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VAN DE VOORZITTER
Beste lezers,
Voor u staat weer een nieuwe info op het scherm of ligt op papier voor u. In editie nummer 110
wederom veel wetenswaardigheden, waar onder goed nieuws. Vaak bestaat namelijk de idee dat
wij in deze uithoek van het land opgezadeld zitten met een sterk vervuilde lucht. Klaas Rosskamp
heeft de data van het Ossendrechtse meetstation geanalyseerd en gelukkig kunt u in zijn artikeltje
lezen dat dit een onterechte vooronderstelling is, wellicht gevoed door berichten uit het verleden of
satellietbeelden. Dat wil zeggen: alle waarden liggen onder de EU-normen. De Wereld
Gezondheidsraad beveelt voor sommige stoffen lagere waarden aan maar die zijn nog niet
doorgevoerd. Als Benegora zijn we blij dat we ons steentje aan de verbetering van de monitoring
bij konden dragen.
Klaas Rosskamp doet ook verslag van de bijeenkomst van de milieuraad van de kerncentrale Doel
waarin de toekomst zoals ENGIE die zich voorstelt gepresenteerd werd.
Tevreden zijn wij met de wijze waarop de gemeente Woensdrecht om wil gaan met de aanvraag
en aanleg van zonneweides. In een aantal gesprekken met de verantwoordelijke wethouder van
Agtmaal kregen we alle gelegenheid om onze zienswijze in open gesprekken hierop in te brengen.
Meer hierover eveneens in deze info.
Inmiddels krijgt de aanpak van de stikstof problematiek landelijk veel aandacht. Na het rapport van
de commissie Remkes is het de politiek ook duidelijk dat er nu serieuze stappen gezet moeten
worden. Een ingewikkelde zaak, waar veel beleidsterreinen mee gemoeid zijn. Zijn opmerking dat
wij ons land eigenlijk meer als stad moeten zien, geeft te denken. In de door de gemeente
Woensdrecht georganiseerde sessies over duurzaamheid hebben wij onze visie al eerder duidelijk
gemaakt. Begrippen die daarbij een rol spelen zijn o.a. vervoer, biodiversiteit en landbouw. Omdat
laatstgenoemde twee items in onze omgeving een belangrijke rol spelen, is na ons aandringen
onlangs besloten om samen met de gemeente en betrokkenen uit de sectoren een avond te
organiseren om tot een gemeenschappelijk gedragen visie te komen. De opzet van de avond zal in
grote lijnen zijn zoals die van de eerder gehouden energie avond. U hoort nader van ons.
Het verslag van de laatste algemene vergadering sluit deze info af. Helaas was de opkomst niet
overweldigend. Elk nadeel heeft echter enz. ……. We konden nl. uitgebreid op vragen en
opmerkingen ingaan, zodat er levendige discussie ontstond.
In het interview met de onlangs aangetreden voorzitter van Natuur Monumenten, Jeroen
Dijsselbloem, sprak deze zijn tevredenheid uit over het feit dat het een vereniging is, zodat leden
actief bij het beleid betrokken zijn. Ook Benegora is een vereniging. U voelt hem aankomen: Leden
laat u zien, laat u horen!
Veel leesplezier,
Jan Andriese.

LINTJESREGEN
Van de acht koninklijke onderscheidingen in Bergen op Zoom waren er maar liefst twee voor ‘ons’:
Marike de Haan van IVN Groene Zoom en Willem de Weert van onze gezamenlijke stichting de
Brabantse Wal. Marike is docent en gids bij IVN Groene Zoom en inventariseert al jaren informatie
over amfibieën, paddenstoelen, planten en vogels voor allerlei verenigingen. Ze is nu lid in de Orde
van Oranje Nassau. Willem de Weert werd zelfs Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Willem
kennen we natuurlijk vooral als trekker van de stichting die de Brabantse Wal op de kaart zette.
Bekend zijn de wandelgidsen en het prachtige boek Ontdek de Brabantse Wal.
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Marike en Willem: van harte proficiat, dik verdiend
PAS MISLUKT
De list die de regering in 2015 bedacht om agrarische bedrijven in de buurt van kwetsbare
gebieden toch te kunnen laten groeien, de Programmatische Aanpak Stikstof, is door het Europese
Hof en door Raad van State keihard onderuit gehaald. Nu is Leiden in last en staat Nederland zo
goed als stil. Minister van Nieuwenhuizen sprak van een te verzinnen list maar die vlieger zal niet
opgaan, de PAS wάs de list. Het programma was bedoeld om zo veel mogelijk vergunningen te
verlenen en het zou op de langere termijn ook een heel klein beetje stikstof reduceren. Dat
Nederland al jaren niet aan de Eu-normen voldeed, deed er kennelijk niet toe.
Het meest wrange is dat alle signalen en waarschuwingen tientallen jaren genegeerd zijn.
En het waren echt niet alleen de milieuclubs die aan de bel trokken. Minister Veerman sprak ooit
de gevleugelde woorden ‘We importeren het voer, we exporteren het vlees en de rommel blijft
hier’. De commissie Wijffels concludeerde in 2001:‘de huidige veehouderij past niet meer in de
stedelijke samenleving waarin we leven’ en stelde vergaande hervorming voor. Toenmalig Minister
Brinkhorst noemde de conclusies ‘helder, hard en onontkoombaar’ en besloot de voorgestelde
hervorming versneld door te voeren. Uiterlijk in 2010 zou het afgelopen zijn met de ‘industriële,
mens- en dieronwaardige vleesproductie’ en ‘de overheid kiest ervoor in internationaal verband
een voorlopers positie in te nemen bij het vormgeven van een diervriendelijke en maatschappelijk
aanvaardbare veehouderij’.
Daar kwam echter niets van terecht want de regering viel en aan het volgende kabinet nam het
CDA (met o.a. Henk Bleker) weer deel en dus werd de landbouw de hand boven het hoofd
gehouden en trokken natuur en leefmilieu als gebruikelijk aan het kortste eind. Willens en wetens
zijn er geen fundamentele en duurzame keuzes gemaakt.
Afgezien van de grondgebonden familiebedrijven vond de sector dat prima, die wilde groeien en
daarvoor moest immers ook het melkquotum afgeschaft worden. Nu zijn we opgescheept met héél
veel mest, héél veel uitstoot en, met héél weinig biodiversiteit.
Natuurlijk is het niet alleen te wijten aan de vee-industrie, we hebben met onze véél te grote
voetafdruk, allemaal boter op het hoofd. Maar procentueel is de sector toch echt de grootste
vervuiler (zie grafiek hieronder). Inkrimping van de veestapel is onontkoombaar, wat op microniveau natúúrlijk een groot drama is dat uiteraard financieel goed en bij voorkeur op vrijwillige
basis geregeld moet worden. De tweede heilige koe zal er ook niet aan ontkomen: verlaging van
de maximum snelheid, en ‘last but not least’ onze eigen voetafdruk zal ook flink moeten afnemen.
De commissie Remkes is het al met ons eens, nu het kabinet nog. Duidelijk is dat er eindelijk
knopen doorgehakt zullen moeten worden.

Projecten in de regio
Projecten die mogelijk door het PAS-besluit geraakt worden zijn bijvoorbeeld:
Poortgebied Bergse Heide (staat half november op de rol bij RvS), Markiezaat Containerterminal,
Biovergister Biomoer, Moerstraten en Groen Gas Rilland, Biomineralen Roosendaal.
BESTUURSAKKOORD PROVINCIE

Goh, komt dat even goed uit, wij roepen al lang ‘van kwantiteit naar kwaliteit’!
Het CDA zit weliswaar ook weer in het college van Gedeputeerde Staten maar, met D66 op
Gezondheid, Energie & Landbouw en Groen Links op Natuur, Water & Milieu, moeten er de
komende vier jaren toch flinke stappen gezet kunnen worden.
LUCHTKWALITEIT

De kwaliteit van de lucht in NL wordt met behulp van een 60-tal meetstations gemonitord door
RIVM. In onze regio staat het meetpunt in Huijbergen. Daarnaast zijn er nog in diverse regio’s
eigen meetnetten. Benegora heeft het ene meetpunt in Huijbergen altijd onvoldoende gevonden.
Er ontwikkelde zich immers een enorm industrieel complex in het Antwerpse havengebied met
o.a. tal van chemische bedrijven. Herhaaldelijk en ‘overal’ hebben we tevergeefs gepleit voor een
meetnet zoals rond het Rijnmondgebied, een vergelijkbaar chemisch complex.
Maar we kregen ‘hulp’ uit onverwachte hoek. Buurman BASF had zo’n 12 jaar geleden grote
problemen met de steam cracker, maandenlang moest er telkens afgefakkeld worden, en hoe!
Heel de regio kon meegenieten van een licht- en geluidoverlast veroorzakende ‘brullende
buurman’. De hele Zuidwesthoek stond nu ineens op de achterste benen en de provincie kon er
niet omheen om ook in Ossendrecht een eigen meetstation op te tuigen. In eerste instantie voor
5 jaar maar inmiddels is het permanent. De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)
beheert het en jaarlijks ontvangt ook Benegora een uitgebreide rapportage.
LUCHTKWALITEIT IN WOENSDRECHT
Recent ontvingen we de zogenoemde windroosanalyses over 2018. Het station meet
stikstofdioxide (NO2), fijnstof en BTEX. BTEX is een afkorting voor een aantal zogenoemde
aromatische koolwaterstoffen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen en ortho-, para- en meta-xyleen.
Deze stoffen worden in de chemisch industrie veelvuldig gebruikt en zijn in hogere concentraties
kankerverwekkend.
Naast de concentratie van deze stoffen worden ook windrichting en windsnelheid gemeten. Het
meetstation is gelegen ter hoogte van de Burgemeester Voetenstraat en heeft een vrij zicht op het
Antwerpse industriegebied en de tussenliggende snelweg A4.
Uit de meetgegevens blijkt allereerst dat in geen enkel geval de grenswaarden voor één van de
gemeten componenten is overschreden en dat de gemeten waarden ruim beneden de gestelde
grenswaarden uit de Wet Milieubeheer liggen. Ook in de voorafgaande jaren zijn geen
overschrijdingen vastgesteld. De waarden voor fijnstof en stikstofdioxide laten een stabiele en
langzaam dalende trend zien terwijl de waarden voor benzeen naar verhouding flink fluctueren,
maar de laatste jaren, na een piek in 2016, weer verminderen.

Naast de absolute meetgegevens wordt in de windroosanalyse ook aangegeven hoeveel van de
verontreiniging afkomstig is van het Antwerpse industrieterrein. Hiervoor wordt niet alleen gebruik
gemaakt van de meetgegevens van Ossendrecht maar ook van die van drie meetstations in België
rond het industriegebied, namelijk een station in Borgerhout, ten zuiden van Antwerpen, een
station in Doel, ten noordwesten van Antwerpen en een station in Beveren, ten westen van
Antwerpen.
Het is nu eenvoudig voor te
stellen dat wanneer de wind
bijvoorbeeld uit het zuidwesten
komt en de meetstations ten
westen, ten noorden en ten
zuiden van het industrieterrein
niets meten maar het station in
Ossendrecht wel een
verhoging meet, dat deze
verhoging uit het tussen het
westelijke station en
Ossendrecht gelegen gebied
moet komen, dus het
Antwerpse industriegebied (of, ook nog een mogelijkheid, de snelweg A4). Dit is natuurlijk een zeer
eenvoudig geval maar het maakt duidelijk hoe in principe bepaald wordt waar de bron van de
verontreiniging ligt.
De grafiek hiernaast geeft aan uit welke richting de wind in
Ossendrecht procentueel over een jaar waait. Bij nadere
beschouwing blijkt dat de wind ongeveer 40% van de tijd uit
de richting van het Antwerpse industriegebied waait.
De berekeningen die de provincie heeft gemaakt zijn
natuurlijk een stuk ingewikkelder en geven voor de gemeten
componenten aan uit welke windrichting ze procentueel
afkomstig zijn.
Het blijkt dat voor de benzeenconcentratie ongeveer 32%
aan het Antwerpse industriegebied kan worden
toegeschreven. Voor stikstofdioxide is de bijdrage ongeveer
3%. Dit was in 2011 nog 13%, dus zowel de absolute
waarde als het procentuele aandeel van Antwerpen daalt.
Voor fijnstof was het niet mogelijk om de bron te bepalen daar de in Ossendrecht gemeten
concentratie veel lager is dan in alle andere stations.
Conclusie:
De gemeten waarden zijn ruim beneden de grenswaarden

-

De fijnstofconcentratie is dusdanig laag dat geen betrouwbare bepaling van het aandeel
van het Antwerpse industriegebied kan worden uitgevoerd
dat ruim dertig procent van de gemeten benzeenconcentratie uit het Antwerpse
industriegebied afkomstig is, maar dat de concentratie hiervan niet verontrustend is

-

Als u zelf eens aan de slag wilt, via de volgende link komt u bij de actuele data:
www.brabantluchtmeet.net/dynamisch werkblad allstations.
KERNCENTRALE DOEL
De kerncentrale Doel bestaat uit 4 reactoren. De reactoren Doel 1 en 2 werden in 1975 in gebruik
genomen. De gebruiksduur van de reactoren werd door de Wet op de kernuitstap vastgelegd op
40 jaar. Doel 1 en 2 zouden dus in 2015 gesloten worden maar de toenmalige regering heeft
besloten de levensduur van deze beide reactoren met 10 jaar te verlengen met het gevolg dat Doel
1 en 2 pas in 2025 uitgeschakeld zullen worden.
De reactoren Doel 3 en 4 zijn in respectievelijk 1982 en 1985 in gebruik genomen. Voor deze
reactoren is nog geen levensduurverlenging voorzien en zij dienen dus bij onveranderd beleid in
respectievelijk 2022 en 2025 uitgeschakeld te worden.
Voorafgaand aan de verkiezingen van mei 2019 heeft ENGIE, een Frans multinationaal opererend
bedrijf voor de productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas en tevens eigenaar
en operator van de kerncentrales in Doel en Tihange, in een memorandum haar toekomstvisie met
betrekking tot de Belgische klimaatambities en energietransitie beschreven.
In dit stuk betoogt ENGIE dat een geleidelijke afbouw van de Belgische kernenergie, waarbij
minstens twee kerncentrales ook na 2025 open zouden blijven, veel voordelen zou hebben boven
het volledig afzien van kernenergie na 2025 zoals nu voorzien.
Hiervoor worden drie argumenten aangevoerd;
•
•
•

Bij geheel afzien van kernenergie na 2025 zou de CO2 uitstoot door elektriciteitsopwekking
aanzienlijk toenemen terwijl dit bij langzamere uitfasering veel minder zou zijn
De kosten voor de elektriciteitsopwekking zouden voor de burgers, bij het geheel
verdwijnen van de kernenergie in 2025, veel hoger uitvallen dan bij geleidelijke uitfasering
Wanneer er voor gekozen wordt om vanaf 2025 volledig kernenergie vrij te zijn komt de
leveringszekerheid van elektriciteit onder druk te staan. Dit zou namelijk betekenen dat in
2030 tot zo’n 45% van de benodigde elektriciteit geïmporteerd zou moeten worden

In dit document wordt verder betoogd dat niet alleen België maar ook de omringende landen na
2030 in min of meerdere mate elektriciteit zouden moeten importeren. Verder wordt aangegeven
dat de perioden waarin import nodig zou zijn voor al deze landen gelijktijdig zou optreden. Duidelijk
is dat in dat geval al deze landen met leveringsproblemen zullen worden geconfronteerd.
In verband met deze drie punten vraagt ENGIE de nieuw te vormen regering dan ook dringend om
de volgende belangrijke beslissingen te nemen, te weten:
•
•

Een besluit over de definitieve opslag van kernafval en de financiering daarvan
Een al dan niet gedeeltelijk uitstel van totale afschaffing van de kernenergie per 2025,
waarbij Doel 4 en Tihange 3 langer in bedrijf blijven

Het uitschakelen en vervolgens ontmantelen van een reactor vergt nogal wat aan planning. Ook
het in bedrijf houden van een reactor na de aanvankelijk vastgestelde uitschakeldatum vergt veel
aanpassingen aan de reactor en dus veel investeringen omdat de reactor op de nieuwste stand
van de techniek gebracht moet worden. Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle), de onafhankelijke Belgische toezichthouder, gaat er vanuit dat een besluit over al dan
niet verlengen van de levensduur ongeveer 5 jaar vóór de wettelijke sluitingsdatum dient te worden
genomen.
Zoals de zaken er nu voor staan zal Doel 3 (de scheurtjesreactor) in oktober 2022 gesloten
worden. In februari 2025 volgt dan Doel 1 en december 2025 Doel 2. Wanneer niet tot
levensduurverlenging van Doel 4 wordt besloten dan zal deze reactor in juni 2025 uitgeschakeld
worden.

ZONNEWEIDES/ -PARKEN
Als we niet uitkijken ligt binnen de kortste keren heel NL vol met zonnepanelen. Grondeigenaren
en investeerders staan in de rij om zonneparken aan te leggen. Makkelijk geld verdienen.
Ook in Woensdrecht stond men al in de rij. Gelukkig moest iedere gemeente eerst een visie
opstellen. Wethouder van Agtmaal organiseerde een themaraad waar wij uiteraard aan hebben
deel genomen. In mei werd de visie gepubliceerd onder de naam: ‘Uitnodigingskader zonneenergie’. Een prima stuk waarin duidelijk aangegeven is wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Het aantal aanvragen is al
aardig geslonken! Interessant stuk, u vindt het via de link:
https://www.woensdrecht.nl/home/bekendmakingen_43430/item/vastgesteld-uitnodigingskader-zonneenergie_162632.html
NAMIRO NIEUWS
Onze collega-milieuclub, en wij met hen, hebben afscheid genomen van Jim de Blank. Hij is maar
liefst 30 jaar voorzitter geweest en in die periode is de vereniging drastisch veranderd. Naast het
organiseren van natuurexcursies en lezingen werd het bewaken van de Woensdrechtse natuur de
belangrijkste bezigheid. Dat deed Jim op zijn geheel eigen manier, stevig en vaak met succes.
Woensdrecht is er zeker groener op geworden. Op veel dossiers hebben we goed samengewerkt
en zijn enorme dossier kennis zullen we zeker (ook) missen. Jim heeft in Voorburg nieuw geluk
gevonden, wij wensen hem alle goeds.
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Paranke Surminski heeft inmiddels de voorzittershamer bij Namiro overgenomen en de
samenwerking zal zeker nog toenemen. De vereniging heeft namelijk de statuten aangepast en
kan zich nu ook met ontwikkelingen op en rond de Brabantse Wal ‘bemoeien’. Voorheen was ze bij
procedures alleen in de gemeente Woensdrecht ontvankelijk.
EVOLUTIE MISLUKT?
Bert Keijzer in Trouw 6 september:
“Een mogelijk dieptepunt in de evolutie van leven op aarde tref je in het beeld van de zogenaamd
slimste aap op het erf die braaf achter een welhaast breinloze viervoeter aan sjokt om diens
drollen in een plastic zakje op te vangen. In het zicht van een dergelijk tafereel kun je moeilijk
volhouden dat er niks fout is gegaan”.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BENEGORA D.D. 1 APRIL 2019
Opening
Voorzitter Jan Andriese opent de vergadering en heet een bescheiden aantal leden welkom
op de Algemene Vergadering.
Verslag algemene vergadering 2016 en 2017
Het verslag van de gecombineerde AV 2016 en 2017 is gepubliceerd in de BENEGORA
INFO nr. 109. Er is geen behoefte het voor te lezen en het wordt zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt de een aantal afmeldingen en de ingekomen brief van de financiële
commissie.
Financiële verslag
Het financieel verslag 2018 wordt door de penningmeester geprojecteerd en toegelicht.
Het jaar werd afgesloten met een voordelig saldo van € 2499. De inkomstenkant, subsidies
en contributies is, afgezien van de rente, stabiel. De bank gaf nog een schamele € 0,39 voor
onze spaarcentjes!
De gebruikelijke uitgaven voor porto, reiskosten, zijn in lijn met voorgaande jaren en de
begroting. De project- en actiekosten worden bepaald door wat zich in de regio voordoet en
waren duidelijk lager dan begroot evenals de kosten voor ons periodiek de Benegora Info, de
overschakeling naar de digitale versie leverde een duidelijke besparing op.
Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve juridische kosten.
De presentatie en de toelichting volstaan, er zijn geen vragen.
Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit mevrouw van Rijen en de heer den Heijer, heeft de
administratie over 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Zij hebben dit schriftelijk aan het
bestuur gemeld. Mevrouw van Rijen is m.k. afwezig. Leo den Heijer neemt de honneurs waar
en brengt ook mondeling verslag uit. De cijfers zijn conform de zojuist gepresenteerde en de
vergadering wordt voorgesteld de penningmeester en het bestuur voor beide jaren te
dechargeren. De vergadering volgt het advies van de commissie en gaat akkoord. De
voorzitter dankt zowel de penningmeester als de financiële commissie. Als nieuw lid van de
FC wordt Simon Kappelhof benoemd, hij zal in 2019 Leo den Heijer assisteren.
Jaarverslag 2018
Het jaarverslag van het bestuur over 2018 is gepubliceerd in de BENEGORA INFO nr.109A
Er is geen behoefte aan voorlezing. Er worden een aantal vragen beantwoord en met
betrekking tot een aantal nog lopende resp. doorlopende dossiers wordt de laatste stand van
zaken toegelicht.
Decharge bestuur
De voorzitter constateert dat zowel de financiële- als het jaarverslag door de vergadering zijn
geaccepteerd en dat daarmee het bestuur is gedechargeerd voor het in 2018 gevoerde
beleid.
Bestuurszaken
(Her)verkiezing bestuursleden. Dit jaar niet aan de orde.
Er kan helaas ook geen nieuw bestuurslid benoemd worden. Op de dringende oproep zich
verkiesbaar te stellen resp. mogelijke kandidaten voor te dragen is niet gereageerd.
Samenwerking
De samenwerking met NAMIRO verloopt prima. Het bijwonen van elkaars bestuursvergadering bevalt goed. We delen standpunten en argumenten en zijn het op veel dossiers
met elkaar eens en trekken vaak samen op. Van meerdere kanten komt de vraag of we voor
de ZW-hoek niet één vereniging zouden moeten oprichten. Alle clubs hebben moeite
bestuursleden te vinden en we trekken toch ook al veel samen op. Toch zijn er ook een paar
argumenten tegen. De eerste, het grensoverschrijdende element van BENEGORA, is nog
via nieuwe statuten op te vangen. Er is echter ook een financiële kant. Door onze beperkte
vermogen kan er steeds een toevoeging verkregen worden als een zaak juridisch
‘uitgevochten’ moet worden. Dat was onlangs nog het geval bij de Markiezaats Container
Terminal en de Bergsche Poort. IVN Groene Zoom (Wim de Haan) trekt de kar en de

toevoeging loopt via BENEGORA en kunnen we Jan-Eelco Dijk inschakelen.
Een ander, minstens zo belangrijk punt, is de continuïteit van kennis. We proberen steeds in
een zo vroeg mogelijk stadium, in het voortraject van een plan betrokken te worden. Je komt
met gezond verstand een eind maar het is ook noodzakelijk dat er kennis van de wetten en
regeltjes voor handen is.
Activiteiten en plannen 2019
De voorzitter vat kort samen: We gaan op dezelfde voet voort. Er lopen de nodige dossiers
ook in 2019 en wellicht langer door. Verder zijn we ‘afhankelijk’ van de al of niet snode
plannen van bedrijven, ondernemers en gemeenten. Waar ook zeker aandacht aan zal
worden besteed is de Omgevingsvisie en het Duurzamheidsbeleid.
Rondvraag
Mevr. Vrijhoef vraagt of er actief aan ledenwerving gedaan wordt en of dat effect heeft. Het is
al een tijd geleden dat er een flyer gemaakt is, weinig succesvol overigens. Af en toe meldt
zich een nieuw lid, soms na een actie en een artikeltje in de pers, met name rond KC-Doel.
De F-book pagina heeft tot nu toe geen merkbaar effect. We zullen nog eens na denken over
een nieuwe flyer in een hedendaags jasje.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun komst en bijdragen en
sluit de vergadering.
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