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1 Inleiding
Voor wateren in beheer bij het Rijk, heeft Rijkswaterstaat (RWS) een Beheer- en Ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld (hierna BPRW). Om de doelen uit de Waterwet te
bereiken en om te onderzoeken of de geplande ingrepen geen schade opleveren voor de
ecologische toestand, is voor de ontwikkeling van de uiterwaard bij Maasbommel de
voorliggende BPRW-toets uitgevoerd.
Voor een nadere toelichting en uitleg van de BPRW-toets verwijzen wij naar
htto://www.helodeskwater.nl/onderweroen/emissiebeheer/veraunninaen/toetsinaskaders.

2 Achtergrond planvoornemen
In 2000 zijn in Europees verband via de Kaderrichtlijn Water (KRW) bindende afspraken gemaakt
om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede toestand terug te brengen. De EU-
lidstaten hebben, naar aanleiding daarvan, een KRW-maatregelenpakket opgesteld.
Rijkswaterstaat heeft van het toenmalige Ministerie van Verkeer & Waterstaat de opdracht
gekregen de Nederlandse maatregelen, voor onder andere de Maas, uit te voeren. In het
vigerende Beheerplan rijkswateren 2010 — 2015 is vastgelegd, dat langs de Maas in Limburg,
Noord-Brabant en Gelderland tot en met 2027 circa 120 kilometer oever natuurlijk moet worden
ingericht. Dat gebeurt zodanig dat andere hoofdfuncties van de rivier, zoals veiligheid, niet in het
gedrang komen.

In samenwerking met Natuurmonumenten wil Rijkswaterstaat ten zuiden van de kern
Maasbommel een nevengeul realiseren. Deze nevengeul dient drie doelen:
~ Realiseren van 0,6 centimeter waterstandsverlaging;
~ Het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het waterlichaam van de Maas conform de

Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek. De huidige toestand van het waterlichaam voldoet
niet aan de gestelde doelstellingen (conform de monitoringsresultaten van 2012 gebaseerd op
een periode van 3 jaar). De macrofauna scoort matig, macrofyten en vis scoren ontoereikend;

~ Realiseren van een natuurgebied.
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Figuur 2.1 Ligging en begrenzing van het plangebied
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Figuur 2.2

g
Ligging gebied Gouden Ham in relatie tot plangebied (rode cirkel)

3 Plangebied en voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen
De uiterwaard Maasbommel ligt in de gemeente West Maas en Waal aan de rechteroever van
rivier de Maas, tussen kilometerraai 192,5 en 193,5. Het plangebied ligt ten zuiden van de kern
Maasbommel. De locatie wordt aan de oostzijde begrensd door de Veefweg, aan de noordzijde
door de tuinen van de dijkwoningen en de waterkering en aan de zuidzijde door de Maas.
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3.2 Beschrijving en omvang van het project
In het plangebied wordt een geisoleerde, natuurlijk uitziende nevengeul gerealiseerd met een
lengte van circa 650 meter. De breedte van de nevengeul varieert tussen 50 en 125 meter. Er is
geen sprake van een directe verbinding met de Maas bij gemiddelde waterafvoer. De
verwachting is dat de nevengeul circa 1 keer per jaar mee zal stromen, bij waterstanden in de
Maas hoger dan 5,6 m +NAP. De waterstanden in de geul fluctueren mee met de
grondwaterstanden in de omgeving.

% aarse

RIB ~,
Figuur 3.1 Impressie van de nevengeui Maasbommeiin de eindsituatie

De nevengeul wordt getrapt aangelegd waarbij de hoogste delen tegen het 'eiland'an liggen
langs de rivier. Het dwarsprofiel is sterk asymmetrisch; de buitenbocht heeft een zeer steil talud.
De taluds in de binnenbocht van de geisoleerde nevengeul hebben een helling van 1:7 tot 1:8 en
lopen getrapt op, zodat in de luwte van de binnenbochten een ondiepe zone kan ontstaan waarin
zich riet en moerasvegetatie kan ontwikkelen. De ondiepe zone ligt tussen NAP +4,0 m en NAP
+4,7 m. Het gebied dat ingesloten ligt tussen de strang en de Maas behoudt de huidige hoogte
van circa NAP +6 m en zal alleen overstromen bij zeer hoge afvoeren.

De instroom van de geul vindt plaats met behulp van een drempelconstructie. De
instroomdrempel is circa 160 m breed en ligt tussen 5,6 en 5,8 m + NAP. De bestaande
bakenboom ter plaatse van de instroomdrempel blijft behouden. De instroom blijft beschermd met
de (huidige) stenen bekleding). De uitstroomdrempel ligt tussen 5,4 en 5,6 m + NAP (in verband
met het verhang tussen de in- en uitstroom). Ook de uitstroom blijft beschermd met de (huidige)
stenen bekleding.

De diepte van de geul is gebaseerd op de diepteligging van de onderliggende zandlaag zodat
reliefvolgend wordt ontgrond. Dit betekent dat de kleilaag zo veel mogelijk tot op de zandlaag
wordt ontgraven. In de geul worden diepe en ondiepe delen gerealiseerd zodat een in breedte en
diepte varierende geul ontstaat. Om de diepte van de geul te bepalen is een bodemonderzoek
uitgevoerd waarbij boringen zijn uitgevoerd. De maximale diepte van de geul is circa 4,5 meter
onder het huidige maaiveldniveau. De diepte van de geisoleerde nevengeul varieert tussen NAP
+2,7 m en NAP +3,5 m. In de geul ontstaat in de ondiepe delen een natte ruigte. De ruwheid in
de diepere delen van de geul is veel lager.
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3.3 Uitvoering
De uitvoering van het project zal enkele maanden in beslag nemen. De afvoer van de klei tijdens
de uitvoering zal zoveel mogelijk via het water plaatsvinden. Minimaal 80% van het transport
moet via het water plaatsvinden. Maximaal 20% van het transport mag dus over de weg
plaatsvinden. Op dit moment is nog niet duidelijk naar welke locatie het vrijkomende materiaal
wordt afgevoerd, dit is afhankelijk van de aannemer.

4 Algemene effecten ingreep

4. 1 Effecten op natuurwaarden
ln de huidige situatie is het plangebied voornamelijk in gebruik als agrarisch gebied (gras/weide).
De natuurwaarden in het gebied zijn beperkt vanwege het huidige gebruik en betreft land en zijn
daarom niet relevant voor de KRW. De huidige ecologische toestand van het plangebied draagt
dus niet bij aan een positieve beinvloeding van de KRW beoordeling. Door de aanleg van de
nevengeul zal landoppervlak worden ingeruild voor wateroppervlak. Deze verandering komt ten
goede aan de aquatische ecologie. Door de gevarieerde inrichting in de toekomstige situatie
zullen er naar verwachting ook gevarieerde levensgemeenschappen ontstaan.

4.2 Effecten van de werkzaamheden

4.2.1 Vertroebeling, zwevende stof en verontreinigingen
Tijdens de ontwikkeling van de nevengeul zal er gegraven worden. Voor een deel zal er nat
gebaggerd gaan worden. Hierbij zal bodemmateriaal in het water terechtkomen. Dit leidt tot
vertroebeling van het water (in de nevengeul) door zwevend stof.

Bij normale waterstanden in de Maas is er geen uitwisseling mogelijk tussen de nevengeul en de
Maas. Verwacht wordt dat de graafwerkzaamheden alleen plaats vinden bij normale
waterstanden en dat de drempels voor de verbinding met de Maas als laatste op hoogte worden
gebracht. De nevengeul ligt in de binnenbocht van de Maas. Hier zijn over het algemeen lagere
stroomsnelheden te verwachten. Ook zal de stroming in de nevengeul zelf relatief laag zijn. Dit
leidt tot een netto bezinking van opgewerveld materiaal ten opzichte van de Maas.

4.2.2 Verontreinigingen
Om in beeld te brengen welke verontreinigingen er zijn, is een (Verkennend) bodemonderzoek
uitgeVOerd (bron. Voorbereiding KRW3. Verkennend bodemonderzoek oevertrafect 21, Maaabommel. Grontmif, oktober 2013). +

In onderstaande tabel 4.1 zijn hiervan de resultaten opgenomen.

De af te graven bodem bestaat hoofdzakelijk uit klei. Eventueel aan klei gebonden
verontreinigingen zullen moeizaam vrijkomen in het water. De bodem van de toekomstige
nevengeul bestaat uit zand. De te ontgraven bodem (klei) bevat verhoogde concentraties aan
lood. De toekomstige waterbodem (zand) is niet verontreinigd.
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Laag 1 (deklaag 0,004),50)

Zone 1 (klei) 21-UM-M09, 21-UM-M10, 21-UM-Mt 1

Zone 2 (0,0-0,3, klei) 21-UM-M16

Zone2 (0,34,5, klei) 21-UM-M17

Zone 3 (klei) 21-UM-M24, 21-UM-M28, 21-UM-M38, 21-UM-M41, 21-UM-M42,

21-UM-M44, 2 1 4)M-M50, 21-UM-M56, 21-MU-M57

21-UM-M65, 21-UM-M66, 21-UM-M74, 21-UM-M88, 21-UM-M92

21-UM-M96
Zone 3 (klei)

Zone 3 (klei)

Tabel 4.1 Bodernveronrreinigingen plangebied
ibronr Voorbereiding KRW3. Verkennend bodemonderaoek oevertra/eet 21, Maasbommel

Zones'engmonsters
Orontmii, oktober 2013)

Klasse Klasse
(toepassen op bepalende
waterbodem) " parameters "

&=AW

A

8

Laag 1 (tot ontgravingsdlepte)

Zone 1 Vm 3 21-UM-M12, 21-UM-M13, 21-UM-M18 1/m 21-UM-M21, 21-UM- AW

M25 Vm 21-UM-M27, 21-UM-M29 t/m 21-UM-M37, 21-UM-M39,

21-UM-M40, 21-UM-M43, 21-UM-M45 1/m 21-UM-M49, 21-UM-

M51 Vm 21-UM-M55, 21-UM-M58 t/m 21-UM-M64, 21-UM-M67

Vm 21-UM-M73, 21-UM-M75 Vm 21-UM-M87, 21-UM-M89 Vm 21-

UM-M91, 21-UM-M93 1/m 21-UM-M95, 21-UM-M97 t/m 21-UM-

M103

Laag 3 (toekomstige waterbodem)

Zone 1 21-UM-M14, 21-UM-15

Zone 2 21-UM-M22, 21-UM-M23

Zone 3 21-UM-M01, 21-UM-M02, 21-UM-M03, 21-UM-M04, 21-UM-M05,

21-UM-M06, 21-UM-MOT, 21-UM-M08

&=Aw

rmAW

rmAW

4.3 Eindfase
De eindfase houdt in dat alle graaf- en inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De nevengeul
ligt in de binnenbocht van de Maas. Hier zijn over het algemeen lagere stroomsnelheden te
verwachten. Ook zal de stroming in de nevengeul zelf relatief laag zijn. Dit leidt tot een netto
bezinking van opgewerveld materiaal ten opzichte van de Maas. Dit levert een (beperkte)
positieve bijdrage aan de kwaliteit van de Maas.

De nevengeul biedt na de inrichting, verschillende habitats voor doe(soorten uit de KRW. Flora en
fauna krijgen kansen om te ontwikkelen en de nevengeul zelf biedt kansen voor stroomminnende
vissen.

In de eindfase zal de nevengeul een positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen uit de KRW.

4.3.1 Natura2000
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van een Natura2000 gebied. In onderstaande
figuur zijn de dichtst bijgelegen Natura2000 gebieden weergegeven.
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Figuur 4.1 Ligging Nelure2000 gebieden (plengebied rood omcirffeldf

4.3.2 EHS
Een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het
betreft hier met name de oeverzone. Planrealisatie leidt tot ontwikkeling van nieuwe natuur en tot
ontwikkeling van de EHS.

Figuur 4.2 Ecologische ffoofdsfructuur

0 Natuur

0 Verweven

% Ecologische verbindingszone
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5 BPRW-toets

5.1 Deeltoets chemie
De deeltoets chemie wordt uitgevoerd om te toetsen of er risico's zijn te verwachten van
verontreinigingen die tijden de werkzaamheden naar de Maas uitstromen.

Bij normale waterstanden in de Maas is er geen uitwisseling mogelijk tussen de nevengeul en de
Maas. Verwacht wordt dat de graafwerkzaamheden alleen plaats vinden bij normale
waterstanden en dat de drempels voor de verbinding met de Maas als laatste op hoogte worden
gebracht. Hierdoor vormen de effecten van de graafwerkzaamheden in de nevengeul geen risico
voor de Maas. Ook bij hogere waterstanden in de Maas gedurende de graafwerkzaamheden,
zullen er geen risico's ontstaan voor de Maas. De nevengeul ligt in de binnenbocht van de Maas.
Hier zijn over het algemeen lagere stroomsnelheden te verwachten. Ook zal de stroming in de
nevengeul zelf relatief laag zijn. Dit leidt tot een netto bezinking van opgewerveld materiaal ten
opzichte van de Maas.

De chemische risico's van de werkzaamheden ten behoeve van het graven van de nevengeul bij
Maasbommel zijn verwaarloosbaar. In de eindfase zal er een netto sedimentatie zijn in de
nevengeul. Hierdoor is er sprake van een positieve bijdrage aan de kwaliteit.

5.2 Algemene toets ecologie
In de algemene ecologietoets wordt in eerste instantie gekeken naar de "globale" maatregel. Er
wordt gekeken naar de locatie, staat de maatregel op de lijst met maatregelen die geen
significant effect op de ecologische kwaliteit van het systeem hebben, of er alleen positieve
effecten zijn of dat de maatregel effect heeft op al geplande of uitgevoerde KRW maatregelen.

Het tweede deel van de toets richt zich op de specifieke locatie, het watertype en de concrete
effecten van de maatregelen op de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Beide schema'
behorende bij de toets zijn opgenomen in bijlage 1.

In navolgende paragrafen is de ecologische toetsing doorlopen. In de toelichting zijn de keuzes
onderbouwd voor het plangebied.

5.2.1 Ecologische toets deel 1

Stao A: Vindt de inareeo olaats binnen de bearenzina van het waterlichaam of ziin er ootentiele
neaatieve effecten tot in het waterlichaam?
Resultaat: Ja. Een gedeelte van het landareaal zal verdwijnen en opgenomen worden in het nat
areaal. De werkzaamheden, met name graven, zorgen voor verstoring.

Stao B: Staat de inareeo oo de liist met inareoen die in orincioe altiid ziin toeaestaan tzie kader
"Toeaestane maatreaelen" I?
Resultaat: Nee

Stap C: Heeft de inoreeo enkel positieve effecten oo de ecolocische kwaliteit?
Resultaat: Nee, de werkzaamheden die zorgen dat landareaal verandert in nat areaal zorgen
voor verstoring van de ecologie en zal levensgemeenschappen permanent veranderen.

Stao D: Heeft de inareeo een neaatief effect oo de omvana van een aeolande of al uitaevoerde
KRW-maatreoel?
Resultaat: Nee, tijdens de werkzaamheden zal er geen uitwisseling plaatsvinden met de Maas.
Hierdoor zullen er in de Maas geen negatieve effecten optreden van de werkzaamheden.
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Conclusie uit deel 1 "toetsinaskader aloemeen": Voor het doorlopen van dit toetsingskader is het
watertype relevant. Het is noodzakelijk om ook deel 2 van de ecologische toetsing uit te voeren.

Kader z: Acrivi leiren van ondergescjtjkr belang

t. Vergunningvrije activiteiten van ondergeschikt ecologisch belang zijn voor alle wateren
behalve de Noordzee:
a. het voor een periode van ten hoogste zes maanden plaatsen en opslaan van bouwwerken, bouw-

borden, materiaal en materieel om een werk ofonderhoud te kunnen uitvoeren in, op, boven. over

of ondereen oppervlaktewaterli«haam of een bijbehorend kunstwerken mits de activiteit niet
plaatsvindt in een ecologisch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder ofeen mosselbank;

b. evenementen die niet langer duren dan drie maanden en mits de acriviteit niet plaatsvindt in een

ecologisch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder ofeen mosselbank;
c. het plaatsen van een in- ofu itstroomvoorziening, m irs de in- ofuitsuoomsnelbeid maximaal

o 3 m/s bedraagt, het niet tot schade aan vissen kan leiden en geen belemmeringvormtvoor de
vismigrarie;

d. het plaatsen van een steiger, vlonder ofaanm een oorzien i ng, inclusiefde bijbehorende voorzienin-

gen, voor zover deze gelegen zijn buiten de vaarweg en bestemd zijn voor niet-bedrijfsmatig
gebruik, dan wel naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruiken mits de activiteit niet plaats-

vindtt

in een ecolomsch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder ofeen mosselbank;
e. het plaatsen van info nnatieborde n, informatiezu ilen, redemeborden, redamezuilen, sport- en speel-

toestellen, gedenktekens, kunstobjecten of in aard en omvang hiermee vergelijkbare objecten, waa r-

voor geen ofeen beperkte funderingvereist is en mits de acriviteit niet plaatsvindt in een ecologisch

kwetsbaar gebied, zoals een kwelderofeen mosselbank;

f. terreinophogingen van minder dan so m'er kadasuaal perceel, en mits de activiteit niet plaats-
vindt in een ecologisch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder ofeen mosselbank;

g. het plaatsen van visfuiken ofvisnetten, mits deze niet geplaatst worden in de onmiddellijke
nabijheid van een vispassage ofnevengeul;

h. het uitvoeren van onderhoud en vervanging van bestaande objecten door objecten van vergelijk-
bare aard en omvang en op dezelfde locatie;

i. het gelijkvloers op het maaiveldniveau aanbrengen van verhardingen en recrea tien. voorzienin-

gen, niet zijnde een bouwwerk en mits de acriviteit niet plaatsvindt in een ecologisch kwetsbaar

gebied, zoals een kwelder of een mosselbank;

j. het plaatsen van kabelsen leidingen mits:

r. deze geen inuinsiek gevaarlijke stoffen transporteren;
z. deze niet liggen, parallel of als kruising, in d e veiligheidszone van een primaire ofsecundaire

waterkering, een kunstwerk ofeen vaarweg, of
a. deze niet aangelegd worden middels boring, waarbij lagen met verschillende stijghoogtes

worden doorkruist en

4 deze niet worden aangelegd in een ecologisch kwersbaar gebied, zoals een kwelder ofeen
mossel bank;

lu onderzoeken die niet langer duren dan zes maanden en mits de activiteit niet plaatsvindt in een
ecologisch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder ofeen mosselbank;

I. andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de
beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundige beheer en mits de acriviteit

niet plaatsvindt in een ecologisch kwetsbaar gebied, zoals een kwelder of een mosselbank.

Onderdelen rd, re en tg, zijn niet van toepassing op kanalen.
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5.2.2 Ecologische toets deel 2
Stan 2-la: Vindt de inareeo olaats binnen de invloedssfeer van elementen van de maatlatten? Of
ziin er uitstralende effecten richtino deze zone?
Resultaat: Ja, er vinden graafwerkzaamheden plaats in het uiterwaardegebied.

Stao 2-Ib: Beslaat de inoreeo &1% van het ecolooisch relevante areaal?
Resultaat: Nee, het oppervlak van het plangebied bedraagt 4,9 ha in het waterlichaam Bedijkte
Maas. Dit waterlichaam heeft een oppervlak van 4.000 ha.

Stao 2-Ic: Heeft de inoreeo effect oo &1% van het ecolooisch relevant areaal?
Resultaat: De werkzaamheden moeten invloed hebben op een gebied groter dan 40 ha. Er wordt
verwacht dat er geen uitstroom van zwevend stof naar de Maas zal zijn. De reikwijdte blijft dan
beperkt tot ca. 4,9 ha.

Stao 2-II: Heeft de inoreeo effect oo de (watertvoe afhankeliike I stuurvariabelen en maatlatten?
Resultaat: Er is vooral sprake van potentiele opwerveling van bodemmateriaal in de nevengeul
zelf. Tijdens de werkzaamheden zal dit een (zeer) beperkte invloed hebben op de watertype
afhankelijke maatlatten omdat deze er nog niet zijn. De graafwerkzaamheden leiden tot nat
areaal dat in de eindfase getoetst wordt aan maatlatten.

Stao 2-III: Wordt het neoatieve effect van de inoreeo voldoende oecomoenseerd of aemitiaeerd
door maatreoelen? (Tevens conclusie)
Het negatieve effect van de vergraving in de vorm van sliblozing heeft effect op Doorzicht en
zwevend stofgehalte in de nieuwe nevengeul. Gedurende de werkzaamheden zal er geen
verbinding zijn met de Maas. De aquatische ecologie in de nevengeul zal geen hinder
ondervinden omdat deze nog niet tot ontwikkeling is gekomen in de uitvoeringsfase.
Omdat de effecten verwaarloosbaar zijn, is compensatie of mitigatie niet aan de orde. Er zullen
weinig tot geen slibgevoelige organismen in het gebied aanwezig zijn.

Door de graafwerkzaamheden verdwijnt er landareaal (weiland) met natuurwaarden die gelden
voor landarealen. Hiervoor komen verschillende levensgemeenschappen terug die invloed
hebben op de ecologische waarden van een natte omgeving. Het gebied komt er anders uit te
zien met een meer gevarieerde inrichting en waterareaal. Dit biedt kansen aan meer
verschillende levensgemeenschappen die afhankelijk zijn van een watermilieu. Vanuit de KRW
gezien is dit alleen een positief effect.

6 Conclusies
Uit de uitgevoerde BPRW toetsing blijkt dat de effecten van de voorgenomen werkzaamheden
voor de realisatie van de nevengeul geen risico's vormen voor het waterlichaam de Bedijkte
Maas. Omdat er tijdens de realisatie geen verbinding is met de Maas zal er geen (verontreinigd)
bodemmateriaal naar de Maas stromen. Het is daarom niet nodig geweest een Imissie-
Emissietoets uit te voeren.

Op ecologisch vlak verandert er het een en ander. Landareaal met haar eigen
levensgemeenschappen verdwijnt. Dit wordt ingeruild voor levensgemeenschappen die
afhankelijk zijn van een natte omgeving. Deze levensgemeenschappen zijn van invloed op de
KRW beoordeling. De nevengeul zal in de eindfase daarom een positieve bijdrage hebben op de
ecologische kwaliteit.
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relevant.
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Deel a toetsingskader watertype
afhankelijk

Worden de kwabteitselementen van dit watertype
(

L

negatiefbelnvloed door de ingreep? Ofzijn er uit-
sualende effectennchting de kwaliteitselementen-

van ditwatertype?

Deze ingrepen hebben (vniweb
geen efFect op de relevante

biologische kwaliteitselementen.

Ja of onduidelijk
1 I'

i

Beslaat de ingreep»% van het ecologische
relevante areaal? Raadpleeg een experL

1

Let opl Afie ingreperk ook & t ik dienen geregi-
streerd te worden. Eenmaal boven de tgk totaaL

Ieadoornaarstao z-II

Heeft de ingreep effectop at% van het eco-
logische relevante areaal? Raadpleeg een expert

Let op! Alle ingrepen, ook &t fik dienen geregisueerd
tewordeiLEenmaalbovendetfiktotaatgadoor

(
naar stap z-R

Beide Nee
De ingrepen hebben netto geen

~ signdicant efiect op de belangrijkste
stuurparameters en daarmee op de

relevante biologische
kwaliteitselementen.

Een of beide ja
1 l~

Heeft de ingreep effect op de (watertype
afhankelijke) stuurvaria helen en maatlatten?

Raadpleeg een expert.

Ja

Nee Eris geen

significant negatie

effect op de biologische maat-
lauen teverwachten mits er

geen problemen ontstaan door
cumulatieve effecten op de

kwaliteitselementen.

Wordt het negatieve effect van de ingreep
voldoende gecompenseerd of gemitigeerd door Ja

maatregelen? Raadpleeg hiervoor een experL

,'a-jll

De negatieve invloed op
de ecologische kwalitrstwordt

tijdig gecompenseerd of
gemitigeerd.

Nee

1r
Dei%reepheelt w, cant intievehvloed

op een of " rdere kwafit« .- . menten die nog
niet worden gecompen - - d ofgemitigeerd.


