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1. INLEIDING 

Het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft het voornemen om de dijk ten 
zuiden van de Bergsche Maas in de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk 
te verbeteren. Het betreft het dijkvak 40 ten westen van de rijksweg A27 en de 
dijkvakken 41,49,50 en 51 oostelijk van de A27. 
Ter ondersteuning van de besluitvorming over het dijkverbeteringsplan ex arti
kel 7 van de Wet op de waterkering wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uitge
voerd. Dit is het toetsingsadvies over de projectnota/milieueffectrapport 
(PN /MER) Dijkverbetering zuidelijke dijk Bergsche Maas. 

Bij brief van 9 september 19981
] heeft de provincie Noord-Brabant de Commis

sie voar de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over de opgestelde projectnota/milieueffectrapport. De PN/MER is op 
14 september 1998 ter inzage gelegd2

]. 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van/de Commissie voor de m.e.r. 3! 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd 
Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

]. Voor zover relevant in het kader van het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen5

]. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER6

], zoals vastgesteld op 28 augustus 1997; 
• op eventuele onjuistheden7!; 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8]. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is am het milieu be
lang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het dijkverbeterings
plan. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essenWHe te
kortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige te
kortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenslelling van de wel-kgroep en andere projectgegevens . 

5 Voar eeli overziclll van de rt'<lCI ic :; 1.1e: \Jijlagc.; 4. 

6 Wm. artikel 7.23. lid 2. 

7 Wm. arlikel 7.23. lid 2 . 

8 Wm. artikel 7 . 10. 
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2 . OORDEEL OVER DE PN/MER 

De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het MER aanwe
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de be
sluitvorming. 

De PN/MER geeft een goede beschrijving van de waardering van de hUidige mi
lieutoestand. De effecten van de dijkverbetering op het milieu zijn uitgebreid en 
volledig beschreven en overzichtelijk vergeleken. Eveneens is de Commissie po
sitief over de manier waarop de dijkverlegging in dijkvak 40 ter vergroting van 
de rivierdoorstroming is meegenomen in de ontwikkeling van alternatieven en 
vanuit de visie is vertaald naar een oplossing voor rivierbedvergroting in combi
natie met lands chaps- en natuurontwikkeling. 

De Commissie is van mening is dat de PN/MER over het algemeen een goede 
beschrijving geeft van de technische tekortkomingen van de huidige waterke
ringen. WeI dient hierbij te worden opgemerkt dat de grondmechanische rap
portage slechts in conceptvorm aanwezig was9

]. 

Het is de Commissie opgevallen dat de formele ligging van de dijk in dijkvak 41 
(Pontonnierskazerne) niet is aangegeven in de tekeningen van de PN/MER of in 
het ontwerpplan. Dit is echter niet relevant uit milieuoogpunt. 
De Commissie acht de benodigde informatie in de PN/MER soms moeilijk toe
gankelijk. Er wordt een grote hoeveelheid algemeenheden gepresenteerd. soms 
zeer uitgebreid. De gebiedsspecifieke zaken zijn zo moeilijk terug te vinden. Ook 
is het daardoor moeilijk de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden. 

In de PN/MER is een aanzet tot een evaluatieprogramma opgenomen. BiJ de 
evaluatie zal onder andere aandacht worden besteed aan landschappelijke - en 
natuurwaarden. de rivierkundige gevolgen van de dijkverlegging en de effecten 
van het beheer. De Commissie is het eens met deze keuze van onderwerpen. 

9 De Commissie gaat ervan uit dat het dellnilieve grondmechanische rapport ter inzage wordt gelegd bij de 
tervisielegging van het dellnitieve plan. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

OVERIGE OPMERKINGEN OVER DE PN /MER MET AANBEVELINGEN 

VOOR DE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang 
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking hebben op 
essentiele tekortkomingen. 

Beheer 

In de richtlijnen is gevraagd om in de PNjMER voldoende duidelijkheid te 
verschaffen over de gekozen beheersvorm. Het beheer is op zichzelf goed 
uitgewerkt en past qua landschaps- en natuurontwikkeling goed in een MMA 
Het is de Commissie echter niet dUidelijk waarom bij de terug legging van de 
dijk in dijkvak 40 voor het binnentalud aangepast agrarisch beheer wordt 
voorgesteld, in afwijking van het extensief beheer zoals voor het buitentalud 
wordt ingesteld. Oit is niet conform het uitgangspunt dat de nevenfunctie van 
de nieuwe dijk natuur is, reden waarom tevens voor een onbeschaduwd steil 
zuidtalud is gekozen. 
• De Commissie adviseert te bevorderen dat de gehele nieuwe dijk in dijkvak 40, 
inclusief de strook tussen dijk en watergang natuurtechnisch wordt beheerd. 

Inspectiepad 

Uit de inspraakreacties blijkt dat bij de huidige gebruikers onduidelijkheid 
bestaat over de inrichting van de dijk in de dijkvakken 49 en 50. Met name is 
niet in de plannen aangegeven hoe en waar het vee het extensief beheerde 
buitentalud en het inspectiepad op de kruin moet passeren. 
• De commissie adviseert voor de dijkvakken 49 en 50 duidelijk op tekening aan te 
geven waar overgangen voor het vee worden gesitueerd om de bereikbaarheid van 
agrarisch beheerde percelen te verzekeren, en hoe de fysieke afscheiding tussen 
extensief en intensief beheerd grasland wordt vormgegeven. 

10 meter zone 

In het dijkvak 40 is tussen de dijk en de binnendijks gelegen waterloop een zone 
van 10 meter voorzien. In de zone is een sloot voorzien en een strook voor on
derhoudswerkzaamheden aan de sloot. Er resteert een tussenzone met een 
breedte van enkele meters. De inrichting van deze zone is de Commissie niet 
dUidelijk. 
• De Commissie adviseert in de planuitwerking helderheid te verschaffen over de 
inrichting en het beheer van deze zone. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een 
inrichting als plasberm of natte oeverzone. 

5 





BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport Verbetertng 
zUidelijke dijk Bergsche Maas 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 september 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Provincie 
Noord-Brabant 

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer 

Ons kenmerk: 519152 
Uw kenmerk : -
Afdeling WTR 
Doorkiesnr .: 6808188 
Bijlagen div. 
Datum 9 september 1998 
Onderwerp Bekendmaking (artikel 7.20 

o ~ ~tr. 1998 

Provinciehuis 
Brabanllaan 1 

Correspondentie-adres: 
Postbus 90151 

5200 Me 's-Hertogenboscll 
Fax: (073) 612 35 65 

Telefoon (073) 6812812 

De Commissie voar d e 
milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT -----------------Ccrnmis$ie voor de 

rr.ilieu-elieclrapportage 
Wet milieubeheer) projectnota/MER, 
ontwerp-dij kverbeteringsplan \ ingt-komcn : 
dijkverbetering Bergsche Maas Zuid. ~I~~~~~~'--~~~~-'~------------~ 

nurr.mer . 

dcssior 

kop;e naar 

Geachte commissie, 

Hierbij doen wij u toekomen acht exemplaren van het Milieu-effect
rapport en het daarop gebaeeerde ontwerp-dijkverbeteringsplan van het 
Hoogheemraadschap van West-Brabant, voor de dijkverbetering zuidelijke 
dijk Bergsche Maas. 

Het Milieu-effectrapport, het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de 
afschriften van de aanvragen voor de overige besluiten zijn op 
7 september 1998 bij ons ingekomen. 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, het Milieu-effectrapport en de aa~
vragen voor de overige beeluiten zullen wij op 11 september 1998 
bekendmaken in het Brabants Dagblad, editie Waalwijk, in de Stem, 
editie Oosterhout en in de Staatscourant. Een exemplaar van de kennis
geving treft u eveneens hierbij aan. 
Zoals uit de kennisgeving blijkt zal op 22 september 1998 ~en openbare 
hoorzitting worden gehouden. Voor plaats en tijd verwijzen wij kort
heidshalve naar de kennisgeving. 

Wij verzoeken u ons te adviseren over de volledigheid en de juistheid 
van het Milieu-effectrapport. Om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan 
de termijnen in de Wet op de waterkering, verzoeken wij u op voorhand 
te streven naar een zo spoedig mogelijke reactie na afloop van de 
tervisietermijn. De wettelijke termijn voor het uitbrengen van uw 
advies (vijf we ken na einde van de tervisielegging) loopt op 
15 november 1998 af. Wij verzoeken u om te bezien of uw advies op 
1 november 1998 (drie weken na einde van de tervisielegging) bij ons 
binnen kan zijn_ 

!..::! . lip 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant , 
namens deze, 
het hoofd van het bureau Waterschappen, 

I?«~e; 
mr . J.A.Th.M. de Visser. 

lIlld:-; '.: (1 ,11":· ,Mill d:lllllH (~n k(~1111lf~lk \';1IlIh'/4~ iHI{.~1 VQIIl\I~ld(~I' 

--'h.(~IIII\{II\1 ( i : -" l()O·l~) l.Jos IIXH1K!ll llrtl117(1lrlv Pl(I\1I1C1(~N(1l11(113 •• II " I'11 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER 
in Staatsctiurarit nr. 173 d.d. 11 september 1998 

Dijkverbete(ing zuidelijke dijk 8ergsche Maas 
Milieu-effeclTapporta4e/Qntwerp-plan 

Gedaputoorde Slalen van Noord-Bfabanl rnaken ge4e1 op de Procedure d~kverbelenngeo Noord-Sraban\ 1996 en artlkeJ 7.20 \1311 de WeI mlkeubeheer 
a1s (coordlrterend) bevoegd gezag hel volgendc bekend. 
He! <lagGllJks bcSlulJ( van hel 'iooghOO(ll(iJOdx"h.:)p van We:$1·8tnban1 ~n 00 7 ~on\C)(.'f 1998 Ol!i'1~~bOlerlOQsplan bij ons COllege 
IngedEOd. (tlsmede f\ellec zake~~mdfou-orlocwapQOl1, 1(!1l~ ""dO~blMeri"Iovando~dtk(angs de Bergscne Maas 
lusson hel O"'''gelens Kanaa' .... do "-'V""" doOongo.II"''O!'' "'do_'''' ..........".""Gee<lruocIOrWO. 

Ull he! OI1lwerp-dlj ...o'UC1e(~ en hel m1heu-cHeclrapport b!~kl welke gevolgen de ur\voenng van de d~kverbelenng heeft en hoe reke("')jng IS ge 
houden mel de be!tokkan ~_ Verder worden in hel onlwerp-dljkverbelertngsplan de gr()()(jen/eigendomrnen aangegeven die hel walersChap 
nodIg heeh om De Cfo""VCI'Ua'Itn1g 10 kunocn uilvoereo 
.... , ""' .... p·,;ano,«)<""~ .. ings_"'-"'''''''''' '''grotO."... .... ,~ .. 
I 1'\ .... """,.k I."",,,,,,, ();y,gernonOng IW'do ~""9A2.1I1><ug K.' .... """I,_"'.,. """_s."""".,,,,, ()oI bol<l<uol 001 (l(I:I<IgS"'" 
.ncM""''''''''''~ __ rJiI<''''''''' ~ ..... """""""<J,lIl!OO'doc>aande.......,.,.,""' ...... kt\g11!Mn.'>OI!<..-><f,go"""'ot<.nI;1", 
en _'" "'00'><111'" •• 1I .... (,n<MlnI..oc:I:O), """ """ ".,..,.,.".,....,.It'" ~"""" ~ 0el0 ONI3tA!gO/ """ _do I><IcicIW> _","""'do_. __ hOgow"'~~~HelI.'Slaande-"""cIoaoom_OOn' __ '- _ 
_ gomo>I"",,"" Ov 9>1069· 

2 ,n ""' <1I<v> ""'"'" ~A2."''''' 1",,!Mlo M>a$. '..-..0<p0Ii<t """"~"...,., do"ll!lfi'og v .... do WOI""'"'""J """'" 1lOO9_ IS. 

-'-IO()I_'OOI<'Il<I""""'~_"".~"""!I'II>rnd" 
3.1))_ .. onosn"'~""dod~lussondo~,·.n""'o..do"""" .... ""uiI"""*'O"""I\I'~"'do 

BoogsdIO 'Ao:lS, tiOOb«l .... ,>OOIaI_ bol"'Jok"ll oP not N:tpto/looon "'" do o,k. hoi oP "'" w"'"tnlud ~..., """ 00-."""'90 
to1ei03(Ien not __ .... _ ~d Onsp<>c:t;opod on pI>a~ .... ,..,j1~".,"~ngop.1dopde knIonvon ded(K. Oodf<_'" 
t...",.~(NhijhotCooolsctoo_.""' __ "",~,,,'on_''''''''' ·OO'-''_''''''~1''''''''''O<I. 

Zowel ap LekeOlng als If1 de lekst Vdn hel antwerp·plan slaan de uit Ie voeren vert>eleringsmaalregelen aangegeven.ln hel opgeSlelde milieu-effect
rapport en ook II"l he! ontwerp-dijkverbelerif'lgsplan IS uilgebreid ingegaan op helloekomSltg behoof van de dijkvakken 

kl het kadec van de procedure zijn levens afsctviften ontvangen van de aanvrageo van het waterschap YOQ( de ove(lge besJuiten die I'lOdig ZIfI'\ mel 
hel oog ap de lII1YOering van het ontwecp-dijkverbeteringsplan. 
HEll be[reft aanvlOgCn aan: 
- Hel college van Burgemeesler en welhoudElfs van de gemeente Geertruidenberg om: 

- eefl aardegvelgunning voor het geheel van de dijkvert>eterings'Neri<en: 
· eco bouwvergulYWlg vooc hel gen.aat aan de Oombosclldltk; 
-~ ~ :.d~1 on "'~:'1U41nOYtIn~ bMt~ YO()( no4 vet1eggen van de Oomboschdifo;. 
- ~n.~OOgt)i"ClVMcIoWl'J' mievbcJhoctYCO"CSObQ.rN'VMGOn n<hling (gemaalJ in riijkvak 40: 

- Hal CQIogO ven BUtgom,ea~'6f en W(pU~ van do gOfflC-anw W~ OIl\! 
· oen aanlegvergvnning voor een aanLat ac1ivileiten; 
- ceo bouwvergul'lnlng VO()( de aanIeg van een kwelscherm on een damwand; 
- ceo kapvergunoll'l9 VOOf hel vetWijdefen van houtopstanden; 
· een VClgunntng vexx hel aanpassen en profileron van 'NegeI"ller piaaste van hel Capelsche en Drongelense veer; 

- Rijkswalerslaal. Dlreclic N()()(d-8raban\ om: 
· een vergunoing op grond van de Wei veroolreiniging oppervIakiewaleren voor hel uilslaan van bemahngswater door heL Ie bouwen gemaal: 

- R~kswaterslaal. D',ectie Zoo-Holland om: 
· een vergurYling 0() grond van de WeI beheel n,kswatelslaalswef1<.en VO()( het maken van een uit~roomwerk; 
- sen vergurring op grand van de WeI veronlreiniging oppervtakIewateren VCOI' he( ge~ van maalregelen: 

- Gedepu1eerde Slaten van Noord·Brabant om: 
• een melding op grood van de Wet bodembescherming voor hel geheel van 'NeI'kzaamheden; 
• een melding op grand van do Gtondwalerwct voor g~lerontirekkiog a/s gevoIg van bolJwpu1bemaling; 

- WaICfschap De Oongcstroom om: 
· oen onlhefftng op Qfood van de Verordeoing wale1huishol"dog Nexxd-Bfabanl 1997 aIsmede de Ke\X VOOf hel Yef1eggen van waler1open; 

- t-lel Dage~jks besluur van hel Hoogheemraadschap van West -Brabant om: 
· een anlheffing ap 9fO'1O ... 00 nel RogIcmunr W'dl~ 'JOOI"dictbovrN vtlneet'ligemBill mom '-IH~roomvoorzieningcn: ~ 

- Laser. fegK>ZUICt.-veSI ((KJrnirislr01~ ~~cnov:an.l.NV. ~O.,~~ waaroncJerde ~van de Bosvve\)om: 
· mek1ing op grand ~do 80swet vocxhet ~ Yi'V\taon'leflICt"~lseva:ndO: Ootnbosct'dijlr(. 

Hel on[we.-P-d~kvcft>etenngsplan. hel miheu-eHect rapport, de a.a.nvragen voor de avenge t>esluHen en overige slui<ken IIggen mel ingang van 
14 seplember 19ge gedlKende <4 weken CD werkdagen ter inzage in: 
- hel gemeenlehuis van de gemeenLen Waalwiik en Geertruidenbefg; 
- de bib/iotheek van het provinclCllUiS. Brabantlaan 1 Ie 's-t-ier10genb0sch : 
. he( kanloor van het Hoogheenvaadschap van West-Brabant Ie 8teda 

Inspraak 
~ k$n v;ln,)1 l'( .sarn~)C:I' 1998 gedurende 4 weken, dus Um 11 oktobot 1900. cc'vitt~~~()\'et ~I OfIlWOfP.pI.1A (<<~~ 
~YOOI'l)o.~.ge be$fy.[OO~ en l'let milieu-effect rapport roengen biJGodepJI(lI3f"()t ~onWfl Noord"Bt:raI:IMI~ PoslbuS 9015 1. S200 Me 
's·Honogranf.XiSth.Ot'IdUC'~"'kIingvan·ZuidelqkedtikBergSCheMaas·.[)ogenDdiI!opmeOOngon~kat\YQn~1¥'~~ 
~beIt.O"Idlon~. 

0022t.el'11Y11bc1 ' 998wOtutom<O,OO'IO(,"I'NlI OOO'oQ(tnfel'll.lr5vandeUOO'llOOlc~gfIJ!Ra:lm5QQl'1li.fl\ • oon~QI\Oo(l..lllng 
~_~~ ___ I'O_""""".""\>""""""~oo __ """,.,..,,,.;goboSloit~"''''''",,I'''' . 
• 110<; • ..,.,.,., "~OJ>'i'oC<1ongOn"""-_lIO'bt!lV.l!do ,_ooge'"""", _~.cIo doc< _--"'<1 oplo""",,", mel 

do""""",,,,,, v""d01c. . ~_odO"""MCiaIo~ 

De prOVlncle zal over de Inhoud van heL rnllieu clfoclrapport .....orden geadVlsee1d door do landelilke Commssle MEA Over hel miheu-eHeclrapport en 
he! onlwerp-dijkvert>elenngsplan zal VQOr1s adVtes WO(den ge\lr'aagd aan de provincials CoordInallecommssie voor dt]kverbelenngsplannen (CCO) 
Deze taatsle COmtTlISS.e 2al genoemde slukken behar.delen in een opertbare vergadering d(e op woens6ag 21 oktober 1998. om 9.00UUf lal worden 
gehOuden Naoo-o Inlorrnahe over deze vergadenng is 1e verkri:gerl DI de hoef 109 J Sorvle\;lIe. 073-6808162 

Dele bekendmakll1g en de [e hOuden litling vnlden mode plMlS CO ..-.10;11101 'ian r.ot waler~" f'Iai 4oaOot v-..... dO dOOr I:lOn lG' 1'Ouden Inspt"aak ex 
ar1ikel 79 Walerschapswel_ Meer rntormalie over hel t)l.YI.6'V04 do ~ P'O¢OO,.JO l<u"II UQOol.~ bjhOt ~~~ West-Brabant 
(de '-"'g. K Vectlan. 076·5&1'3231 "Nol bij CIe po_IWd·!3<ol>.'II\I (clt """''V J ,.."I.iIm«l<\073,GOOIf1$8l, 

~rovincle Noord-8rabanl idl~~ 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnerner: Hoogheemraadschap van West-Brabant 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Besluit: goedkeuring van het plan tot dijkverbetering ingevolge artikel 7 van de Wet op de 
Waterkering 

Categorie Besluit rn.e.r.1994: C 12.1 

Activiteit: verbeteren van de zUidelijke dijk langs de Bergsche Maas 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 20 mei 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 juli 1997 
richtlijnen vastgesteld: 28 augustus 1997 
kennisgeving MER: 11 september 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 3 november 1998 

Bijzonderheden: De Commissie is van mening dat de PNjMER de essentiele informatie bevat 
om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De 
Commissie geeft enkele adviezen voor de besluitvorming. Deze adviezen betreffen het beheer van 
de nieuwe dijk in dijkvak 40 en in de dijkvakken 49 en 50 en de inrichting van de zone tussen 
dijk en waterloop in de dijkvakken 40 en 41. 

Sarnenstelling van de werkgroep: 
ir. M.M.U. van Dis (voorzitter) 
ir. C. van der Giessen 

drs. J.A.A. M. Leemans 
ir. L. van Nieuwenhuijze 

Secretaris van de werkgroep: drs. J.A. Koekkoek (rl), drs. J.M. Bremmer (ts) 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum 
van ont-
vangst 
Cie. 
m.e.r. 

l. 981007 Mt . d Bruijn Raam donk v r 9 1020 

2. 981008 J. de Bie Sprang-Cap 11 981020 

3. 98)008 De g bruiker van djjkvak/tr~ject 49 981020 
v' n I e ontw rp-plan zuidelijke Berg-
schc Maas 

4. 981009 J. Stam-d Ore f Sprang-Capelle 8 1020 
L. van Ravenhorst 
M.J. van Ravenhor t-Stam 

5. 98100 N.V. Wat rl iding Maa happij Breda 98 1020 
"Noord-West-Brabant" 

6. 981009 D6m Va tgoed Wassenaar B.V. Heinenoord 981020 

7. 981010 EMC van EngeJen Management Con- Prin enbeek 981020 
sultants B.V. 

8. 981009 o me nte W alWijk. Grondgebiedsza- Waalwijk 981020 
1< n ROV 

V r lag hoorzit ing d.d. 22 septemb r 981006 
1998 




