Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte
d.d. 17 januari 2013
Aanwezig:

de (plv) leden: Den Boer, Braun, Van Dijk, Klaver (voorzitter), Kruidhof,
De Ruijter, Spaargaren, Veenstra, Meijer (griffier)

Voorts:

portefeuillehouders Tönjann en Roeffen

Verslag:

C. Teensma

1. Opening en mededelingen omtrent de vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 20.00h.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt 9, Evaluatie snippergroenbeleid, is vervallen, omdat de commissie natuur en
groen nog geen advies heeft uitgebracht. Dat wordt verwacht op 28 januari. Het onderwerp
wordt geagendeerd voor de vergadering van maart.
2. Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen
De heer Rolloos, maakt namens het aankomend bestuur van de Energiecorporatie Oegstgeest gebruik van het spreekrecht. De corporatie zal in samenwerking met de gemeente op
duurzame wijze energie opwekken en exploiteren. Burgers van Oegstgeest kunnen lid worden
van de corporatie en daarin participeren. Er moet nog één en ander juridisch afgerond worden. De website is al te bezoeken. Na de officiële oprichting zullen er één of meerdere elektrische flexauto's gerealiseerd worden, waarvan leden van de corporatie gebruik kunnen maken.
Er zullen gezamenlijk zonnepanelen ingekocht worden en er zal gezocht worden naar een
duurzame en innovatieve oplossing voor het Meob-terrein.
De heer Kruidhof vraagt of de corporatie ook plannen heeft mbt de verwerking van gft-afval.
De heer Rolloos antwoordt dat de corporatie daar graag over mee wil denken en handelen.
De heer Braun merkt op dat verschillende partijen claims leggen op het Meob-terrein. In het
het verleden heeft hij voorgesteld daar olifantengras te kweken.
De heer Rolloos antwoordt dat dat onderzocht kan worden. Het rendement van zonnepanelen of een windmolen is echter groter. Het opwekken van energie kan verbindend werken voor
de samenleving van Oegstgeest.
Op een vraag van de heer De Ruijter antwoordt hij dat het initiatief voortkomt uit het Project
Lokale energiecorporatie, genoemd in de nota Duurzaamheidsbeleid. Het bedrag van
€ 8.000,- was bedoeld voor de oprichting. De oprichtingskosten en de kosten voor de website
zijn lager uitgevallen.
De heer Den Boer is blij met het initiatief en vraagt of de corporatie mbt het Meob-terrein
zal samenwerken met de bedrijven op het biosciencepark.
De heer Rolloos antwoordt dat dat samenwerking met het bedrijfsleven zeker onderscheidend is. Het is van belang gebruik te maken van de synergie.
4. Notulen van de openbare vergadering van 6 december 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Notulen van de besloten vergadering van 6 december 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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6. Aandachtspuntenlijst commissies/raad
De commissie stelt de lijst ongewijzigd vast.
7. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
Geen opmerkingen.
8. Wijziging verordening VROM Starterslening
De heer Spaargaren steunt het voorstel dat de starterslening ook beschikbaar komt voor
nieuwbouwwoningen.
De heer Den Boer vindt deze uitbreiding een goede toevoeging. Samen met PrO onderzoekt
het CDA de mogelijkheden om alternatieve middelen beschikbaar te stellen voor de startersleningen. Er worden gesprekken gevoerd met banken.
De heer Braun stemt in met het voorstel. Hij hoopt dat het initiatief van het CDA en PrO tot
een positief resultaat zal leiden. Hij stelt voor dat de gemeente - bijvoorbeeld in een folderduidelijk aangeeft wat de voorwaarden zijn voor een starterslening.
Mevrouw Van Dijk steunt de voorgestelde aanpassing, maar zal tijdens de raadsvergadering
een amendement indienen om de reserve voor de startersleningen iets te vergroten van
€ 300.000,- naar € 360.000,- en om de tekst van de verordening te verbeteren.
De heer Veenstra stelt dat het landelijk beleid inmiddels duidelijker is. Banken hebben de
teugels aangetrokken en het bedrag dat een starter kan lenen is geslonken tot € 130.000,- . Er
moet op creatieve wijze gezocht worden naar alternatieve middelen. Hij nodigt de overige
fracties uit mee te denken.
Wethouder Tönjann antwoordt dat de gemeente op verzoek informatie toestuurt over de
starterslening. Er zijn al mensen die gevraagd hebben om in aanmerking te komen zodra er
weer geld is. Zij hebben nog geen officiële aanvraag ingediend.
Het rijk gaat misschien weer een financiële bijdrage leveren en zij juicht het initiatief van het
CDA en PrO toe. Het is van belang een constructief plan op te stellen waardoor er geld beschikbaar blijft. In de woonmarkt spelen op dit moment verschillende aspecten die met elkaar
samenhangen een rol, waaronder het woonruimteverdeelsysteem.
Tweede termijn
De heer Den Boer merkt op dat de banken in het verleden te veel geld hebben uitgeleend.
Dat moet niet weer gebeuren en hij wil de banken op een alternatieve wijze laten bijdragen
aan de lokale woningmarkt.
De heer Braun stelt voor om op de website van de gemeente aandacht te besteden aan de
starterslening.
Wethouder Tönjann antwoordt dat het geen zin heeft veel aandacht te vragen voor iets waar
geen geld voor is.
De heer Braun wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken mbt het appartementencomplex de Pointe.
De heer Den Boer heeft zojuist ontdekt dat er op de gemeentelijke website een pagina over
de starterslening is aangemaakt, maar dat daarop nog geen informatie staat.
Op een vraag van de heer Veenstra antwoordt wethouder Tönjann dat zij de commissie nog
niet nader kan informeren over de mogelijke herintroductie van de rijksbijdrage.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als bespreekstuk geagendeerd zal worden voor de
raadsvergadering.
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10.

Vaststellen Nota
Duurzaamheidsbeleid 2013-2017 en uitvoeringsprogramma 2013-2014
De heer Den Boer merkt op dat het CDA duurzaamheid beschouwt als een onderdeel van
goed rentmeesterschap. Hij is blij met deze nota. Er moet een balans zijn tussen mensen, milieu en munten. Duurzaamheid moet ook uit de samenleving zelf komen en het CDA steunt de
lokale energieopwekking en andere lokale initiatieven. Hij steunt ook het plan om duurzaamheid weer te betrekken bij de eigen gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij afstemming met
Servicepunt '71 van belang is. De doelstellingen voor 2013-2017 zijn helder geformuleerd en
de opmerkingen van de commissies zijn verwerkt.
De heer Braun onderschrijft de woorden van het CDA. Hij vraagt of er voldoende ambtelijke
capaciteit en geld is om het beleid uit te voeren.
De heer De Ruijter merkt op dat ook LO voorstander is van een duurzame samenleving, zoals beschreven in de nota. Het nieuwe collegeakkoord heeft consequenties voor dat beleid en
deze zijn nog niet in de nota verwerkt. Dat geldt met name de doelstelling mbt een goedkopere
en flexibelere gemeentelijke huisvesting.
Het budget van € 15.000,- per jaar is beperkt en daar moet kritisch naar gekeken worden. Hij
wijst op eerder door LO genoemde duurzaamheidsmaatregelen, zoals besparing op papier en
reiskosten, het gebruik van zonne-energie en een scherp aanbestedingsbeleid.
De nota is hier en daar wollig mede door het beperkte uitvoeringsprogramma. Een plan van
aanpak voor de in samenwerking uit te voeren projecten is van belang. De uitvoering daarvan
is te weinig (finacieel) onderbouwd. In de nota ontbreekt ook het verkeersveiligheidsbeleid als
onderdeel van duurzaamheid. Een aantal genoemde projecten behoren niet tot de taak van de
gemeente, zoals de bewustwording bij kinderen. LO is blij met de betrokkenheid van burgers,
maar vraagt aandacht voor de rol van de gemeente bij het begeleiden van de werkgroepen.
Deze begeleiding mag niet te veel van de beschikbare 0,5 fte kosten.
De heer Kruidhof vraagt of LO het budget van € 15.000,- te laag of juist te hoog vindt. Duurzaamheid is ook in het nieuwe coalitieakkoord een speerpunt en hij is blij met de nota. Hij
steunt het plan om de eigen bedrijfsvoering kritisch te bekijken. Dat plan is goed onderbouwd.
De samenwerking met externe partners is echter nog weinig concreet en het stimuleren van de
duurzame leefstijl van bewoners moet inderdaad nog gespecificeerd worden.
Hij dankt de werkgroep die een grote input heeft geleverd voor het duurzaamheidsbeleid.
Aan de wethouder vraagt hij of al bekend is wat het millenniumdoel voor 2013 zal zijn. Hij wil
daar zo snel mogelijk over geïnformeerd worden. Nav de startnotitie was PrO kritisch over het
repaircafé. Het idee is goed, maar het is de vraag of de afzetmarkt daarvoor groot genoeg is.
Hij adviseert gebruik te maken van de ervaring in Leiden en Noordwijk.
De heer Spaargaren verwachtte een bondiger nota met smart geformuleerde doelstellingen.
Wat zijn de werkelijke kosten en opbrengsten? Welk eindresultaat wil men bereiken? In het
verleden is ook gesproken over duurzaam personeelsbeleid. Dit aspect ontbreekt. De financiele positie van de gemeente vraagt een antwoord op de vraag wat nodig is en hoe dat het best
bereikt kan worden. Als voorbeeld noemt hij het efficiënter gebruik van het gemeentehuis. De
voorliggende nota is op deze punten onvoldoende.
Wethouder Roeffen antwoordt dat het van belang is zowel intern als extern meer aandacht te
besteden aan duurzaamheid en deze aandacht te verhelderen. Het is de bedoeling om de eigen
medewerkers te bewegen duurzaamheid te betrekken in hun beslissingen en burgers alerter te
maken inzake duurzaamheid. De wethouder is blij met de inzet en inbreng van de werkgroep.
Hij is het met het CDA eens dat initiatieven uit de samenleving prioriteit verdienen. Indien
deze niet geheel door de samenleving gefinancierd kunnen worden is de gemeente graag bereid wat geld bij te leggen. Er is op vele terreinen een relatie gelegd met de Toekomstvisie. Een
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aantal medewerkers houdt zich al met duurzaamheid bezig en er wordt gepoogd daar nog
meer nadruk op te leggen. Vooralsnog lijkt dat voldoende.
Zolang niet duidelijk is of het ambtelijk apparaat gehuisvest blijft in het huidige gemeentehuis
zal er uiteraard een afweging worden gemaakt tussen investeringen ten behoeve van duurzaamheid en de terugverdientijd. Gebleken is dat het budget van € 15.000,- ruim voldoende
was voor de start in het afgelopen jaar. Naar verwachting kan het bedrag het komend jaar
goed besteed worden door een bijdrage te leveren aan verschillende projecten.
Gezien het beperkte budget is er voor gekozen reeds actieve externe partners te stimuleren.
De wethouder is het met de VVD eens dat doelstellingen scherper geformuleerd kunnen worden. Het is de bedoeling als eerste van start te gaan met projecten die sociaal rendement opleveren.
De betrokken ambtenaar vult aan dat één van de doelstellingen is om duurzaamheid onderdeel te maken van al het gemeentelijk beleid. Er zal ook zeker aandacht zijn voor duurzaamheid wanneer het verkeersbeleid wordt vastgesteld.
In hoofdstuk 4 is onder het kopje bedrijfsvoering een project opgenomen mbt de mobiliteitsregeling voor het personeel. Andere aspecten van duurzaam personeelsbeleid staan op de reservelijst.
Een selectiecommissie uit de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking adviseert over de keuze
van het millenniumdoel. Deze adviseert in 2013 aan te sluiten bij het project Serious request
van 3FM inzake kindersterfte.
In hoofdstuk 4 worden 10 initiatieven van externe partijen genoemd, waaronder het repaircafé. De uitvoering daarvan is afhankelijk van het initiatief in de samenleving. Een inwoner van
Oegstgeest heeft zich gemeld voor het repaircafé. Deze is in dit verband in gesprek met Leiden. Er is ook iemand bezig met het stimuleren van duurzame kleding.
Er is een werkgroep voor het stimuleren van bewustwording van kinderen en een aantal mensen heeft zich bezig gehouden meer de opvang en het benutten van regenwater. Deze groep
heeft geconstateerd dat in een groot deel van Oegstgeest al gescheiden riolering is. Omdat
daar op dit moment weinig aan toe te voegen is, is deze werkgroep in ruste.
Tweede termijn
De heer Kruidhof vindt met name de onderbouwing van topic 1, het stimuleren van een
duurzame leefstijl, onvoldoende.
De heer De Ruijter antwoordt op de vraag van PrO over de hoogte het budget dat hij aandacht vraagt voor een scherpe financiële blik van het college in het algemeen. Hij onderschrijft
de opmerking van de VVD dat de projecten beter onderbouwd moeten worden.
De heer Den Boer merkt op dat het vorige college al is gestart met bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoop. Dat heeft een behoorlijke besparing opgeleverd. Duurzaamheid betreft verschillende beleidsterreinen en dat betekent dat per project bekeken zal worden hoe dat gefinancierd zal worden. Deze nota is een kapstoknota en de details komen bij de uitwerking in de
verschillende beleidsnota's aan de orde.
De heer Kruidhof steunt de laatste woorden van het CDA. Hij vindt het jammer wanneer
duurzaamheid op de lange baan wordt geschoven.
De heer Spaargaren merkt op dat de toon van de VVD positief kritisch is. Hij pleit voor een
korte en bondige nota met concrete doelstellingen, die gemeten kunnen worden. Het is ook
van belang dat men zich afvraagt of er sprake is van een kerntaak van de gemeente, juist in
deze moeilijke economische tijd. Er komen goede initiatieven uit de samenleving die gestimuleerd kunnen worden.
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De heer Den Boer vindt het onverstandig de nota te herschrijven. De doelstellingen zullen
blijken uit de beleidsnota's over de verschillende deelonderwerpen. In de nota staat al duidelijk dat er gebruik gemaakt wordt van lokale initiatieven.
De heer Braun heeft ook geen behoefte aan een nader uitgewerkte nota. Er moet nu iets gebeuren. Hij wil de energie steken in kleine stapjes met kleine resultaten. Bedrijven en burgers
zijn al verder dan de gemeente.
De heer Kruidhof is het met het CDA eens dat het vanavond gaat over een algemeen duurzaamheidsbeleid en dat de nota niet aangepast hoeft te worden. Zaken als de gemeentelijke
huisvesting komen later aan de orde.
De heer De Ruijter merkt op dat het produceren van een nieuwe nota, die is aangepast aan
het nieuwe bestuursakkoord en met een betere onderbouwing van de projecten geen jaren
hoeft te duren. Ondertussen kan het laag hangend fruit, zoals een duurzame inkoop en bedrijfsvoering, al geplukt worden.
Wethouder Roeffen antwoordt dat de nota inderdaad en kapstoknotitie is. Het is de bedoeling dat alle stukken die aan de raad worden aangeboden voorzien worden van een duurzaamheidsparagraaf. Hij vindt het niet verstandig een nieuwe nota op te stellen. Een tussenoplossing kan zijn de voorliggende nota vast te stellen en aan het eind van het jaar de stand van zaken via monitoring vast te stellen. Ook in relatie met het nieuwe coalitieakkoord.
Duurzaamheid is ook onderdeel van de Toekomstvisie. Daarin kunnen al voor het eind van
het jaar de opmerkingen van vanavond verwerkt worden. Duurzaamheid is een belangrijk
thema en het college wil de initiatieven uit de samenleving graag ondersteunen en promoten
en de eigen organisatie doorlichten op duurzaamheid.
Wethouder Tönjann merkt op dat de wijzigingen in het nieuwe coalitieakkoord niet de ideeen over duurzaamheid betreffen, maar vooral gericht zijn op de financiën. De gemeentelijke
procedures worden gescreend op duurzaamheid. De huisvesting is een apart project, waar al
aan gewerkt wordt en waarbij al voortdurend een afweging wordt gemaakt tussen kosten en
opbrengsten. Het is niet nodig de nota daarvoor te herschrijven.
De heer De Vilder maakt gebruik van het spreekrecht. Twee jaar geleden heeft hij met de
gemeente gesproken over de vermindering van CO2 -uitstoot. Hij heeft toen gesteld dat het
gebouw Lijtweg/ Aert van Neslaan de grootste vervuiler is van Oegstgeest. De gemeente gaf
toen aan dat zij niet kon helpen, dat er geen geld en geen subsidiemogelijkheid waren. De VVE
vroeg echter niet om subsidie. Deze denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Hij
heeft voorgesteld in zijn buurt te beginnen met een duurzaam rendementsprogramma en op
initiatief van de gemeente heeft de Milieudienst hem toen benaderd en gevraagd samen te
werken in een pilot. Ook de woningstichting Buitenlust was enthousiast. Zo groeide een persoonlijk initiatief uit tot een collectief burgerinitiatief. Er is gestart met de uitvoering van de
pilot Duurzaam rendement onder leiding van de Omgevingsdienst met het doel de buurt CO2neutraal te maken door eigen energie op te wekken, hemelwater op te vangen en te zuiveren
tot spoelwater, en biogas op te wekken. Het huidige overheidsbeleid is gericht op 2040, is matig en te weinig concreet. Hij baseert zich daarom op de regel van de Raad van Europa die gericht is op 2020 op basis van de 20-20 regel. Om deze in te vullen kan makkelijk gebruik gemaakt worden van de wettelijke kaders, die uitgebreid worden en waarvan nu weinig gebruik
gemaakt wordt. Zo komt er binnenkort een nieuwe NEN-norm ook voor bestaande bouw.
Goed duurzaam onderhoud beschermt de vastgoedportefeuille. Dat levert geld op. Het is mogelijk om duurzame energie op te wekken op buurt-niveau en gebouw-niveau. De pilot heeft
uitgerekend dat daarmee in Oegstgeest per 80 tot 100 duizend euro te verdienen valt.
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De heer Kruidhof steunt het betoog van de heer De Vilder.
De heer Braun vraagt of er al een plan van aanpak ligt.
De heer De Vilder antwoordt dat de aandacht in eerste instantie gericht is op duurzaam onderhoud. Op alle gebouwen die meedoen wordt er een nul-conditie-meting uitgevoerd. Van
die gebouwen wordt op onderdelen de kwaliteit vastgesteld. Op basis daarvan worden meerjarige onderhoudsplannen opgezet met aandacht voor bijvoorbeeld groene daken. De gemeente
is bij het plan betrokken als eigenaar van scholen.
De heer Den Boer is blij met alle betrokkenheid en kennis uit de samenleving inzake concrete trajecten.
Wethouder Roeffen zal de kennis van de inspreker graag meenemen naar de werkgroep en
hij nodigt hem uit daarin te participeren.
11.

2e partiële herziening bestemmingsplan Rijnfront; voldoen aan de uitspraak Raad van State

De heer Braun vraagt of de bouwweg die nu op de tekening van het Rijnburgse deel van Frederiksoord Zuid staat ook de permanente weg zal worden. Hij vreest een te grote afhankelijkheid van de partij die deelgebied 1 gaat ontwikkelen door de koppeling met de bouwweg. Er
moeten nog een aantal zaken onderzocht en onderhandeld worden.
Hij vraagt aandacht voor de communicatie met omwonenden in Oegstgeest en Rijnsburg en
met de ondernemers in de buurt. Hij wijst op de beroering die is ontstaan over het woonwagenterrein. De gemeente moet beter communiceren.
Mevrouw Van Dijk stelt dat de opmerkingen van de heer Braun van belang zijn maar weinig
betrekking hebben op het voorliggende voorstel. LO stemt in met deze herziening, maar
maakt zich zorgen over de termijn. Deze loopt af op 31 januari, de dag van de raadsvergadering. Zij adviseert de wethouder de Raad van State al daarvoor te informeren over de besluitvorming.
De heer Kruidhof sluit zich aan bij de woorden van LO.
De weg loopt door het gebied waar ook de Romeinse grens loopt. Levert dat problemen op
voor de bouwweg?
De heer Spaargaren steunt het voorstel. De VVD steunt het voorstel van LO om de Raad van
State al voor de raadsvergadering te informeren over de stand van zaken.
De heer Den Boer gaat er van uit dat er overleg is geweest met Katwijk over deze herziening.
Hij vraagt aandacht voor communicatie met de kwekers in het gebied en hij wil over dit aspect
op een ander moment van gedachten wisselen met de wethouder.
Wethouder Tönjann neemt de suggestie van LO over en stelt voor de Raad van State morgen
per brief te informeren en aan te geven dat de goedkeuring van de raad op 31 januari bevestigd zal worden. Zij zal deze brief voor akkoord aan de fractievoorzitters voorleggen.
Zij weet niet of de tijdelijke bouwweg ook de permanente bouwweg wordt. Zij weet wel dat het
gebied waar deze overheen loopt inclusief de Romeinse grens een verkeersbestemming heeft.
In het verleden is er wel overleg geweest met Katwijk, echter niet over de brief aan de Raad
van State. Zij zal een afschrift van deze brief ook aan Katwijk sturen.
De heer Braun merkt op dat zijn opmerkingen wel te maken hebben met het voorliggende
stuk. De vraag is of de gemeente met deze constructie niet te afhankelijk wordt van bepaalde
bedrijven of personen.
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Mevrouw Van Dijk wijst op de fatale termijn en de urgentie de herziening van het bestemmingsplan nu vast te stellen.
De heer Den Boer gaat ervan uit dat er in het voortraject voldoende afstemming is geweest
met Katwijk.
De heer Braun merkt op dat de ligging van de bouwweg geen geheim is, maar dat sommige
raadsleden daarover geen informatie konden vinden.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd zal worden voor de
raadsvergadering.
12.
Inhoudelijke mededelingen
Wethouder Tönjann vraagt aandacht voor de ontwikkelingen Knoop Leiden West.
Tijdens haar afwezigheid zijn deze doorgegaan en de projectleider heeft volgende week een
vervolgafspraak om de punten op de i te zetten. Zodra zij meer weet zal zij de raad informeren.
13. Stukken ter kennisneming
Geen opmerkingen.
14. Rondvraag
De heer Kruidhof complimenteert de medewerkers die de afgelopen week ook de fiets- en
wandelpaden van sneeuw hebben ontdaan.
Wethouder Tönjann zal de complimenten overbrengen.
Mevrouw Van Dijk Informeert naar de bestuursovereenkomst met het Hoogheemraadschap
Rijnland over de overdracht van de polders.
Mevrouw Tönjann antwoordt dat zij volgende week volledig wordt bijgesproken over de
stand van zaken. Er is vandaag een zitting geweest met het Hoogheemraadschap en de bewoners van het Emmaplein. De gemeente is daarbij geen partij, maar er is afgesproken alles in
kaart te brengen en partijen daarna uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Het
Hoogheemraadschap heeft toegezegd een presentatie te houden.
De heer Braun vraagt aandacht voor de werkzaamheden aan het openbaar gebied van het
Boerhaaveplein. Deze zijn nog niet afgerond, putten zijn verzakt, beplanting ontbreekt en de
bestrating is van zeer slechte kwaliteit. Hij heeft begrepen dat de afdeling BOR het plein niet
in beheer wil nemen, omdat het niet voldoet aan de kwaliteitseisen.
Wethouder Tönjann zal zich hierover laten informeren.
De heer Den Boer vraagt wanneer de bestrating in de wijk Buitenlust aangepakt zal worden.
Hij verzoekt de bewoners daarover te informeren.
Wethouder Tönjann antwoordt dat de portiekwoningen op haar laatste werkdag zijn opgeleverd. Zij heeft toen en in de nieuwsbrief aangekondigd dat er in het eerste kwartaal van 2013
overleg met de bewoners zal zijn over de herinrichting. Na vervanging van de riolering moet
daarmee gewacht worden ivm verzakking. In bepaalde straten wordt ook gewacht, omdat daar
nog vrachtwagens zullen rijden ten behoeve van sloop en renovatie. De communicatie met
bewoners is een punt van aandacht.
De voorzitter vraagt aandacht voor het afscheid van mevrouw Meijer. Hij dankt haar voor
haar inzet in de afgelopen vijf jaar.
De voorzitter sluit de vergadering; het is 21.50 h.
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