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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Binnen het project Nieuw Sluis Terneuzen worden aan de westelijke 

oever in het toeleidingskanaal naar de Westsluis nieuwe ligplaatsen 

gerealiseerd en een werkterrein. Dit werkterrein is gesitueerd tussen de 

bestaande steiger van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten (URS) en 

de nog te realiseren wachtplaatsen voor de binnenvaart. De locatie is 

plaatselijk bekend als Goese Kade. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in het zuidwesten van de oude binnenstad van 

Terneuzen en behoort tot het Kanaal Gent - Terneuzen. Het bouwplan 

omvat de grond die kadastraal bekend staat als K3211. 

 

 

 

Projectgebied Goese Kade 
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1.3 Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 

wordt de huidige en voorgenomen ontwikkeling beschreven. In de 

hoofdstukken 3 en 4 worden de voorgenomen ontwikkelingen getoetst 

aan het geldende beleidskader van verschillende overheden en aan 

ruimtelijke en milieuaspecten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 

uitvoerbaarheid. 
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2 Planbeschrijving 

 

De Goese Kade is in de huidige situatie een waterkering met talud. In de 
aanloop naar de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt hier een 
werkterrein inclusief loods gerealiseerd, met kade en een steiger met 
ligplaatsen, ten behoeve van Muller Maritime Holding (MMH). Een en ander 
is bij overeenkomst geregeld.  
 
Op basis van het geldende Tracébesluit (TB) is voor de bouw van de loods, 
de aanleg van de kade en de steiger met bijbehorende voorzieningen een 
passende bestemming opgenomen. MMH zelf is opdrachtgever voor de 
inrichting van het terrein, het te plaatsen hek en de te bouwen loods. De 
aanleg van de kade en steiger met bijbehorende voorzieningen volgen op 
het moment dat de engineering daarvoor is afgerond. De voor bovenstaande 
zaken benodigde omgevingsvergunning wordt op een later moment 
aangevraagd. 
 
Voor een gedeelte van het te realiseren werkterrein is in het geldende 
Tracébesluit (TB) geen passende bestemming opgenomen. Op de kop van 
het kruispunt N252 – N682 is een vrij vlak opgenomen om zicht op het 
kanaal Gent-Terneuzen en de stad Terneuzen te houden. Weliswaar is het 
maatregelvlak Waterstaatsdoeleinden voorzien, echter de noodzakelijke 
subaanduiding “zone dienstenhaven” ontbreekt. Ook de Beheersverordening 
Oostelijke Kanaaloever, van toepassing voor het gedeelte waarvoor het TB 
niet toereikend is voorziet in een andere bestemming, te weten “Groen”. Dit 
vraagt derhalve om een correctie. 
 
De werkzaamheden c.q. afwijkingen waar deze onderbouwing betrekking op 
heeft betreffen:  

 Aanleg en gebruik van het werkterrein; 

Het bouwrijp maken van circa 1.815 m² terrein. Gezien de huidige 
staat van het terrein bestaat het bouwrijp maken in hoofdzaak uit het 
kappen van bomen. Voor het kappen van bomen is een vergunning 
vereist op grond van de Boswet omdat het betreffende terrein is 
gelegen buiten de bebouwde kom ingevolge deze wet. 

Na aanleg wordt het werkterrein gebruikt ten behoeve van maritieme 
dienstverlening. Hiervoor zal o.a. opslag op het terrein plaats vinden. 
De opslaghoogte bedraagt in het verlengde van de Hoekseweg 
(N682) niet meer dan twee meter.   

 Ontsluiting van de locatie door middel van opwaarderen bestaande 
ontsluiting. 
Het opwaarderen van de bestaande ontsluiting Goese Kade over 
een lengte van circa 120 m1. Dit betreft een verbreding van circa 
3,00 m naar 5,50 m.   

 
Om een en ander juridisch planologisch mogelijk te maken, is een 
omgevingsvergunning voor afwijking van het geldende planologisch 

kader noodzakelijk. Het voorliggend document betreft de hierbij 
noodzakelijke goede ruimtelijke onderbouwing zoals bedoeld in artikel 
2.12, lid 1, sub a, sub 3 Wabo.  
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3 Toetsing aan beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

vastgesteld. Deze structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- 

en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en 

nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt de 

Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de 

MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. 

Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende 

documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de 

agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. 

  

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het 

Rijk naar met een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal 

maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en 

ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur  met elkaar verbindt. Dit 

doet het Rijk samen met andere overheden. Bij deze aanpak hanteert 

het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve 

rijksbetrokkenheid.  

  

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn 

(2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland; 

 Het verbeteren, instand houden en ruimtelijk zekerstellen van de 

bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt 

een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ‘ladder’ 

is een ruimtelijk afwegingskader en is beter bekend als de SER-ladder.  

  

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bepaalt welke kaderstellende 

uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 

beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden 

op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van 

normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken 

onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten 

wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de 

ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld 

en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de 

provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, 

zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. Het Besluit algemene 
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regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende  uitspraken. Het Barro is op 30 december 2011 in werking 

getreden.  

 

 

3.2 Provinciaal beleid  

3.2.1 Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 

Op 28 september 2012 heeft het college van Gedeputeerde Staten het 

Omgevingsplan 2012-2018 vastgesteld. In dit plan staat het voorstel van 

het college voor het nieuwe omgevingsbeleid van eind 2012 tot en met 

eind 2018. Het omgevingsplan geeft de provinciale visie op Zeeland en 

waar de komende jaren door de Provincie op wordt  ingezet. De basis 

ligt in een aantal opgaven en ambities: 

o Duurzame ontwikkeling als vertrekpunt; 

o Vernieuwend samenwerken; 

o Provincie als Stuwende Kracht. 

 

De Provincie heeft daarmee voor Zeeland een integrale visie opgesteld 

waarin zij de kernkwaliteiten verder wil benutten, (h)erkennen en 

versterken: “Land in Zee”. Het karakter van verschillende delen van 

Zeeland, met sterke, beeldbepalende economische sectoren en 

eigenheid van de omgeving, is daarvoor de basis. Deze basis is 

uitgewerkt voor economie, inwoners en omgeving.  

 

De Zeeuwse economie heeft een bijzondere opbouw die aansluit bij de 

ligging in de delta. De havens, industrie en logistiek in het Sloegebied 

en de Kanaalzone benutten de ligging aan zee en de 

achterlandverbindingen via spoor, buisleiding, weg en water. 

Prioriteiten 

1.  Beter benutten van havengebieden en bedrijventerreinen 

2.  Verdere ontwikkeling van de biobased economy 

3.  Vernieuwing in de recreatie, visserij, schelp- en schaaldiersector en 

de landbouw 

 

3.3 Gemeentelijk beleid  

De gebiedsontwikkeling voor de gemeente Terneuzen sluit op hoofdlijnen 

aan bij het Rijks- en provinciaal beleid. De gemeente Terneuzen is samen 

met Zeeland Seaports en de provincie Zeeland mede-opdrachtgever voor 

het project Nieuwe Sluis Terneuzen. 

 

3.4 Toetsing 

 Er is nauwelijks sprake additioneel ruimtegebruik omdat de Nieuwe 

Sluis Terneuzen wordt gerealiseerd binnen het bestaande complex 

 

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen voldoet aan de op de diverse 

niveaus vastgestelde beleidskaders met betrekking tot de gewenste 

gebiedsontwikkeling, zoals versterking van de infrastructuur en de 

daarmee samenhangende economische ontwikkelingen.  
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4 Toetsing aan milieu- en 
omgevingsaspecten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de milieu- en omgevingsaspecten aan bod die in 

meer of mindere mate gevolgen hebben voor de situering van de 

beoogde functies op de projectlocatie. De aspecten betreffen: geluid, 

bodem, externe veiligheid, kabels en leidingen, lucht, geur en 

zoneringen. 

 

4.2 Water 

Het is wettelijk verplicht een watertoets uit te voeren. Dit is een 

procedure waarbij de initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert 

met de waterbeheerder over de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Een 

en ander is in dit geval afgekaderd via het Tracébesluit Nieuwe Sluis 

Terneuzen. 

 

Thema Waterdoelstelling Uitwerking 

Veiligheid Waarborgen 

veiligheids- 

Ten opzichte van de 

huidige situatie is er 

geen sprake van 

veranderingen die er 

toe doen. 

Waterkering Niveau en daarvoor 

benodigde ruimte. 

De bestaande 

waterkering wordt 

aangepast naar een 

kade, zonder dat 

hierbij de 

functionaliteit 

aangetast wordt. 

Wateroverlast Voldoende ruimte voor 

vasthouden/ bergen/ 

afvoeren van water. 

Het verhard 

oppervlak neemt ten 

opzichte van de oude 

situatie slechts 

beperkt toe. Het 

betreft enkel de 

verbreding van het 

bestaande pad van 

3,00 m naar 5,50 m 

over een lengte van 

120 m. Overlast 

vanwege hemelwater 

wordt niet verwacht. 

Riolering Afkoppelen van 

(schone) verharde 

oppervlakken. 

Is niet aan de orde. 
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Volksgezondheid Minimaliseren risico 

watergerelateerde 

ziekten en plagen.  

Bij de beoogde 

ontwikkeling is geen 

sprake van de aanleg 

van nieuw 

oppervlaktewater, 

waardoor op het 

gebied van 

volksgezondheid 

geen negatieve 

consequenties zijn te 

verwachten. 

Bodemdaling Voorkomen van maat- 

regelen die (extra) 

maaivelddalingen met 

name in zettingsge- 

voelige gebieden 

kunnen veroorzaken. 

Is niet aan de orde. 

Grondwateroverlast Tegengaan/Verhelpen 

van 

grondwateroverlast. 

Is niet aan de orde. 

Grondwaterkwaliteit Behoud/Realisatie van 

een goede 

grondwaterkwaliteit 

voor mens en natuur. 

Er wordt niet 

gebouwd in een 

natuurgebied, 

infiltratiegebied en/of 

gebied voor 

drinkwatervoorzienin

g. 

Verdroging/natte 

natuur 

Bescherming 

karakteristieke 

grondwaterafhankelijk

e ecologische 

waarden; met name 

van belang in/ rond 

natuurgebieden. 

Ontwikkeling/Bescher

ming van een rijke 

gevarieerde en 

natuurlijk 

karakteristieke 

aquatische natuur. 

Verdroging is niet 

aan de orde. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling geen negatieve 

consequenties voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse 

heeft.  

 

4.3 Bodem 

Het beleid van de provincie Zeeland gaat uit van het principe dat de 

bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De gewenste 

functie bepaalt de gewenste bodemkwaliteit. Indien de desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie dient 
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de grond zodanig gesaneerd te worden dat zij wel kan worden gebruikt 

voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). 

 

Kader 

Wet bodembescherming 

Besluit Bodemkwaliteit 

Milieubeleidsplan, onderdeel Bodem 

Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit moet duurzaam geschikt zijn 

voor het toekomstige bodemgebruik (‘functie’) en de bodemkwaliteit 

mag niet mag verslechteren. Er zijn ter plaatse geen bedrijfsmatige 

activiteiten geweest. De locatie als zodanig is niet als verdacht aan te 

merken en de nieuwe activiteit doet geen afbreuk aan de 

bodemkwaliteit.  

Conclusie 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt (discipline bodem) zijn er geen 

belemmeringen om tot herinrichting over te gaan.  

 

4.4 Geluid 

Overlast van geluid op geluidsgevoelige functies dient te worden 

voorkomen. In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen 

wegverkeers- lawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.  

 

Kader 

Wet geluidhinder 

Provinciale milieuverordening Zeeland 

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 

Geluidbeleidsplan gemeente Terneuzen 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

Voldoen aan wettelijke grenswaarden indien sprake is van nieuwe 

geluidproducerende functies. Dit is afgedekt via het 

“activiteitenbesluit”. De locatie is niet gesitueerd binnen een 

gezoneerd industrieterrein. 

Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de beoogde 

ontwikkeling. 

 

4.5 Luchtkwaliteit 

De kwaliteit van de buitenlucht moet voldoen aan de kwaliteitseisen die 

zijn gesteld in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

 

Kader 

Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 (Luchtkwaliteitseisen) ook 

bekend als:Wet luchtkwaliteit (Wlk) 

AMvB ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 

regeling NIBM (Regeling NIBM)    

Wet ruimtelijke ordening: goede ruimtelijke ordening 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Terneuzen   Pagina 12 van 18 

Voldoen aan de geldende grenswaarden / luchtkwaliteitseisen. 

In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels 

vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

Conclusie 

Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie van 

relevante stoffen in de buitenlucht. Vanuit het aspect luchtkwaliteit 

zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.6 Ecologie en natuur 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden 

of de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1988 en het beleid 

van de provincie ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 

 

Kader 

Gebiedsbescherming:  

Natuurbeschermingswet 1998 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) / Natuurnetwerk 

Nederland 

Kaart natuurwaarden gemeente Terneuzen 

 

Soortbescherming:  

Flora- en faunawet 

Kaart natuurwaarden gemeente Terneuzen 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

Voor het bouwrijp maken is binnren het vlak van 1.815 m2 de kap van  

bomen noodzakelijk. Aangezien het plangebied gelegen is buiten de 

bebouwde kom ingevolge de Boswet is het aanvragen van een 

kapvergunning noodzakelijk. Hierin wordt voorzien. De overall-

toetsing in dit kader heeft plaatsgevonden ten behoeve van het 

vigerende Tracébesluit, waarin de aan de orde zijnde ontwikkeling ten 

principale is voorzien. De kap van de bomen vindt plaats buiten het 

broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. 

Conclusie 

Het aspect ecologie en natuur vormt geen belemmering voor het 

beoogde bouwplan. 

 

4.7 Externe veiligheid 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar 

verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 Bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke 

stoffen plaatsvindt; 

 Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of 

leidingen. 

 

Kader 

Besluit externe veiligheid 

o Inrichtingen 

o Buisleidingen 

o Transport vervoer gevaarlijke stoffen 
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Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen  

Basisnet Weg, Spoor en Water 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

Waarborgen van de veiligheid van nieuwe (beperkt) kwetsbare 

objecten. 

Voldoen aan de veiligheidsnormen indien sprake is van risicovolle 

functies en/of activiteiten. 

Conclusie 

Oostelijk van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaats over het water. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de PR10-

6 contour volledig op het water is gelegen. De oriëntatiewaarde voor 

het groepsrisico wordt onderschreden.  

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (N252), het spoor of 

door buisleidingen is evenmin relevant voor de ontwikkeling. 

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de 

beoogde ontwikkeling. De overall afweging en toetsing heeft ook hier 

plaatsgevonden ten behoeve  van het Tracébesluit waarin deze 

ontwikkeling ten principale is voorzien. 

 

4.8 Kabels en leidingen 

Relevante kabels en leidingen voor de planologie zijn: transportleidingen 

voor gevaarlijke stoffen, gastransportleidingen, watertransportleidingen 

en rioolpersleidingen met een regionale functie en optisch vrije paden. 

 

Kader 

Structuurvisie buisleidingen (Rijksstructuurvisie) 

Structuurvisie buisleidingen gemeente Terneuzen, inclusief Multi 

Utility Providing 

Beleidsadvies Ministerie VROM Risico’s bovengrondse hoogspan-

ningsleidingen 

Belangen van planologisch relevante en niet-relevante kabels en 

leidingen. 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

Waarborgen van belangen van in en/of in de directe omgeving 

aanwezige planologisch relevante leidingen en 

hoogspanningsleidingen. 

Waarborgen van belangen van in en/of in de directe omgeving 

aanwezige planologisch niet-relevante kabels en leidingen. 

Conclusie 

In het plangebied komen geen leidingstroken en ook geen 

planologisch relevante leidingen voor. Dit aspect levert geen 

belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 

Ten aanzien van de niet-planologisch relevante leidingen zal 

voorafgaand aan de graafwerkzaamheden bij het KLIC gemeld worden 

waar en wanneer wordt gegraven. 
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4.9 Archeologie 

Het Verdrag van Valetta beoogt het cultureel erfgoed, dat zich in de 

bodem bevindt, beter te beschermen. In Nederland heeft dit verdrag 

doorwerking gekregen in de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz). Aanvullend heeft de gemeenteraad van Terneuzen ook eigen 

archeologiebeleid vastgesteld.  

 

Kader 

Landelijk 

Verdrag van Valetta 

Monumentenwet 1988 

 

Gemeentelijk 

Erfgoedverordening Terneuzen 

Beleidsnota gemeente Terneuzen: “De onderste steen boven” (2011) 

Kwaliteits-/beoordelingscriteria 

Voldoen aan het voor de ontwikkeling geldende archeologie beleid. 

Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht ex. artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

Conclusie 

In het kader van het Tracébesluit zijn afspraken gemaakt omtrent de 

uitvoering van (aanvullend) archeologisch onderzoek teneinde op 

basis van de beschikbaar komende resultaten tot een selectiebesluit 

te kunnen komen. Voor de hier aan de orde zijnde ontwikkeling 

(bouwrijpmaken) wordt enkel de bovenlaag geroerd, vooral als gevolg 

van het rooien van bomen, terwijl de bovenlaag recent (jaren ’60 

vorige eeuw) aangebracht is. Geconcludeerd kan worden dat de kans 

op het aantreffen van archeologisch waardevolle vondsten nihil is. 
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Planologische uitvoerbaarheid en acceptatie 

De gewenste gebiedsinrichting is voorzien in het Tracébesluit en 

daarmee planologisch geaccepteerd. Via deze procedure wordt een deel 

van het plangebied aan de Goese Kade planologisch ingekaderd omdat 

de juiste aanduiding “zone dienstenhaven” ontbreekt. Daarmee ontstaat 

de gewenste kaderstellende bestemming voor de uitvoering van het dit 

onderdeel van het project Nieuwe Sluis Terneuzen – Goese Kade. Voor 

de uitvoeringspraktijk betekent dit ook dat rekening gehouden wordt 

met de uitgangspunten van het Landschapsplan en Esthetisch 

Programma van Eisen. Het geheel wordt door de aanwezigheid van groen 

(bomenrij) aan het zicht onttrokken, waardoor  de aantasting van het 

omgevingsbeeld als verwaarloosbaar kan worden ervaren. Daarnaast 

geldt voor het verlies aan bomen voor het Rijk de  verplichte 

salderingsmethodiek. Wat verloren gaat wordt elders  gecompenseerd. 

Aangezien de hoofdzaak via het Tracébesluit planologisch is vastgelegd 

is acceptatie van de hier aan de orde zijnde kleinschalige aanvulling 

daarop een logische keuze. 

 . 

5.2 Economische uitvoerbaarheid  

Naast de planologische aanvaardbaarheid van een project dient ook de 

economische uitvoerbaarheid van een project aangetoond te worden. De 

kosten voor deze gebiedsontwikkeling komen ten laste van het Project 

Nieuwe Sluis Terneuzen.Geconcludeerd kan derhalve worden dat de 

economische uitvoerbaarheid is geborgd. 

 

5.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

Naast de planologische aanvaardbaarheid van een project dient ook de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van een project aangetoond te 

worden. 

 

Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van        ??   

2016 tot en met        ??                 2016.  

Zienswijzen: 
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Bijlage I: Verbeelding 
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