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Gew^gdbe^u^ 

^gemeenteraad van de gemeente Gennep 

gelet op het beslmt van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 14jannari 201^ 

gehoord de eommissie Ruimte en Eeonomied.d.41ehruari 2014̂  

Beslui 

1. het initiatiefOiekendaai huiten het vast te stehen bestemmingsplan te laten en middels 
een zelfstandige bestemmingsplanproeedure verder afte rondend 

2. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen zoals verwoord in de bij dit 
raadsbesluit behorende bijlage ̂ enswijzemapport Reparatie en 
Veegbestemmingsplan Buitengebied^ en de zienswijzen gegrond dan wel ongegrond 
te verklaren en het bestemmingsplan hierop al dan niet aan te passen, inelusief 
voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals in de bijlage is aangegeven̂  

3. aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 
kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing en dat het 
bestemmingsplan op verzoek op deze ondergrond kan worden getoonde 

4. het bestemmingsplan ^Reparatie-enVeegbestemmingsplan Buitengebied^ bestaande 
uit de geometrisch bepaalde planobjeeten als vervat in de dataset met het 
identificatienummer NhlMRG^7BP13037RBPABUlVA01 en GMLbestand 
NLlMRG0907BP13^7RBPABGlgmlalsonderdeeldaarvan,metdeaangegeven 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg 
vast te stellend 

5. de bij dit besluit behorende verbeelding van het bestemmingsplan op papier met 
bijbehorende regels en vergezeld gaande van een toelichting,vast te stellend 

6. op grond van het bepaalde in artikel b.l21id2Wro, geen exploitatieplan vast te 
stellen, gelet op het feit dat voor een deel van het plan geen kostenverhaal nodig is en 
voor het overige deel het verhaal van kosten anderszins is verzekerde 

7. aan Gedeputeerde Staten van Limburg en de betreffende rijksdiensten te verzoeken om 
te verklaren, dat zij geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking van de 
vaststelling dan de termijn van zes weken genoemd in artikels.S.lid^van de Wet 
ruimtelijke ordening. 

S. in te stemmen met de in de raadsvergadering vanl7februari2014aangenomen 
amendementenmet deregnrs 201^41, 201^42, 2014^43 

9. in te stemmen met de bouw van een dierenartsenpraktijk met stallingsmimte voor 
paarden en een bedrijfswoning aan de Ringbaan ongenummerd te Milsbeek. 

Aldus besloten in de openbare vergaderingvans 
februari 2014de puntenlt/mSen in de openbare 
vergaderingvan 20 februari 2014punt9. 
Oe raad voornoemd, 

,voorzitter 

,griffier 
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Voorstel geamendeerd aangenomen (3 amendementen). 

Amendement A l van de fractie PvdA en de fractie W D aangenomen met 9 stemmen 
voor (PvdA, D66, W D ) en 5 stemmen tegen (KERN, CDA). 
Amendement A2 van J. van Hulsteijn (WD), P. Wessels (D66) en L. Brouwers (PvdA) 
met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor). 

Amendement A3 van de fractie PvdA en de fractie W D aangenomen met 9 stemmen 
voor (PvdA, D66, W D ) en 5 stemmen tegen (CDA, KERN). 
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VERGADERING GEMEENTERAAD 
d.d. 17 februari 2014 

G E N N E P AGENDA NR. 7 

VOORSTEL 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied' 

Aan de Gemeenteraad 

Geachte raad, 

AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING 
Op 23 januari 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna de 
Raad van State, uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Buitengebied, dat op 3 april 2012 
door uw raad is vastgesteld. Naar aanleiding van die uitspraak en een aantal zelf 
geconstateerde zaken moet een reparatieplan opgesteld worden. De Raad van State heeft uw 
raad hiervoor een termijn van 52 weken gesteld. Daarnaast wordt er naar gestreefd om reeds 
lopende c.q. nieuwe initiatieven, onder voorwaarden, mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
Hiermee betreft het bestemmingsplan tevens een veegplan. 

BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER 
Het beleidskader wordt voor dit bestemmingsplan gevormd door de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). Wat betreft de systematiek van het bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij het op 3 
april 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast heeft de "Structuurvisie 
buitengebied gemeente Gennep - Borging Kwaliteitsmenu" als beleidskader gediend voor 
diverse initiatieven. 

NADERE UITWERKING /OPLOSSING 
I Onderdelen reparatie- en veegbestemmingsplan 

1 Reparaties die volgen uit de uitspraak: Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad 
van State is het bestemmingsplan op enkele onderdelen vernietigd en dient het 
bestemmingsplan op een achttal punten gerepareerd te worden. In de toelichting van 
het bestemmingsplan zijn de reparaties nader omschreven. 

2 Planverbeteringen en omissies: Naast de verplichte reparaties is sinds de vaststelling 
gebleken dat een aantal zaken in het bestemmingsplan praktisch niet goed toepasbaar 
zijn. Ook zijn er enkele taalkundige omissies geconstateerd die nu worden aangepast. 
In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de planverbeteringen nader 
omschreven. 

3 Losse initiatieven: Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Gennep 
in april 2012, kon met een aantal ontwikkelingen nog geen rekening gehouden worden 
omdat ze nog onvoldoende uitgewerkt waren om meegenomen te kunnen worden. 

We hebben de volgende voorwaarden gesteld aan het mee kunnen nemen van reeds 
lopende c.q. nieuwe initiatieven: 

a) Er dient een positief advies te zijn van de Regiekamer. 
b) Er dient een ondertekende anterieure/of planschadeovereenkomst te zijn 

getekend. 
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c) Er dient een ruimtehjkeonderbo^^ 
zijn aangeleverd. 

Oit alles moest gereed zijn onr meegenomen te knnnen worden in het 
ontwerphestemmingsplan. 

Oe volgende initiatieven waren derhalve opgenomen in het ontwerphestemmingsplam 

1. EamilieLvan Iterson en lamilieE.van Iterson, Stiemensweg 193 en 1910ennep: 
Ontwikkeling van een minieamping^natnnredneatie(Stiemenswegl93) én het 
omzetten van een reereatiewoning naar een heheerderswoning (Stiemensweg 191) 
ophethestaandeNSW-landgoed. 

2. Ohr. M. van Haare en mevr. I . Kösters, Ringhaan ong. Milsheek: honw 
dierenartsenpraktijk met stallingsmimte voorpaarden en een hedrijtswoning. 

3. Ohr. T. Kosters, Onderkant 1/hoek Oriekronenstraat Milsheek: Verhonw 
karakteristieke sehnnr tot (plattelands-)woning. 

4. Ohr.P.van Lent, Bloemenstraat6Milsheek:nithreidingkwekerij/planteneentmm. 
5. Ohr. E. Verdijk, enkele pereelen nahij Boxmeerseweg 61 Heijem Omzetting 

hestemming'Natnnr'naar^Agrarisehmetwaarden^NatnnrenEandsehap". 
6. Tennesen^and en Orint,Eooierhroek: Ontgronding en Natnnrontwikkeling. 
7. RV ^ EO Ottersnm, hoek Hoevensestraat/Eanoven Ottersnm: opriehten 

elnhgehonw. 
S. Oiekendaal. Het opnemen van een hmetieaandniding 'wonen' op het 

deshetrel̂ ende terrein (dit naar aanleiding van een motie van nw raad van 17jnni 
2013en het door deVerenigingVan Eigenaren Erlsehosweg Heijen ingediende 
verzoek). 
Op S oktoher 2013 hehhen wij hesloten Oiekendaal op te nemen in het 
ontwerphestemmingsplanmet daarhij de afwijkende deadline datdeanterienre 
overeenkomst getekend moet zijn voordat wij het hestemmingsplan ter vaststelling 
aanhieden aan nw raad. 

Er is geen getekende anterienre overeenkomst m.h.t. het Initiatief Oiekendaal. Zodoende 
wordt ook voorgesteld om initiatiefS(Oiekendaal)hniten het vast te stellen hestemmingsplan 
te laten en dit via een zelfstandige hestemmingsplanproeednre vanaf ter inzage gelegen 
hestemmingsplan verder te laten lopen. 

Voor wat hetrefthetlnitiatief Oiekendaal is op 18deeemher2013 eeneoneeptanterienre 
overeenkomst ter bespreking toegezonden aan de initiatiefnemer. Initiatiefhemer heeft 
aangegeven meer tijd nodig te hehhen om de eoneept-overeenkomst te hestnderen en te laten 
beoordelen. Opbjannari is een hrief ontvangen van de initiatieftiemer,waarin wordt verzoeht 
om een gesprek. Naar aanleiding van deze brief is er op initiatief van wethonderVoneken 
telefbniseheontaet geweest waarin nogmaals werd benadmkt dat de tijdsdmk groot is omdat 
het eollege niterlijk 14 jannari 2014 moet beslniten inzake het "Reparatie- en 
Veegbestemmingsplan Hnitengebied".Opl0jannari is er overleg geweest met de heren Oe 
Haan enVan Kampen van deVVEErfsebosweg. Zij hebben namens deVVEErfsebosweg 
tijdens dit overleg een tegenvoorstel gedaan betredende de anterienre overeenkomst. 

11 Hestemmingsplanproeednre 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Reparatie enVeegbestemmingsplanHnitengebied" heeft 
inhet kader vande inspraakmet ingang van 4 jnli 2013 tot enmet 28 angnstns 2013 
gednrende8weken, in verband met de zomervakantie, ter inzage gelegen. Hierbij is iedereen 
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in de gelegenheid gebeld om sehriftelijk of mondeling een inspraakreaehe in le dienen. 
Tevens is hel plan aan diverse overleginslanliesgesftmrd. 
Er zijn in lotaal9inspraakreaehesen5overlegreaelies ingediend. In onze vergaderingvans 
okloher 2013 hehhen wij hef "Inspraakverslag Reparatie- en Veeghesfemmingsplan 
Bnifengehied" vastgesteld mei akkoordhevinding van de daarin opgenomen wijzigingen. 

Het ontwerphestemmingsplan "Reparatie en Veeghestemmingsplan Bnitengehied" heeft 
vanaf24oktoher 2013 tot en met^deeemher 2013 gednrendebweken ter inzage gelegen met 
de mogelijkheid tot het indienen van sehriftelijkeofmondelinge zienswijzen. Er zijn hinnen 
deze periode 12 schriftelijke zienswijzen ontvangen ln het opgestelde "Zienswijzemapport 
Reparatie-enVeeghestemmingsplanBnitengehied^waarover onder pnnt 111 meer informatie, 
zijn de zienswijzen van een beantwoording voorzien. 

Op grond van de Wet mimtelijkeordening mst op de gemeente de verplichting tot 
kostenverhaal hij grondexploitatie. Oit kan door het vaststellen van een exploitatieplan. Een 
exploitatieplan dient gelijktijdig vastgesteld en hekend te worden gemaakt met het 
hestemmingsplan. Met gehmikmaking van de bevoegdheid van artikel 6.121id2Wet 
mimtelijkeordening kan bij een beslnit tot vaststelling van een bestemmingsplan besloten 
worden om geen exploitatieplan vast te stellen indien verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan ofbeslnit begrepen grond anderszins verzekerd is. Oe 
toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. Oe definitie wat 
onder een honwplan wordt verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 beslnit mimtelijke 
ordening. Oit dit artikel blijkt dat onder een honwplan ondermeerwordt verstaan de honw 
van een ofmeer woningen, de honw van een ofmeer andere hoofdgebonwen ofde honw van 
kassen, allen met een oppervlakte van ten minstel.000 m2.Is het kostenverhaal verzekerd 
dan kan de gemeenteraad afzien van het vaststellen van een exploitatieplan. Oe kosten van het 
bestemmingsplan komen ten laste van en passen binnen het budget Ruimtelijke Ordening 
(Buitengebied Reparatie EOE 48.100.021).Voor de opgenomen initiatieven van het 
'veeggedeelte'is met alle initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten,waarmee het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
Wij stellen uw raad derhalve voor om bij het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

HL De mgediende zienswijzen 
lntotaalzijnerl2schriftelijkezienswijzeningediendlnhet"ZienswijzemapportReparatie 
en Veegbestemmingsplan Buitengebied",welke als bijlage bij het raadsvoorstel isbijgevoegd, 
zijn de zienswijzen samengevat en van een gemeentelijk standpunt voorzien. Enkele 
zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan en anderen niet. Oit kan 
als volgt worden weergegeven: 

Oeheel tegemoet gekomen aan zienswijzen 2zienswijzen 
Ten dele tegemoet gekomen aan zienswijzen ^zienswijzen 
Niet tegemoetgekomen aan zienswijzen ^zienswijzen 

Oaamaastwordeninhetbetreffendezienswijzemapportenkeleambtelijkewijzigingen 
voorgesteld,welke gedurende het totstandkomingsproces naar voren zijn gekomen. 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de 
voorgestelde ambtelijke wijzigingen. 
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GOMMUNIGAT^PARAGRAAE 
Oemdien^vande^ensw^nwor^ 
de ontwerpreacrie op hun zienswijzen Na vas^ehmg van het ^ 
indieners van de zienswijzen, de inihahefhemers van de nienwe ontwikkelingen en de 
appellanten-naar aanleiding van wiens heroepsehrift de nodige reparaties zijn doorgevoerd in 
onderhavig hestemmingsplan-herieht.Oe tervisielegging van het vastgestelde 
hestemmingsplan wordt kenhaar gemaakt op de wehsite van de gemeente, in de Maas-en 
Niershode, in de Staatseonrant en op de landelijke site www.mimtelijkeplannen.nk 

lURlOlSGHEPARAGRAAE 
Oehestemmingsplanproeednre wordt overeenkomstigde Wet mimtelijke ordening en het 
Beslnit mimtelijkeordening doorlopen. 

Na vaststelling door nw raad zal het plan nogmaals zes weken ter visie liggen. Oegenen die 
een zienswijze hehhen ingediend knnnen in heroep gaan hij de Raad van State.Tegen de 
wijzigingen die in het plan zijn aangehraeht kan een ieder in heroep gaan. Verder staat heroep 
open voor degene die aan kan tonen dat hij redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest 
om zienswijzen in te dienen. Oaags na de heroepstermijn treedt het hestemmingsplan in 
werking, tenzij om een verzoek om voorlopige voorziening is gevraagd. In dat laatste geval 
zal de Raad van State eerst op deze voorlopige voorziening moeten heslissen en ontstaat dan 
duidelijkheid over het moment van inwerkingtreding. 
Oit houdt in dat het hestemmingsplan na vaststelling door de Raad, nogmaals zes weken ter 
visie zal liggen. Oegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend kan in heroep gaan hij de 
Raad van State. Tegen de ambtshalve wijzigingen die inhetplan zijn aangehraeht kan 
eenieder in heroep. 

E1NAN01ËLEPARAORAAE 
Br is een projeethudget opgesteld (hegrote hedrag ^ hersehikking hudgetten RO hij 2̂  
Trimesterrapportage).Inmiddels is ook hekend welke inkomsten (leges^verhaal ambtelijke 
kosten) zijn te verwaehten. 

Het projeetbudget^teverwaehten inkomsten zijn voldoende om de totale kosten te dekken. 

VOORSTEL 
Op grond van vorenstaande overwegingen stellen wijuvoor om eonfbrm bijgevoegd eoneept 
te besluiten. 

Afd. LO, nr. 2013/4920 
Gennep, 14 januari 2014 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Gennep, 
Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester 
Mevr. J.M. Nijland, secretaris 
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Bij dit raadsvoorstel liggen de volgende stukken ter inzage: 
- Bestemmingsplan 'Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied" (toelichting, regels 

en verbeeldingen met bijbehorende bijlagen waaronder de ruimtelijke onderbouwingen 
van de initiatieven en de getekende anterieure overeenkomsten) 

De volgende stukken zijn op Extranet*) en op de gemeentelijke website geplaatst: 
- Zienswij zemapport "Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied" 

*) Extranet is een besloten website die alleen toegankelijk is voor raads- en commissieleden. 
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K jR . 
AMENDEMENT ._ I. -J 31- Z, Z, 

(amcndeiiieiit ingevolge artikel 33 van hét reglement,van orde voor de vergaderingen van dë 
gemeenteraad van de gemeente Gennep) Gemeente Gennep ï\ Ir? cf « I J 

fll 

Voorstel " I 
1 7 FEB 2014 

2 0 1 4 / 5 4 1 
<loi*J-H£ l o . 

Nü" 
Onderwerp: Reparatie en veegplan bestemmingsplan buitengebied mitiatiet bouw dierenartsenpraktijk 
met stallingsruimte voor paarden en een bedrijfswoning 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 17-Ö2-2014 

Ondergetekenden stellen het vólgende amendement voor: 
« Het bedrijfsvlak te verkleinen van 45Ü0nr naar 3242m2. 

Toelichting: 

Het toekennen van een bedrijfsvlak of meters bedrijfsbestemming moet gebaseerd zijn op een reële 
ruimtevraag. 
Een te krap bemeten bedrijfsvlak maakt een goede bedrijfsvoering onmogelijk, terwijl een te ruim 
bemeten bedrijfsvlak ongewenste mogelijkheid tot vergaande aantasting en verstening van het 
buitengebied in de hand kan werken. 

Ondertekening en naam: 
Fractie PvdA 

Theo Kersten 
Arno Janzen 
Luc Brouwers 

Fractie VVD =5&A=p 
Janine van Hulsteijn \ 
Holger Rodoe i 

4-ti 
r 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ 3 ^ ^ 
. ^ A ^ N ^ ^ E ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 

F. f. Mo 
Gemeente Oennep 

1 7 FEB 2014 

löïTJ^j ic 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d.17-02-2014 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor 

' mmmsm:: 
* Z ^ J f ' ^ ^ = v o e g d h e , d ,e kunne. effec,„ere„ moe, aan a l,e „ettel.jke voorweden 

J L Z S S S ^ ^ ^ ^ . . -Toelichting: 

m^^^sB^. 
^ r ^ i r s r s s s ^ - ^ - ™ - - - - -
^SSS=s55=F*=J^v 
a s ^ Ë S S 1 ™ — -Ondertekening en naam: 

Janine van Hulsteijn 
Paul Wessels 
Luc Brouwers 



^ 0 ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ € n N> ^be^m^A fc 

AMENDEMENT Gemeente Cennep 
— ™ - 4 «^- i» . ™ * ngf 

1 7 FEB 2014 
2 0 1 4 / 5 4 3 

f t e 
S ^ S ' Z T ^ - ^ ' . m « ^ m n ^ p w , 

Onderweip: Zienswijzenrapport Reparatie-en Veegbestemmingsplan Buitengebied 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d.17-02-2014 

Z o o / 7 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De reactie op zienswijze 3 Provincie Limburg onder punt 7 te wijzigen in; 

SSS-^^ 
Het mitiatteftot wijziging van de recreatiefimctie van bestaande recreatiewoningen 
« i r T r t ^ Deze wiizimn.Wdt niet tot een . d l ^ l . 

Waamit volgt dat deze bijtelling geen gevolgen heeAinhet kader van de transitie van de 
woningmarkt. 

Toelichting: 

^ = ^ S t ^ r " m e e r du,del,jthe'd h-d' b ~ d 

Ondertekening en naam: 
Fractie PvdA 

Theo Kersten . 
Arno Janzen 
Luc Brouwers ^ 

Fractie VVD 

Janine van Hulsteijn 
Holger Rodoe 

C 3 ^ Y i 

•̂̂̂—" 



^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

marie, 
ÏWKNCE 

.}>/.zt i_ 

Gemeente Gennep 

1 7 FEB 2014 

N o 20 1 4 / 5 4 0 

ƒ /. Ŵ ,) 

(amendement ingevolge artikel 33 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente GennepT 2<*<ifaj7 

Voorstel nr. 2013/4920 

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Reparatie- en 
veegbestemmingsplan buitengebied" 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 17 februari 2014 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De functie-aanduiding 'sn-ecd' (specifiek vorm van natuur-ecoduct) zoals opgenomen 
rondom de A77 te schrappen 

Toelichting: 

Het realiseren van een ecoduct is een opgelegde taak van de rijksoverheid. Op de geplande locatie 
kan in de voorgestelde vorm geen sprake zijn van een toegevoegde waarde voor natuur en dier 
omdat de robuuste verbindingszone zoals die ooit was bedacht niet kan ontstaan. Dit onder andere 
omdat de route voor de dieren rechtstreeks uitkomt op de druk bereden Brugfortstraat naar 
Siebengewald. Daarnaast geeft het College zelf aan dat er nog geen zekerheid is dat het 
functioneert omdat hier één van de dieren die gebruik zal moeten maken van het ecoduct - de 
edelhert - hier helemaal niet zit. 

Een ecoduct is tevens een ernstige belemmering voor agrarische ondernemers in onze gemeente. 
Agrarische ondernemers zijn goed voor werkgelegenheid, maar ze hebben steeds minder ruimte ter 
beschikking omdat perfecte landbouwgrond wordt gebruikt voor hoogwaterveiligheid of 
natuurontwikkeling. De geplande locatie van het ecoduct loopt over uitstekende landbouwgrond 
waardoor verdere overbodige versnippering gaat plaatsvinden van belangrijk agrarisch gebied in de 
gemeente. Daarnaast zijn de consequenties van de realisatie voor de omgeving onvoldoende in 
beeld gebracht. 

De nadelige gevolgen zijn tot nu toe onvoldoende in beeld gebracht. De aanleg van het ecoduct zal 
leiden tot toenemende mate van wildschade, overdracht van ziektes (bijv. varkenspest) en 
beperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische ondernemers. Belangrijke kwesties 
die in de raad van de gemeente Bergen hebben geleid tot het aannemen van een motie van de partij 
KERN waarin de gemeenteraad uitspreekt expliciete tegenstander te zijn van het ecoduct. 

Ondertekening en naam:  

W D Fractie Gennep  

Janine van Hulsteijn 
lï & 

Holger Rc doe N 


