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1.

Beschrijving van het project
Er bestaan plannen om ter hoogte van het perceel aan de Dijkweg naast nummer 11 in
Naaldwijk een appartementencomplex te realiseren met daarin 20 woningen en ruimte voor een
maatschappelijke functie. Om hierin te kunnen voorzien is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld, waar deze vormvrije m.e.r.-beoordeling onderdeel van uitmaakt.

2.

Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling?
Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.procedure dient te worden gevolgd.
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt
geformuleerd:
1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft.
Met de ontwikkeling van 20 appartementen en ruimte voor een maatschappelijke functie blijft
de omvang ruim onder de drempelwaarden genoemd in onderdeel D11.2. Het plan is daarom
niet plan m.e.r.-plichtig.
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.beoordeling of MER noodzakelijk.
Omdat het niet de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-beoordeling in
de vorm van een aanmeldnotitie worden opgesteld. Deze aanmeldnotitie moet door de
initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo vroeg
mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-beoordeling of
MER moet worden opgesteld.

3.

Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling
Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden
hieronder behandeld.
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1. Kenmerken project I activiteit
De omvang van het project betreft het realiseren van 20 appartementen en een ruimte voor een
maatschappelijke functie. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van
2.000 woningen en 100 hectare aaneengesloten gebied.
2. Plaats van het project ļ activiteit
Het plangebied behelst het perceel op de hoek van de Dijkweg en de Verdilaan in het centrum
van de kern Naaldwijk, gemeente Westland. De locatie is kadastraal bekend als perceel
NWK01-D-9321. Aan de zuidwestzijde van het plangebied is een kantoorpand met
bijbehorende parkeervoorzieningen gelegen. Tevens is aan deze zijde de entree van de
begraafplaats gelegen. Deze begraafplaats is ten zuidoosten van het plangebied gesitueerd.

Afbeelding 3.1: globale begrenzing plangebied

Het beoogde bouwplan heeft betrekking op de realisatie van een appartementengebouw met
20 woningen een ruimte voor een maatschappelijke functie. Afbeelding 3.2 geeft de beoogde
toekomstige ontwikkeling weer.
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Afbeelding 3.2: Toekomstige situatie

3. Samenhang met andere activiteiten
Er zijn geen concrete andere activiteiten in de omgeving van het plangebied gepland of in
uitvoering.
Binnen het plangebied was, voor het van kracht worden van dit bestemmingsplan, het
bestemmingsplan "Centrum Naaldwijk" (vastgesteld op 19 december 2012) van kracht. Ter
plaatse van het plangebied zijn in dat plan de bestemming ''Maatschappelijk'' en de
dubbelbestemmingen ''Waarde - Archeologie - 1'' en "Waarde - Karakteristiek" opgenomen.
De voorgenomen ontwikkeling is binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan niet
mogelijk omdat enerzijds de bouwregels dat niet toelaten en anderzijds de bestemmingen dat
functioneel niet toelaten. Daartoe is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen.
De dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie - 1" en "Waarde - Archeologie - 2" zijn in het
voorliggende plan overgenomen.
De realisatie van 20 appartementen binnen het plangebied wordt met het bestemminsplan
‘Dijkweg nabij 11 ’ mogelijk gemaakt. De woningen betreffen een nieuwe stedelijke ontwikkeling
waardoor een laddertoets benodigd is. Uit het uitvoeringsprogramma van de woonstrategie van
de gemeente Westland blijkt dat tot 2030 er een planvoorraad van 536 woningen bestaat.
Daarvan zijn er 454 onderdeel van harde plannen. Er bestaat dus nog een 'restcapaciteit' van
82 woningen. De realisatie van 20 woningen zou hier onder geschaard kunnen worden. Het
plan voorziet dus in de vraag naar woningen en bovendien ook op kwalitatief niveau. De
woningen worden levensloopbestendig ingericht en hebben een verschillende omvang.
Hiermee wordt ingespeeld op vergrijzing en een toename aan eenpersoonshuishoudens.
Hiermee wordt de behoefte genoeg aangetoond. De locatie is binnenstedelijk gebied gelegen
waardoor de tweede stap van de onderbouwing niet meer relevant is.
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4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen
Voor de beoogde ontwikkeling zijn in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan
meerdere omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. Voor de aspecten die in het
bestemmingsplantraject nog nader onderzocht worden is in de voorliggende notitie een
inschatting gemaakt. De tabel opgenomen als bijlage 1 bij deze notitie geeft een samenvatting
van de afweging per aspect. Aspecten waar (mogelijk) nadelige effecten optreden zijn hieronder
nader uitgewerkt. Op een aantal aspecten is juist sprake van positieve effecten.
Archeologie
Het plangebied is gelegen in een gebied met een archeologische verwachting, waarbij
archeologisch onderzoek benodigd is bij bodemverstoringen die groter zijn dan 50 m2 en dieper
reiken dan 50 cm onder maaiveld. Het bouwplan past niet binnen deze grenswaarden. Door
Vestigia is bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Uit dit
inventariserende onderzoek is gebleken dat het plangebied verschillende archeologische
verwachtingswaardes kent. De (mogelijke) aanwezige archeologische resten zijn op basis van
het onderzoek zeer ondiep verwacht. Op basis van deze bevindingen is verder
vervolgonderzoek, in de vorm van proefsleuven, uitgevoerd.
Het proefsleuvenonderzoek heeft inzicht verschaft in het intacte karakter van het
oorspronkelijke bodemprofiel en heeft een tweetal archeologische perioden aangetoond.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een Romeins bewoningsniveau gevonden, bestaande uit
enkele paalsporen en relevant vondstmateriaal. Op basis van het aardewerk dateert de
vindplaats uit de 1e-2e^egin 3e eeuw na Chr. Op een hoger niveau zijn erMuinstructuren
aangetroffen in de vorm van onder andere een tweetal waterputten en enkele paalkuilen,
waarschijnlijk behorende bij het 19e tot 20e-eeuwse Parochiehuis. Op basis van de uitkomsten
van het proefsleuvenonderzoek is geadviseerd om middels een kleinschalige opgraving de
archeologische sporen en vondsten nader te onderzoeken.
De kleinschalige opgraving richtte zich voornamelijk op de Romeinse cultuurlaag. In het
noordwestelijk deel van de opgravingszone zijn meerdere bewoningssporen in de vorm van een
aantal (paal-)kuilen en twee (erf-)greppels geconstateerd.
Daarnaast is tijdens de opgraving een beter inzicht verkregen in de resten die toegeschreven
kunnen worden aan de tuin van de voormalige parochiewoning en later De Harmonie geheten
(het gebouw is in 2009 is afgebroken). Het doel van het onderzoek in de vorm van een
kleinschalige opgraving is hiermee bereikt. De doelstelling betrof het ex situ veiligstellen van de
resten uit de Romeinse tijd en waar aanwezig een nader inzicht verschaffen in de sporen uit de
laatste fase van de Nieuwe tijd, zodat hiermee informatie behouden blijft die van belang is voor
de kennisvorming over het verleden. De hoofdvraagstelling van het onderzoek was welke
archeologische resten er in het onderzoeksgebied aanwezig waren en welke bijdrage deze
resten leveren aan de geschiedenis van Naaldwijk en de nabije omgeving. Met name de
Romeinse resten bieden een toevoeging op het bekende intensieve nederzettingssysteem
binnen de Cananefaatse regio en sluit goed aan bij het huidige beeld. De intensieve bewoning
concentreerde zich langs de oeverwallen van de kreken en op de vele inversieruggen binnen
het Gantelsysteem. De indruk gaat uit dat de rurale nederzettingen tot ontwikkeling en bloei
kwamen onder invloed van het Romeinse militaire gezag (met een bewoningsintensiteit vanaf
het derde/vierde kwart van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw n. Chr.).
Cultuurhistorie
Naast een archeologische dubbelbestemming kent het plangebied ook de dubbelbestemming
'Waarde - Karakteristiek'. De gronden waarop deze bestemming rust, zijn behalve de andere
aldaar voorkomende bestemming mede bestemd voor het behoud van de karakteristieke
ruimtelijke kwaliteit. Deze dubbelbestemming is opgenomen voor de zone van het plangebied
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die is gelegen aan de Dijkweg. Volgens de vigerende regeling dienen bij herbouw van
gebouwen of herinrichting de beeldkwaliteitseisen uit het 'beeldkwaliteitsplan Karakteristieke
gebieden Naaldwijk Centrum' gehanteerd te worden. De locatie is sinds 2009 onbebouwd, en
vanaf dat moment ligt het perceel braak. Uit raadpleging van het beeldkwaliteitsplan blijkt dat
de aangegeven zone onderdeel uitmaakt van het lint Molenstraat - Dijkweg. De bebouwing van
het nieuwe complex wordt in de rooilijn van de omliggende bebouwing gebouwd of krijgt een
kleine inspringing zodat aangesloten wordt bij het bestaande straatbeeld. De oriëntatie van de
bebouwing is gericht op zowel de Dijkweg als de Verdilaan en zorgen zo voor een continuering
van gevels en bedrijvigheid. Ook de plint met een maatschappelijk invulling sluit aan bij het
karakter van de omgeving.
Voor de voorgenomen ontwikkeling is een historische beschrijving gegeven, een
Cultuurhistorische Effect Rapportage (CHER) opgesteld, en zijn de beeldkwaliteitseisen
gemotiveerd. Hieruit blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de (cultuur)historische
context en voldoet aan gestelde beeldkwaliteitseisen. Het gebouw is weliswaar groter in schaal
dan gemiddeld, maar op de locatie heeft in het verleden een kerk gestaan. Daarnaast zal de
bovenste verdieping van het gebouw - bestaande uit vijf bouwlagen - terugliggend zijn. Verder
ligt het gebouw op de kruising met de Verdilaan. Deze weg is in de jaren 80 aangelegd.
Historisch gezien is de locatie dus ook niet aan te wijzen als hoekbebouwing. De Verdilaan
kenmerkt zich door grotere bouwvolumes. In het ontwerp van het gebouw komt dit ook terug,
waar de gevel aan de Verdilaan een meer horizontaal gebouw is, en waar door de balkons aan
de Dijkweg het gebouw een meer verticale uitstraling krijgt, waardoor het gebouw past bij de
korrelgrootte van de historische bebouwing aan de Dijkweg.
Ecologie - gebiedsbescherming
Door KuiperCompagnons is stikstofonderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is voor de
gebruiksfase beoordeeld of sprake is van een waarneembare stikstofdepositie ter plaatse van
de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
hieronder in het kort beschreven.
Op korte afstand van de projectlocatie zijn de Natura 2000-gebieden 'Solleveld & Kapittelduinen'
(op 2,8 km afstand), 'Westduinpark & Wapendal' (8,1 km) en 'Voornesduin' (9,9 km) gelegen.
Binnen deze natuurgebieden zijn stikstofgevoelige habitats aanwezig. Het onderzoek heeft
daarom betrekking op deze natuurgebieden. De andere stikstofgevoelige Natura 2000gebieden zijn op grotere afstand gelegen. De afstand tot deze natuurgebieden is minimaal 10
km of meer, zodat deze natuurgebieden in relatie tot de grote van het project niet relevant meer
zijn.
De planontwikkeling en de bijbehorende verkeersaantrekkende werking leidt niet tot
bijvoorbeeld geluidhinder, trillinghinder, lichthinder, of emissies naar het oppervlaktewater zodat
deze aspecten verder buiten beschouwing zijn gelaten.
Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van stikstofgevoelige habitats in de beschouwde Natura
2000-gebieden geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. De externe werking
van de Wet natuurbescherming veroorzaakt daarom geen negatieve gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstellingen van beschermde natuurgebieden.
Luchtkwaliteit
De realisatie van 20 appartementen en een maatschappelijke functie draagt niet in betekenende
mate bij aan de luchtkwaliteit, zodat uitgebreide toetsing aan de grenswaarde van de Wet
milieubeheer niet noodzakelijk is. Een beschouwing van de heersende luchtkwaliteit dient in het
kader van een goede ruimtelijke ordening wel in de ruimtelijke procedure te worden betrokken.
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Uit de resultaten van de NIBM-rekentool blijkt dat de concentratie NO2 en fijnstof binnen het
plangebied ruim onder de wettelijke grenswaarden liggen.
Bodem
In het vigerende bestemmingsplan 'Centrum Naaldwijk' zijn de gronden waarop het complex is
voorzien, bestemd als 'Maatschappelijk'. In de toekomstige situatie is op de begane grond ook
een maatschappelijke functie voorzien. Op de begane grond wordt middels dit
bestemmingsplan geen gevoeligere functie gerealiseerd. Op de andere bouwlagen zijn de
appartementen voorzien.
Door milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. is een verkennend bodemonderzoek en verkennend
onderzoek asbest uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat er ter plaatse
in de grond overschrijdingen van achtergrondwaarde zijn vastgesteld. Voor lichte
verontreinigingen behoeft echter geen nader onderzoek te worden verricht. Tevens blijkt uit het
onderzoek dat er geen asbest is aangetoond boven de detectielimiet. De bodemkwaliteit is dus
geschikt voor de toekomstige functie.
Geluid
De voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) vastgelegde
onderzoekszones van de Verdilaan, de route Stokdijkkade Z Pijle Tuinenweg en de route
Secretaris Verhoeffweg Z Van der Hoevenstraat Z Verspycklaan. Vanuit het oogpunt van een
goede ruimtelijke ordening dient ook het verkeer op de in de omgeving gelegen 30 km-wegen
te worden betrokken.
Door KuiperCompagnons is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het
wegverkeer op de Verdilaan leidt tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde
overschrijdt. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 62 dB. De maximale ontheffingswaarde
van 63 dB wordt niet overschreden. De overige 50 km-wegen leiden ter plaatse van de nieuwe
woningen niet tot een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.
Op grond van een goede ruimtelijke ordening is ook het verkeer op de 30 km wegen beschouwd
in dit onderzoek. De maximale geluidsbelasting door de 30 km wegen bedraagt 55 dB. Uit het
onderzoek blijkt verder dat bron- en/of overdrachtsmaatregelen vanuit verkeerskundig en
stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk zijn.
Omdat meer dan de helft van de woningen in het appartementencomplex grenzen aan een
gevel waar de geluidsbelasting als geluidsluw wordt beschouwd is het bouwplan passen binnen
de voorwaarde uit het gemeentelijke geluidbeleid.
Er is alleen sprake van een significant cumulatief effect op de noordwestgevel van het
bouwplan. Het verkeer op de Verdiweg en het verkeer op de 30 km-wegen (Dijkweg)
veroorzaken een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Het cumulatieve
effect bedraagt aan de zijde van 2 dB tot maximaal 4 dB. De absolute waarde van de
cumulatieve geluidsbelasting varieert van 58 dB tot maximaal 63 dB zonder de toepassing van
de reductie ex artikel 110g Wgh. Omdat de voorkeursgrenswaarde door de Verdilaan wordt
overschreden, moeten hogere waarden worden vastgesteld. Uit de rekenresultaten blijkt dat het
plan voldoet aan het gemeentelijke hogere waarden beleid. Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van hogere waarden moet gelijktijdig met de ontwerpstukken van het ruimtelijke plan ter inzage
worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college van gemeente Westland
vastgesteld.
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Bijlage 1
Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling
Aspect
Archeologie

Bezonning

0

0

Brandveiligheid

+

+

Cultuurhistorie

0

+

Duurzaamheid

0

+

Ecologie

0

+

Economie

0

+

Uitwerking
Het plangebied is gelegen in een gebied met een
archeologische verwachting, waarbij archeologisch
onderzoek benodigd is bij bodemverstoringen die groter
zijn dan 50 m2 en dieper reiken dan 50 cm onder
maaiveld. Het bouwplan past niet binnen deze
grenswaarden.
Door Vestigia is archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Middels een kleinschalige
opgraving zijn de archeologische sporen en vondsten
binnen het plangebied nader onderzocht. Op basis van
de uitgevoerde onderzoeken kan geconcludeerd worden
dat het aspect 'archeologie' geen belemmering meer
vormt voor de voorgenomen ontwikkeling.
Er is onderzoek verricht naar bedrijven en
milieuzonering. Er wordt voldaan aan de VNGrichtafstanden.
Door milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. is een
bodemonderzoek
en
verkennend
verkennend
onderzoek asbest uitgevoerd. De belangrijkste
conclusies uit dit onderzoek zijn dat er ter plaatse in de
grond overschrijdingen van achtergrondwaarde zijn
vastgesteld. Voor lichte verontreinigingen behoeft echter
geen nader onderzoek te worden verricht. Tevens blijkt
uit het onderzoek dat er geen asbest is aangetoond
boven de detectielimiet. De bodemkwaliteit is dus
geschikt voor de toekomstige functie.
Voor de ontwikkeling is een bezonningsstudie
uitgevoerd. Er wordt voldaan aan de lichte TNO-norm.
Geen tot beperkte schaduwwerking door de nieuwbouw.
De woningen zullen voldoen aan de brandvoorschriften
Bouwbesluit.
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen de
dubbelbestemming 'Waarde - karakteristiek'. Om die
reden is de historische context geanalyseerd en is een
Cultuur Historische Effectrapportage (CHER) opgesteld.
Daarnaast dient voldaan te worden aan de
beeldkwaliteitseisen die zijn opgesteld in de
Welstandsnota.
Uit de analyse blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling
past binnen de gestelde eisen, en recht doet aan de
cultuurhistorische kenmerken van het gebied.
Het aspect archeologie en cultuurhistorie vormt hiermee
wel/geen (afhankelijk van nog uit te voeren
proefsleuvenonderzoek)
belemmering
voor
de
voorgenomen ontwikkeling.
In het plan wordt ruim aandacht besteed aan
duurzaamheidsaspecten.
Uit
onderzoek
is
gebleken
dat
er
geen
verbodsbepalingen met betrekking tot beschermde
soorten worden overtreden.
De voorgenomen
ontwikkeling heeft geen nadelig effect op het nabij
gelegen
Natura
2000-gebied
'Solleveld
&
Kapittelduinen'. Het aspect ecologie vormt hiermee geen
belemmering voor de voorgenomen ontwikeling.
Woonbehoefte conform programma.

Energie

0

+

Zie duurzaamheid.

Externe veiligheid

0

0

De nieuwe woningen en maatschappelijke voorziening
zijn aan te merken als nieuwe kwetsbare objecten,
waardoor externe veiligheid van belang kan zijn. Op
basis van de risicokaart is de risicobron FloraHolland in
de omgeving van de locatie aanwezig. Op het terrein van
deze bloemenveiling is een ammoniakinstallatie

Bedrijven en milieuzonering

Nu
0

Straks
+

0

0
+

Bodem
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Aspect

Nu

Straks

Geur

0

0

Geluid (Wet geluidhinder)

0

0

Gezondheid

0

0

Voor de woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde
wordt overschreden dient een hogere waarde te worden
vastgesteld. Om een hogere waarde te kunnen
vaststellen dient voor weg- en railverkeerslawaai
voldaan te worden aan de voorwaarden uit het hogerewaardenbeleid.
Zie luchtkwaliteit, groen en duurzaamheid.

Groen

0

0

N.v.t.

Klimaatadaptatie

0

0

Zie water.

Landschap

0

0

N.v.t.

Licht

0

0

N.v.t.

Luchtkwaliteit

0

0

Mobiliteit

0

0

Ondergrond

0

0

De nieuwe ontwikkelingen draagt NIBM (niet in
betekende mate) bij aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit.
Op de bestaande wegen is voldoende capaciteit om de
toenemende verkeersgeneratie als gevolg van de
voorgenomen planontwikkeling op te kunnen vangen.
Daarnaast
voorziet
het
plan
in
voldoende
parkeergelegenheid voor de realisatie van de 20
appartementen en de maatschappelijke voorziening.
Blijft ongewijzigd.

Ruimtelijke kwaliteit

0

+

Zie cultuurhistorie.

Sociale veiligheid

0

+

Straling

0

0

In het plan wordt ruim aandacht besteed
duurzaamheidsaspecten,
waaronder
ook
leefbaarheid van de omgeving.
N.v.t.

Trilling

0

0

N.v.t.

Water

0

0

Windhinder

0

0

Met de voorgenomen ontwikkeling gaat geen
oppervlaktewater verloren. Ook op het gebied van
waterkwaliteit en waterafvoer zijn geen belemmeringen
voorzien.
N.v.t.
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Uitwerking
aanwezig met een invloedsgebied van 1125 meter voor
het groepsrisico (GR). Het plangebied bevindt zich aan
de rand van deze zone. Voor FloraHolland is een QRA
opgesteld waaruit blijkt dat de ammoniakinstallatie een
PR 10-6 contour heeft van 85 meter. Het plangebied is
buiten deze zone gelegen. Tevens blijkt dat het GR
ruimschoots onder de oriëntatiewaarde blijft. Gezien het
geringe aantal woningen en oppervlakte voor een
maatschappelijke voorziening wat toegevoegd wordt
met de realisatie van onderhavig bestemmingsplan en
de ligging aan de rand van het invloedsgebied is de
verwachting dat de oriëntatiewaarde van het GR met de
ontwikkeling van dit plan ook niet overschreden wordt.
Een nadere berekening van het GR wordt dan ook niet
nodig geacht. Wel is een beschrijving gegeven van de
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.
N.v.t.
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