM a a rten d reef_D iv_2 
K 20160513125757_melding gewijzigde startdatum sanering locatie Sint Maartend_1 
K 20160607075307_formulier-einddiepte-eindmelding[1L4

K 20160607075307_Melding bereiken einddiepte bodemsanering Sint Maartensdreef,3 
K 20160608031022_f orm u I i er- - ei n d m el d i n g (1 )_6

K 201 &060S031022_Melding bereiken einde bodemsanering Sint Maartensdreef_5 
K 20160719161202,FW RE aanvraag beschikking evaluatieverslag Sint Maartendree_7 
K 20160720155630,FW Melding bereiken einde bodemsanering Sint Maartensdreef_3 

=DP 20160721091306,  FW aanvraag beschikking evaluatieverslag Sint Maartendreef U_9 
C 20160801163606, St Maarten[sjdreefJO

K 20161220141143,20161220-Aa n vra a g - i n stem m i n g - eva I uati e- Si nt- M a a rten d reef-172_12 
K 2016122014114S_RE melding einde sanering RE melding aanvullende sanering aa_11 
K 20170622151303_FW aanvraag beschikking evaluatieverslag Sint Maartend reef U_13 
Kr 20180110173623,27912 aangepaste ontgravingskaart dd 10-1-2017_15 
K 20130110173623,P roj eet 27912 Si nt Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03440_14 
K 201801171033 04_O ntg ravi n g ska a rt u it eva I u ati eversl a g - d eel sa n eri n g_Si nt- M a a r_16 

=6P 20180207152205_27912 kaartmateriaal aannemer Gresbuizen dd 29-1-201 S_20 
K 20180207152205 AA03440777820170-07-19 Besluit SP Herinrichting openbare r_18 
K 20180207152205_evaluatie_kaart met restverontreiniging_19 
Kr 20180207152205_RE Project 27912 Sint Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03_17 
K 20180208085329_27912 melding einddiepte_22 
Y£r 201302030S5329_27912 melding start sanering_23

K 201802080S5329_Projeet 27912 Sint Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03440_21 
K 20180222090530_AA034407773_201 S-2- 22_G ron d sl a g_P roj eet 27912 Sint Maartensd_24 

:[lP 20130222172247_27912 tekening situatie voorzijde flatgebouw dd 22-2-2013_25 
K 20180222172247_Partijkeuring Concordialaan Etten-Leur juni 2017 AAIWULGRGND_26 
K 20180222173042_RE Project 27912 Sint Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03_27 
Kr 20180223135331 .bijlage 1_29

K 20180223135331 _Re Project 27912 Sint Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03_23 
=,. 20180223140137_bij la ge 1_31

K 20180223140137_Re Project 27912 Sint Maartensdreef 172-402 te Utrecht AA 03_30 
K 20180516121013_AA034407778_2013-05-16_Grondslag_RE Project 27912 Sint Maart_32 
K 20180522141345_27912 eindmelding sanering dd 19-5-2013_33 
K 20180522165911_AA034407778_2013-05-22_N_34 
K 20180623154700_AA034407778_Grondslag_FW Project 27912 St_35 
K 20190919113459_AA03440777S_FW Project 27912 St_36

Kr 20220719142954 2016-05-30, info-tussenstand_melding-ontgraving-strook_DSP-S_37 
K 20220719142956_2017-01-10, 27912 aangepaste ontgravingskaart dd 10-1 -2017_33 
K 20220719142956,2013-01 -29, 27912 kaartmateriaal aannemer Gresbuizen dd 29-1_39 
Kr 20220719142956,AA0344O7773_2 013-2-22_G ron dslag_0 ntg ravi ng ska art uit evaluat_40 

:[lP 20220719142956,AA0344O7773_Aveco de Bündt_201S-2-7_evaluatie_kaart met rest_41 
Kr 20220719142956,AA0344O7778_G ron dslag_2018-1 -17,0 ntg ravi ng ska art uit evaluat_42 
K. 20220719142956 document meldina bodemverontreiniaina en of sanerino 43 7/9
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K 2D220719142956_Project27912 evaluatie sanering Sint Maartensdreef 172-4Ö2_44

\^r 20220719142954_2016-12-1 3, ra p p ort_RG N 314_151SD7_evaI uati eversl a g - d eel sa ner_0_Zwartgemaakt

K 20170615031053_AA034407773, 2017-06-1 3, xxx. Ontvangstbevestiging Herinrich_2 
:I.F 201706150S1Q53_Mel ding SP Herinrichting openbare ruimte rond flat Sint Maar_1 
K 20170718112529_AA03440777S, 20170-07-19, Besluit SP Herinrichting openbare 4 
K 20170713112529_B esluit Herinrichting openbare ruimte rond flat Sint Maarten_3 
K 20220719142202_AA03440777S 2017-07-18 xxx, Wbb, besluit instemming sanering_5 
K 20220719142202_AA0344O7773 2017-07-18 xxx, Wbb, besluit instemniing sanering_6 
K 20220719142202_AA03440777S 2017-07-13 xxx, Wbb, besluit instemming sanering_7 

20220719142202_AA0344O7773 FB SP Herinrichting or rond flat Sint Maartendre_S 
(fr 20220719142202_AA0344O7773 ontgravingstekening bijlage 3 brief 20170707_9 
K 20220719142202_AA03440777S, I contour bijlage 2 bij brief 20170707_10 
K 20220719142202_AA0344O7773, 2015-10-05, Briefrapport bepaling saneringscrit_11 
K 20220719142204_AA034407773, 2017-04-13, Bodemonderzoek Sint Maartendreef te_12 

2 02207191422 04_AA034407773, 2017-06-02 Aanvullend bodemonderzoek en verkenn_13 
20220719142204_AA034407773, 2017-06-07 Deelsaneringsplan herinrichting open_14 

K 20220719142204_AA034407773, 2017-06-03 Meldingsformulier Sint MaartendreefJS 
K 20220719142204_AA034407773, 2017-07-03 Wbb verzoek aanvullende gegevens HerJ 6 
(fr 202207191422O4_AA0344O7773, 2017-07-07, reactie op verzoek om aanvullende i_17 
K 20220719142204_AA034407773, 2017-07-11. xxx, Wbb ontvangstbevestiging aanvu_13 
K 20220719142206_AA034407773, 2017-07-19, xxx, Bekendmaking Herinrichting ope_19 

=„ 20220719142206_Beoordeling adviseur ontbreekt_20

202207191422D2_AA03440777S, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint MaaitO nog verder_Zwartgemaakt 
20220719142202_AA034407778, 2015-06-01 Verkennend bodemonderzoek Sint Maart_0_Zwartgemaakt 
202207191422D2_AA034407778, 2016-07-06 Evaluatieverslag deel sa nering Sint M_0_Zwartgemaakt
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Ontwikkel organisatie Ruimte
Staf

29 september 2022 
10274481/2

Datum

Ons kenmerk Gemeente Utrecht

St Eustatiusdreef

20220324141604_Besluit op deelsaneringsplan St_1 
202203241416D4_Besluit op deelsaneringsplan St_2 

:[lF 2022033113121 G_Brief belanghebbendeTAUW namens. Stedin(1]_4 
20220331131210_DEF. Besluit op deelsaneringsplan St_5 
20220331131210_FW Brief en Def. besluit saneringsplan locatie St_3 

Y£r 202203 31131210_Kad astrale kaart Utrec:ht_F_2165 met sa nering sl ocatie_6 
K 20220412171157_RETer kennisgeving Def. besluit Saneringsplan locatie St_7 

20220719140512_Bij la ge 2 - kadastrale gegevens Utree ht_F_2165_S 
K 20220719140512_Bijlage 3 - kadastrale kaart Utrech,t_F_2165(1)_9 
t£r 20220719140512_Bijlage4a - machtiging gemeente_10

K 20220719140512_Bijlage 4b - Machtiging Saneringsprocedure Stedin Netbeheer_11

K 20220719140512_Bij la ge 6c R001-1261117-2000605WJO-VT02-nja_12

t£r 20220719140512_Brief Ontvangstbevestiging -melding, St_13

K 20220719140512_RO02-1261117- 2102179AH D-V01 - nja_14

f£r 20220719140514_rappoitage_5anscrit_20220310 st Eustatiusdreef 94_15

K 20220719140514_wet_bodembescherming,_saneringsplan_of_wijziging_saneringspl_16

K 20220719140512_Bijlage 6a - M0042130_St_-Eustatsiusdreef_94,_3564GC,_Utre_0_Zwartgemaakt 
K 20220719140512_Bijlage6b - R001 -1261117-2102179FTO-V01 - c sr_0_Zwa rtg em a a kt
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