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1. INLEIDING 

N.v. Landbouwrnaatschappij "De Bathpolders" he eft het voornemen een glas
tuinbouwcomplex te ontwikkelen in de Eerste Bathpolder in de gemeente Rei
merswa8-1 met een bruto oppervlakte van 130 hectare. Deze glastuinbouwlocatie 
grenst direct aan het natuurgebied De Oosterschelde. 

Bij brief van 29 december 19981
] he eft het College van Burgemeester & Wet

houders van de gemeente Reimerswaal de Comrnissie voor de milieueffectrap
portage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het op
gestelde milieueffectrapport (MER) Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder. Het 
MER is op 4 januari 1999 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 he eft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen inspraak
reacties en adviezen betrokken4

]. 

Op grand van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER5

], zoals vastgesteld op 29 september 1998 
door de gemeenteraad van Reimerswaal; 

• op eventuele onjuistheden6
]; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7
]. 

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 om het milieube
lang een volwaardige plaats te geven bij het door de gemeenteraad van Reimers
waal te nemen besluit inzake het bestemmingsplan Glastuinbouwlocatie Eerste 
Bathpolder. 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekortko
mingo De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomin
gen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden ver
werkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze im
pliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet in
gaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 

4 Wm, artikel 7.26, lid 2. 

5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

7 Wm, artikel 7.10. 
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2. 

2.1 

2.2 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiiHe informatie in het MER aanwe
zig is. 

Het is in hoofdlijnen een goed rapport met uitstekende bijlagen, dat zich prettig 
laat lezen vanwege de helderheid. De richtlijnen worden duidelijk gevolgd, de 
tekst is goed gestructureerd en in het algemeen zakelijk van toon en het geheel 
ziet er verzorgd uit. In het bijzonder wil de Commissie haar waardering uitspre
ken voor het hoofdstuk over de vergelijking van alternatieven. Dit betreft een goed 
voorbeeld van de hiervoor genoemde helderheid. De aparte toetsing van de alter
natieven aan de (geldende) milieudoelen is inzichtelijk. 

Aanbevelingen voor de verdere besluitvorming 

De opmerkingen in het verdere advies zijn niet van invloed op het hierboven gege
ven positieve oordeel. De Comrnissie hoopt hiermee weI een bijdrage te leveren 
aan de verdere besluitvorming. De opmerkingen betreffen: 

Locatiekeuze 

• Veel van de in dit toetsingsadvies gemaakte opmerkingen zijn terug te voeren 
op de locatiekeuze voor dit glastuinbouwcomplex. Nog los van het consta
tering dat een MER voor de locatiekeuze van nut geweest zou zijn, maakt het 
feit dat er reeds definitief gekozen is voor een dergelijke activiteit direct ge
legen naast het Oosterscheldegebied dat met dat bijzondere gegeven uiterst 
zorgvuldig moet worden omgegaan. De verschillende opmerlcingen van de 
Commissie moeten vooral ook in dat licht worden beoordeeld. 

• De Commissie is van mening dat zowel bij de besluitvorming, als bij de nadere 
uitwerking zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met het Oosterscheldegebied en 
dat verstoring of aantasting voorkomen moet worden conform het geldende natuur
beleid, zowel Europees8j als nationaal9j. 

Effecten op het Oosterschelde-landschap 

• In het MER wordt uitgegaan van ongeveer 20 tot 30 glastuinbouwbedrijven 
in het plangebiedID

). De toegelaten nokhoogte van bedrijfsgebouwen is lO m, 
conform bestemmingsplannen Buitengebied elders in de gemeente. Hoewel 
de nokken van de kassen onder de dijkhoogte zullen blijven, geldt dit niet voor 

8 Zie daartoe in het bijzonder de zogenaamde Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en Habitatrichtlijn (92/43/EEG). 

9 Het SLn_lctuurschema Groene :Ruimte (SGR) vonnt hierbij het uitgangspunt. 

10 Zie pagina 36 van het Milieueffectrapport. 
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de (bedrijfs)gebouwen. Gezien het mogelijk grate aantal ervan zal dit het 
landschap vanaf de waterkant/Oesterdamkant beinvloeden. Ten aanzien van 
dit onderdeel had in het meest milieuvriendelijke altematief (MMA) de optie 
van geringere nokhoogte van bedrijfsgebouwen in ogenschouw moeten worden 
genomen. Gezien de ervaringen elders in het Deltagebied zou de hoogte ten 
opzichte van N.A.P. gegeven moeten worden en niet ten opzichte van het 
maaiveld. Met name voor woonhuizen zou het daardoor aantrekkelijk kunnen 
worden de grand op te hogen. om zodoende een uitzichtsituatie over de 
Oosterschelde vanaf de tweede etage te kunnen creeren. Gezien vanaf de 
Oosterschelde is een dergelijke mogelijkheid echter onwenselijk. 

• De Commissie beveelt aan om met de kans dat (bedrijfs)gebouwen boven de dijk 
uitkomen bij de besluitvorming rekening te houden en daar waar noodzakelijk - vanuit 
landschappelijke overwegingen - hoogtebeperkende maatregelen te treffen. 

Mogelijke verstoring van het Oosterscheldegebied 

• In het MMA zijn hekken voorzien om de directe toegang tot de dijk af te 
sluiten. Het is de Commissie onduidelijk of dit in het Voorkeursaltematief oak 
wordt overgenomen. Gezien het in het MER genoemde aantal van 20 tot 30 
mogelijke glastuinbouwbedrijven zal. uitgaande van een vergelijkbaar aantal 
bedrijfswoningen, de druk op het natuurreservaat toenemen. Niet alleen 
vanwege spelende kinderen. maar oak gezien het feit dat de dijk een aan
trekkelijke locatie is am bijvoorbeeld de hand uit te laten en dat laatste kan 
vooral in het braedseizoen schadelijk zijn. Wandelen langs de dijk - een rondje 
Bathpolder - kan oak interfereren met de plannen voor het natuurbeheer van 
de dijk. Een te hoge mate van betreding zou daarvoor schadelijk kunnen zijn. 
Er zijn derhalve diverse potentH~le risicofactoren voor het aangrenzende na
tuurgebied. 

• De Commissie beveelt aan om bij de besluitvorming, maar vooral ook bij het 
uiteindelijke beheer, het treffen van concrete maatregelen - hetgeen een verplichting 
is conform het vigerende beleid -. zoals het afsluiten van de toegang tot de dijk, te 
betrekken. 

Mstand tot het Oosterscheldegebied 

• De Commissie wil nadrukkelijk wijzen op de noodzakelijke afstand van 25 
meter tussen de bestaande bebouwing en de te realiseren kassen II). Daardoor 
zal de minimumafstand van 30 meter van de glastuinbouwbedrijven tot het 
Oosterscheldegebied aan het einde van de Middenhof richting RaUekaai zeker 
worden gehaald. Gezien het feit dat zowel aan de westkant als aan de noord
kant van deze hoek van het plangebied Oosterscheldeschor ligt, had in het 
MMA hier via een betere inpassing aandacht aan besteed moeten worden. 

• De Commissie adviseert am bij de besluitvorming, mede rekening houdend met de 
genoemde afstand in het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt, uit te gaan van 

11 Conform bet Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt. Wet milieubebeer van 12 maart 1996. 

-3-



een voldoende afstand tussen de glastuinbouwbedrijven en het Oosterscheldege
bied, maar ook ten opzichte van de bestaande bebouwing. 

Warmtebehoefte 

• Bij de bepaling van de wanntebehoefte wordt vrij nauwkeurig ingegaan op de 
oppervlakten van de onderscheiden teeltwijzen. Naar de mening van de Com
missie ware het beter geweest om een zekere spreiding te hanteren in ver
wacht energiegebruik, waarbij de ondergrens gevormd zou kunnen worden 
door een tamelijk energie-extensief, een gemiddeld en een tamelijk energie
intensief karakter van de verwacbte glastuinbouw in de Eerste Batbpolder. 
Een dergelijke werkwijze zou een betere duiding gegeven bebben van de per
spectieven voor warmte- en CO2-levering door BASF en mogelijk meer 
indicaties bebben opgeleverd voor de aantrekkelijkheid (in termen van ver
meden CO2- en NOx-emissie) van het gebied voor de mate van energie-in
tensiteit van te vestigen glastuinbouwbedlijven. 

• De Commissie beveelt aan om samen met anderen, zoals het provinciaal bestuur van 
Zeeland, de mogelijkheden van warmte- en CO2-levering concreter uit te werken, 
vooral ook tegen het licht van de actuele ontwikkelingen op glastuinbouwgebied 
binnen de provincie Zeeland. Hier ligt volgens de Commissie heel concreet een kans 
vanwege de ambities met betrekking tot nog te ontwikkelen locaties. 

Bestrijdingsmiddelen 

• In bet MER wordt geen informatie gegeven over de aard van de te gebruiken 
bestrijdingsmiddelen 12). Giftigbeid en persistentie van de bestrijdingsmiddelen 
die in de glastuinbouw worden gebruikt kunnen volgens de Commissie ver
schillen van de stoffen welke in het akkerland werden ingezet. Vestiging van 
glastuinbouwbedrijven kan derhalve leiden tot een toename van residuen van 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Aangezien bet oppervlaktewater 
door het Rattekaaischor naar de Oosterschelde wordt afgevoerd had aan dit 
aspect in bet MER meer aandacht besteed moeten worden. In de richtlijnen 
is ook expliciet aandacbt gevraagd om hieraan aandacbt te besteden. 

• De Commissie adviseert om bij de besluitvorming alsnog informatie te geven over de 
te verwachten gehalten aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, de ver
spreiding hiervan naar het Oosterscheldegebied en het effect aldaar op de 
natuurwaarden. Op basis van deze informatie adviseert de Commissie zo nodig aan
vullende maatregelen ter beperking van de schade in de vergunning op te nemen. 

Verschil tussen MER en het Bestemmingsplan 

• De Commissie constateert dat er een verscbil bestaat tussen betgeen op 
pagina 34 onder 3.2.1 van het MER staat ("De grotere restpercelen zullen een 
blijvende andere agrartsche functie behouden (akkerbouw of verwante teelt-

12 Zie pagina 64 van het Milieueffectrapport. 

-4 -



vonnen)") en hetgeen daarover in het Bestemmingsplan staat (toepasSing van 
de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 Wet op de RuimteUjke Ordening de 
mogelijl<:beid om de vestiging van dienstverlenende bedIijven mogelijk te rna
ken. zoals vastgelegd in artikel 11 , lid 4 van de bij het bestemmingsplan 
behorende voorschliften). 

• De Commissie wijst op een belangrijk verschil tussen het MER en het Bestemmings
plan inzake de invulling van enkele restgebieden. Aangezien dit geen direct verband 
houdt met de tn.e.r.-plichtige activiteit zijn hier verder in het kader van deze pro
cedure geen consequenties aan verbonden. Het is aan - met name - het Provinciaal 
Bestuur om dit aspect bij de verdete besluitvorming te betrekken. De mogelijke 
milieueffecten hiervan heeft de Commissie door de gang van zaken niei kunnen be
oordelen. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 december 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 
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Commissie voor de m.e.r. ~ 
Werkgroep Glastuinbouwlocatie 
De heer mr. S. Pieters 
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3500 GH UTRECHT 

I Uw brief van 
Uw kenmerk I 

Contactpersoon 
Telefoon 
Telefax 

: drs H. van Waveren 
: (01 13) 395 237 
: (01 13) 395 336 

Onderwerp : MER Glastuinbouwlocatie Eerste Balhpolder 

• 
GEMEENTE 

·REIMERSWAAL 

••• 
• 

Oude Plein 1 
Postbus 70. 4416 ZH Kruiningen 

Telefoon: (0113) 395 000 
Telefax: (0113) 395 333 

BNG 26 50 07165 
Postbank 51 335 

internet: www.reimerswaaLnt 
e-mail: gemeente@reimerswaat nl 

IOns kenmerk 
Bijlagen 

: wmb02551 .doc 
: diverse 

VERZONDEN 2 g DEC. 1998 

Kruiningen, 29 december 1998 

Geachte heer Pieters, 

Op 22 december 1998 heeft de gemeenteraad de MER Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder 
aanvaard. Ten behoeve van de advise ring door de Cornmissie voor de m.e.r. lreft u hierbij 
7 exemplaren aan van de MER, het aanvaardingsbesluit, alsrnede 3 samenvattingen van de 
m.e.r. en het voorontwerp-bestemmingsplan Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder. In het 
voorontwerp-bestemmingsplan is het voorkeursalternatief opgenomen. 

De inspraaktermijn voor de MER en het voorontwerp·bestemmingsplan loopt van 4 januari 
1999 tot en met 31 januari 1999. Op woensdag 13 januari 1999 is een inspraak- en informatie
avond voorzien in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen. De avond 
begint om 19,30 uur. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Wij hopen dat het voor u mogelijk is voor 
8 maar! 1999 te reageren. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER 
in Reimerswaal Informatie d.d. 30 december 1998 

BEKENDMAKINGEN GlASTUINBOUWLoCAnE 
8q HILLAND 

MlI~ppon.ge C'-tuInbauwloc.da hrrt ... thpolcMr 
Burgem~ter en wethouden van ReinM!tSWaal I1'IiIken bekeld det %II f!m mlllw-.fhd .. 
nippon (MElt) onMngen htbben Vln N.V. lJIndbouwmut$(hapP'1 "De BlIthpoiders-. 
Oeze zoget1ollllTlde Inrfchtlf19s-MEA 1$ ~~ ten ~ Vln de beslult'.rOmltng' over 
hel YOOI'Ontwel'pobestemmln9SPlan CLuluinbouwloc.atle EH$t4! 8athpolder. Hill tM!~ft de 
ootwikkellng van een glasWlnbouWcomplex 'n de El!tste Bathpold4!r In de g4!mHllte 
Relml!mYul. H4!t plangtbied hHft ten brut~alctev.n drca 180 hectare (nI!tto utt· 
gl!efbaar tem!:In voor gllstulnbouw drCJ 100 he<nr4!). De Iocatle Is globalll ~n \IU
sen de Oostf!rSd'teide. de proYindile weg N289 en de oourtKhap Middenho1. ~ 
Voor !let ontwlkkelen \1In een glastulnbouwgebled In4!t ~ omvang van meer dan 100 
~"' geldl een MfR.pllchl eo di«lt de MER..procedure t4! worden doorlopen. In het 
MER zlln zc)YI/'e/ de mlllwgevolgen van de a8n91!vl"8llgde a.ctMtelt alJook de mllll!llg4!YOl. 
gen va/ .... '.ogellfke .Itmlatieven beschrevl!n. 
In hel MER is Hn b,ulWternMief eo ftfI ·meest-miI1euvri4!rldelijk·alt~tJ~ opgtnomen 
voor de Inrfchtln9 VIIn hClt gebled. Op b.uls hlervan is een voorittut'$3ltetnaticf ootwlkkdd, 
dat In het vOOfontwerp-bertemminglpian i$ opgenomen. 
Het MER, het vooron~~mmlngsplan en de owrl!J4! daarop b4!~kklng hebt!ende 
s(ukk4!n Ilggen voor een ii!der ttf iruage v.o 4 fanvan lot en met 31 ,anuil" 1999 op de 
gmleentes4!Cr4!tarie blf de afciellng 80uwen en Won~n, 1uItn4!r 3.10. aan het Code Plein 1 
In Kl'Ulnlngert. Het g~ehulf Is viln OS. 30 uur tot '12.00 uur geopend voor het pubfiek. 
verder kunt u IIl1et!O tuecht op abpruk. 

Opmerkingtn over hill MER kunnen gedurende gefloemde periode schr11telllk worden 
Ingedlcnd btf het colleg4! v~ butgemeester en 'M!thouders van ReimcmvuJ, Postbus 70, 
4416 ZH Krutningen. HII!!bij !tan worden V4!fZocht om ~nllfke gtgeYl:OS olet bekend 
le mllk4!n. 
len GpflIIMre InSfW~omlt ul wont ... gMoud ... op' wo.ntdlltl 13 
.. nuaif 1999, om 1'.10 uur In de ....aul 'II ... het pm.ent.hull v.n 
1t.I ........ w ...... " hoet Ovde ,.. 1 In Itrufnlngen. 
Opmerkingen over het MER kunnm op d&e avond ook mondeiing naar voren worden 

-~ ~ De tlfden$ boveogenoemde impruktermijn in te br4!ngen o~rklngen dhmen betre.lcklng 
te hebben op het niet vold04!n van het MER un de wettelijke regel~. mede gelet op de 
eerolEr gf!9tV1!Il rlch~lfnen, dan wei op onluistheden die het rapport bl!Vllt. Eventuftle 
Inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmlngsplan kU1\ner'l geJlfld.ljdlg worden Inge. 
bracht. 
Voor nAd~ Informlltle kunt u c:ontilct opnemen met de hHl" P. van DI/lce van de .~tll'\g 
80vwen en Wonen onder doorkIemummer (0113) 395 225. &:n exemplililr van het MER· 
rapport of ten ~menvat1ing daarVilln kiln WOI'def\ tM!steid blf he!. s«~r1~at van de afde
IInl180uwen en WOn4!n, onder doorkI~nummer (0113) 395 395. De pnl~ van een Amen· 
vattJng van het MER Is / 30,00; het voltedi!J4! MER-rapport !cQst f 80,00 (Inc:luslef B,T,W. 
en verzendkosten). 

VOOf'OfIlwwp-but_rnlnglplaft CiLubalnbouwiocatie &nte .. thpotdtw 
VOOf' het noordellfle ~ van de Eerste Balhpoldet, globeal gelegen uwen d4! 
Ooste.rschelde. de provindllle weg . N289 en d4! buurtsdlap Mlddtnhof, Is een bestem· 
mfn9splan Opg6!eld. In dll vooron~ingsplan b een iuridi~ch·plllnologl5che 
regeflng opgenomen voor de ontwikkellng van em glanulnbouwcomplex m4!t ten Mtto
oppervlalcte van circa 1 00 he<:ta~ T~s zal 4!r In het plangebied spnlke dfn van natuur· 
ontwi1<kellng. Aan het VOOrontwerp.be$temmlng.splan IIgt cen zog_arnde Inrlchtlngs
MER ten grondslag. Hel vocne\mllt4!matl~ Is Opget'lornefl In dlt vooron~ertem· 
mingspllln, 
Het vOOf'ontwerp-bestemmlngsplan Citastufnbouw!ocatle Eence ~thpolder IIgt in hel 
kadt!r van d4! In5p(NkproeedUn! van.! 4 'anuari tot en met 31 Januari 1999 t4!r lnage op 
de gernteot6eCretarie bll de afdellng Bouwen en Wonen, itamer 3.10, aan het Oude Plein 
1 In ICrulolngen. Het gemeerttehuis is vlln 08.30 uur tot 12.00 uur geopend voor het 
c:~ verdef kunt u al/een t4!r4!C.ht op i\4pfilak. Ingeut-.Mn ... ftden ....... heb-

k_ Oftr het. -'-rp4Mst-tnt....... lIIGfIdellng ".n 
~t .... wlueIen ... lNn fn~ Mar va.-- bNftt- op "" hoot'. 
dtt1nv om 1'.50 uur In de ................ n het g~teh"'f ... _ ~elmenw_1 
.... bet Ouch .... '" 1 I" ""'n1nven Of ~1Id1l9 13 ,.nuut 1'", 
Tot en met 31 jallliari 1999 kiln l!!delftn ten Inspra.kIuctIe over het vOOt'olltwerp ook 
schriftelljk bnblar maken un het col,* van oorgemeestef" I!Il wethouders, P05tDUS 70, 
4416lH Krulntngen. • 
Ingebrachte itupr.lilkreac:ties Z811en worden betrokken bif d4! afwegir'l9 die hel gemcenle
bestuur 98111 rnaken ot het voorontwerp 4111.5 ontwerp-phm in procl!dure 211 worden 
gebrlldlt. 
Nadere InfonnatJlE is verkrijgba,r bll de heel" P. van Difke Vin de afdeHng 80uwen eo 
Wonen. Ztln doorkiesnummer is (0113) 395 225. 

Kruinlngen. 30 december 1998 
namens blJtgll!rn4!eSt« en wett\ouders Viln Reimenwul 
ir I. Gldeonse 
hoofd ifdellng Bouwen en Wonen 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Landbouwmaatschappij "De Bathpolders" 

Bevoegd gezag: Gemeentebestuur Reimerswaal 

Besluit: vaststelling bestemmingsplan 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C 20.2 

Activiteit: de aanleg van een glastuinbouwterrein van 130 hectare bruto. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 27 mei 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 28 juli 1998 
richtlijnen vastgesteld op: 29 september 1998 
kennisgeving MER: 30 december 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 maart 1999 

Bijzonderheden: de Commissie he eft in het richtlijnenadvies gevraagd om in het MER in het 
bijzonder aandacht te schenken aan: energie, landschap, water en de Oosterschelde. Dit laatste 
punt is van bijzonder belang omdat de te ontwikkelen glastuinbouwlocatie direct gelegen is aan 
het Oosterscheldegebied. De activiteit is ten dele al in gang gezet - enkele glastuinders zijn reeds 
in het gebied actief - maar vanwege een rechterlijke uitspraak is alsnog een m.e.r.-procedure in 
gang gezet. 
Bij de toetsing hebben met name de mogelijke gevolgen voor het Oosterscheldegebied centraal ge
staan en hoe daarmee omgegaan kan worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Grakist 
ir. W.H.A.M. Keijsers 
drs. RH.D. Lambeck 
drs. L. Oprel 
prof. dr. ir. D. Zeeuw (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: mr. S. Pieters. 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datwn persoon of instantie plaats datwnvan 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 19990129 Erik Buizer en Miriam van Woenzel Rilland 19990217 

2. 19990128 Den Hollander Advocaten, namens de Middelharnis 19990217 
heer A.J. Boot 

3. 19990124 Axel Tukker Rilland 19990217 

4. 19990113 Verslag hoorzitting 19990217 




