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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan ‘herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld’ van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1774.SAABPherindeEsch-0401 
met de bijbehorende regels; 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.6  bestaand: 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en werkzaamheden: 

1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen worden 

gebouwd krachtens een daartoe verleende vergunning; 
b. ten aanzien van het overige gebruik: 

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.7  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.8  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.9  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

1.10  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.11  bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en 
kapverdieping; 

1.12  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten; 

1.13  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.14  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 
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1.15  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.16  cultuurhistorische waarden: 
waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis; 

1.17  dak: 
iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.18  geaccidenteerd terrein: 
een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten over een afstand 
van minimaal 5 m (glooiend landschap); 

1.19  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 

1.20  hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt; 

1.21  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.22  kunstobject: 
voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.23  kunstwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, 
een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening; 

1.24  landschappelijke waarden: 
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied; 

1.25  maatschappelijke vereniging 
een educatieve, sociaalmedische, sociaalculturele en levensbeschouwelijke vereniging, alsmede een vereniging 
ten behoeve van sport en sportieve recreatie, met uitzondering van een vereniging ten behoeve van 
gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren; 

1.26  natuurlijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied; 

1.27  ondergeschikt gebouw:  
een gebouw of een onderdeel van een gebouw ten dienste van de bestemming zoals een dug-out en/of 
materiaalhok en daarmee gelijk te stellen gebouwen die in stedenbouwkundig opzicht qua omvang en 
situering als ondergeschikt aan het hoofdgebouw vallen aan te merken;  

1.28  ondergeschikte horeca: 
een lichte vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van niet- of lichthoudende alcoholhoudende 
dranken en versnaperingen, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de functie waarbij de 
ondergeschikte horeca wordt uitgeoefend; 
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1.29  openbare nutsvoorzieningen 
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas, 
drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling; 

1.30  peil: 
a. voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is gericht naar het 

openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk) en is gesitueerd op of binnen een 
afstand van 3 m uit de grens met het openbare gebied: 35 cm boven de kruin van de dijk; 

b. voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde bouwhoogte van het terrein 
op het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke is gericht naar het openbare gebied waarop het 
bouwperceel ontsloten wordt; 

c. voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofdtoegang aan een weg 
grenst, mits het gebouw op een afstand van niet meer dan 20 m van die weg is gelegen: 35 cm boven de 
kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

d. in andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de gemiddelde 
bouwhoogte van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de gevel die is gericht naar het 
openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt; 

e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende 
terrein; 

1.31  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 

1.32  prostitutiebedrijf: 
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; 

1.33  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, 
een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 



Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 
 

6 

Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
c. openbare nutsvoorzieningen. 

3.2  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en/of 
opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van: 

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.  
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Artikel 4  Sport 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sport-, en speelterreinen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven' tevens voor het gebruik door maatschappelijke 

verenigingen; 
c. ondergeschikte horeca voor zover ten dienste van de onder lid 4.1 onder a en b genoemde functies; 
 

met de daarbij behorende 

d. wegen, paden en verhardingen; 
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Sport' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 4.1.  

 

4.2.2  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;  
b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen; 
c. in afwijking van het bepaalde onder a mogen: 

1. ondergeschikte gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m en een maximaal oppervlakte van 100 m

2
; 

2. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd buiten het bouwvlak met 
een bouwhoogte van ten hoogste 3 m en een maximaal oppervlakte van 30 m

2
; 

d. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen 
aanwezig zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de ondergrondse bebouwing de 
bovengrondse bebouwing met een (horizontale) diepte van 3 m mag overschrijden. Ondergrondse 
gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag. 

 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 3 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van ballenvangers, vlaggenmasten en lichtmasten mag ten hoogste 15 m bedragen, met 

dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - lichtmasten uitgesloten' 
geen lichtmasten zijn toegestaan; 

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen. 
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4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Ondergeschikte gebouwen 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder c sub 1 
ten behoeve van het toestaan van een groter oppervlak aan ondergeschikte gebouwen, mits: 

a. de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt; 
b. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 150 m² bedraagt; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
  

4.3.2  Tribune 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 ten behoeve 
van gebouwen in de vorm van een tribune, mits:  

a. de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt; 
b. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 250 m² bedraagt; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 5  Verkeer - Parkeerterrein 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Parkeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. parkeervoorzieningen; 
b. in- en uitritten; 
 

met de daarbij behorende 

c. straatmeubilair; 
d. groenvoorzieningen; 
e. voet- en fietspaden; 
f. beeldende kunstwerken; 
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h. openbare nutsvoorzieningen; 
i. verkeersvoorzieningen.  

5.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer - Parkeerterrein' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 5.1. 

  

5.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden uitsluitend gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd 
met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m en een maximaal oppervlakte van 30 m

2
. 

  

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van kunstobjecten mag ten hoogste 5 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve 

van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 2 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.  
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Artikel 6  Water 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 
b. oevers; 
c. schouwpaden; 
d. water, waterstaatkundige kunstwerken, bruggen, duikers en/of dammen en andere 

waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Water' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 6.1 

  

6.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

  

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 5 m bedragen. 

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

6.3.1  Vergunningsplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: 

a. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of partijen; 
b. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 

-leidingen; 
c. het aanleggen van dammen, duikers en daarmee gelijk te stellen werken. 
  

6.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 6.3.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden: 

a. waarop de Keur van het Waterschap van toepassing is; 
b. welke het normale onderhoud betreffen; 
c. welke in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
  

6.3.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 
liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing 
gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 

8.2  Bestaande maatvoering  

In die gevallen dat de bestaande bouwhoogte, oppervlakte en/of afstand tot enige op de verbeelding 
aangegeven lijn van met vergunning tot stand gekomen bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in 
de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die 
bouwhoogte, oppervlakte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal 
toegestaan.  
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik 
onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik 
en onderhoud; 

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf; 
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
 



Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 
 

15 

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

10.1  Afwijken maatvoering 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken: 

a. van de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 
10% van die maten, afmetingen en percentages;  

b. van de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat 
bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe 
mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de 
afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan 
dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouw zijnde wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte 
van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,  
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen. 

10.2  Afwegingskader 

Een in artikel 10.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 11  Overige regels 

11.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven 
overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien 
van de volgende onderwerpen: 

a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
e. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 
10%. 

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘herinrichting sportcomplex De Esch te 
Saasveld’ van de gemeente Dinkelland. 

 

Vastgesteld bij besluit van de gemeente raad van de gemeente Dinkelland d.d. 

 

 

 

De griffier,       De voorzitter,  

 

 

 

………………       ………………  

 

 

 

 

 

  


