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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Het voornemen bestaat om op de locatie Loswal 6 te Dussen een loonbedrijf te vestigen. Volgens 

het ter plaatse geldende bestemming heeft deze locatie een agrarische bestemming en daarom staat 

het bestemmingsplan de voorgenomen bedrijfsvestiging niet toe. Om de vestiging van het bedrijf 

mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan benodigd. Ten behoeve van de 

planherziening zijn alle relevante milieuaspecten onderzocht. dient er een vormvrije m.e.r.-

beoordeling te worden uitgevoerd. De voorliggende aanmeldnotitie bevat deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling. 

1.2. Toets aan het bestemmingsplan 

Op de gronden van de planlocatie gelden twee bestemmingsplannen. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied: Loswal, Schellevis Beton‘ 

Het oostelijk deel van de gronden van de planlocatie is conform het geldend bestemmingsplan 

‘Buitengebied: Loswal, Schellevis Beton‘ (vastgesteld 26 maart 2013) bestemd als  ‘Agrarisch’ met de 

nadere aanduiding ‘bouwvlak’. Daarnaast zijn de gronden van de planlocatie deels  voorzien van de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ en de gebiedsaanduidingen ‘zeekleilandschap-eerste 

aanwaspolder’ en ‘geluidzone-industrie’.  

 

  
Uitsnede ruimtelijke plannen ‘Buitengebied: Loswal, Schellevis Beton‘ 

 

Gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ zijn met name bestemd voor uitoefening van een 

grondgebonden agrarisch bedrijf,  agrarisch grondgebruik en de instandhouding, herstel en 

ontwikkeling van de specifieke landschapswaarden.  

Gronden met de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 2’ zijn  mede bestemd voor de 

bescherming van de hoge archeologische verwachting. Voor bodemingrepen met een oppervlakte 
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van meer dan 100 m² voor zover dieper dan 0,3 meter is vooraf een nader archeologisch onderzoek 

noodzakelijk.   

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Zeekleilandschaps-eerste aanwaspolders’ zijn de gronden mede 

bestemd voor de instandhouding, herstel en ontwikkeling van het zeekleilandschap, subtype eerste 

aanwaspolders, met de volgende kernkwaliteiten: openheid, grootschalig karakter, doorschemerend 

(micro)reliëf, kades en dijken en bijbehorende taluds. 

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone-industrie’ geldt de geluidzone van een gezoneerd 

industrieterrein zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder. Hier zijn nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen uitsluitend toelaatbaar met inachtneming van de maximaal 

toelaatbare geluidswaarden volgens de Wet geluidhinder. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

Voor de gronden van het westelijk gedeelte van de planlocatie is het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ (vastgesteld 6 oktober 2015) van de voormalige gemeente Werkendam van 

toepassing.  

 

 

  
Uitsnede ruimtelijke plannen ‘Buitengebied’ (voormalige gemeente Werkendam) 

 

De betreffende gronden zijn hierin bestemd als ‘Agrarisch’. Daarnaast zijn deze gronden van de 

planlocatie ook deels  voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ en de 

gebiedsaanduidingen ‘zeekleilandschap-eerste aanwaspolder’. 

 

Op basis van de huidige bestemmingen in beide bestemmingsplannen is de vestiging van een 

loonbedrijf niet zonder meer mogelijk. In het geldend bestemmingsplan Buitengebied Loswal is een 
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wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor wijziging van een agrarisch bouwvlak naar agrarisch 

technisch hulpbedrijf. Met het voornemen kan echter niet worden voldaan aan de hierin gestelde 

randvoorwaarde dat geen sprake mag zijn van toename van bebouwing. Bovendien dient het 

geldend bouwvlak ten behoeve van het voornemen te worden vergroot. Door middel van een 

bestemmingsplanherziening kan het voornemen alsnog mogelijk worden gemaakt. 

 

1.3. Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, activiteiten en 

besluiten die (mogelijk) af te wegen of de ontwikkeling grote gevolgen kunnen hebben voor het 

milieu. Er ontstaat een verplichting voor een m.e.r.-procedure als de voorgenomen activiteit is 

vermeld in bijlage C van het Besluit m.e.r. en de activiteit daarbij in omvang minimaal gelijk is aan de 

daarbij vermelde drempelwaarden. Een m.e.r. is ook verplicht indien de activiteiten in het plan 

mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden, zodat een passende 

beoordeling nodig is. 

 

Voor plannen geldt tevens een directe planm.e.r.-plicht wanneer het plan een kader vormt voor 

activiteiten uit bijlage D van besluit m.e.r. die de (indicatieve) drempelwaarden overschrijden. 

 

Daarnaast kan een activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn op basis van het Besluit m.e.r. Dit is het 

geval wanneer de voorgenomen activiteit is vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r. en de 

activiteit minimaal gelijk is aan de vermelde drempelwaarden. Een m.e.r.-beoordeling is een toets 

van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit mogelijke belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet 

zijn uit te sluiten, is alsnog een of m.e.r.-procedure nodig. Voor activiteiten ónder de drempelwaarde 

van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een 

zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

In navolgende figuur is een overzicht opgenomen van de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r..  

 
Figuur 2: Bijlage C en D in het kader van beluit m.e.r. 

 

Door wijziging van het Besluit m.e.r. in 2017 moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden 

aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is geregeld in artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r. 
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1.4. Toets C en D lijst 

In het Besluit m.e.r. is aangegeven dat de volgende ruimtelijke ontwikkelingen ) m.e.r.-

beoordelingsplichtig zijn:  

• de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van 

de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen (D 11.2) in geval van een 

bedrijfsvloeropper-vlakte van 200.000 m2 of meer.  

• de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein (D 11.3) in geval van een 

oppervlakte van 75 hectare of meer.  

 

De voorgenomen ontwikkeling op Loswal 6 te Dussen heeft betrekking op wijziging van de agrarische 

bestemming naar een bestemming voor de vestiging van een agrarisch technisch-hulpbedrijf 

(loonbedrijf) met een perceelsoppervlakte van:  

• Bestemming ‘Bedrijf’: ca. 13.222 m² 

• Bestemming ‘Groen’:  ca.  6.955 m². 

Daarmee geldt voor de ontwikkeling geen m.e.r.-beoordelingsplicht.  

 

 

 
Verbeelding 

 

Omdat de ontwikkeling in onderdeel D van het Besluit m.e.r. voorkomt, dient wel te worden 

nagegaan of sprake kan zijn van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu die de uitvoering van 

een m.e.r. noodzakelijk maken. 

 

Middels deze aanmeldnotitie wordt een vormvrije m.e.r.-beoordeling aangevraagd. 

 

1.5. Doel van een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Het doel van deze aanmeldnotitie is het analyseren in hoeverre sprake is van mogelijk belangrijke 

nadelige milieugevolgen. Aan de hand van deze informatie kan het bevoegd gezag een beslissing 

nemen of voor de voorgenomen activiteit een MER dient te worden opgesteld. Als uit de vormvrije 

m.e.r.-beoordeling blijkt dat sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kan het 
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bevoegd gezag besluiten een m.e.r.-procedure op te starten. Als de milieugevolgen beperkt zijn of 

hier in het plan goed mee om kan worden gegaan, volstaat deze vormvrije m.e.r.-

beoordelingsnotitie. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dan afgerond en vormt dan een bijlage bij 

het ruimtelijk besluit.  
 

1.6. Criteria voor het toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Een aanmeldnotitie hoeft alleen opgesteld te worden als de initiatiefnemer niet het bevoegd gezag 

is van de voorgenomen activiteit. De notitie moet ingediend worden bij het bevoegd gezag. Deze 

aanmeldnotitie is vormvrij, maar heeft wel een aantal inhoudelijke voorwaarden voor het toetsen of 

sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze zijn opgenomen in bijlage III van 

de Europese richtlijn m.e.r.. In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet aandacht worden besteed aan 

de volgende criteria: 

1. Een beschrijving van de kenmerken van het plan.  

Hierbij wordt ingegaan op de aard en omvang van het plan en eventuele veranderingen die, al 

dan niet in cumulatie met andere projecten, kunnen optreden in bijvoorbeeld de uitstoot van 

stoffen, geluidproductie, verkeersgeneratie, risico op ongevallen, etc.. 

2. Een beschrijving van de plaats van het plan.  

In het plangebied en daarbuiten kunnen gebieden voorkomen die gevoelig zijn voor bepaalde 

verstoringen. Te denken valt hierbij aan kwetsbare natuurgebieden, gebieden met een hoge 

bevolkingsdichtheid, gebieden met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, etc.. In een vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt aandacht besteed aan relevante 

gevoelige gebieden en locaties in de omgeving van het plan. 

3. Kenmerken van het potentiële effect.  

Door de mogelijke verstoringen van het plan in samenhang met de gevoelige gebieden en 

locaties in de omgeving van het plan te beschouwen zijn de potentiële effecten van het plan 

te bepalen. Daarbij wordt, waar mogelijk, o.a. ingegaan op het bereik van het effect, de orde 

van grootte en de complexiteit van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect, etc.. 
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2. Plaats van het project  

 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn 
moet in het bijzonder in overweging worden genomen. 
  
 a. het bestaande grondgebruik  

De locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Altena ten zuidwesten van de kern 

Dussen. De planlocatie omvat de kadastrale percelen 497 (deels), 498, 499 en 500.  

 

  
Figuur 3: Ligging en indicatief weergegeven begrenzing plangebied 

 

De planlocatie betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie met omliggende landbouwgronden. 

Hier was tot 8 jaar terug een intensieve veehouderij gevestigd, waarvan de bedrijfsmatige 

activiteiten inmiddels zijn beëindigd en de eerdere milieuvergunning reeds is ingetrokken. 

 

b. relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) van het 

gebied 

Gezien de ligging van de locatie buiten kwetsbare gebieden omtrent natuur, bodem, water etc. en 

het gebruik van de locatie in het verleden voor agrarische activiteiten heeft de locatie geen rijkdom 

en kwaliteit aan natuurlijke hulpbronnen. 

 

c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 

• wetlands, oeverformaties, riviermondingen 

• kustgebieden 

• berg- en bosgebieden 

• natuurreservaten en -parken 
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• gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 

92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 

• gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen; 

• gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

• landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

Gezien de ligging en het gebruik van de locatie in het verleden heeft de locatie geen rijkdom en 

kwaliteit aan natuurlijke hulpbronnen. De planlocatie ligt niet in een gevoelig gebied. De locatie ligt 

niet in of nabij Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland. Ook maakt de locatie geen 

deel uit van een landschappelijk waardevol gebied en zijn op de planlocatie geen monumenten, 

cultuurhistorisch waardevolle elementen of structuren aanwezig. In de omgeving van het plangebied 

bevinden zich verder geen van de in de opsomming genoemde (potentieel) waardevolle gebieden. 
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3. Kenmerken van het plangebied 

Bij het kenmerk van het project worden de navolgende aspecten in overweging genomen.  
 a. de omvang van het project  

Het project voorziet in de functiewijziging van een bestaande agrarische bedrijfslocatie naar een 

bestemming ‘Bedrijf’ met een oppervlakte van circa ca. 13.222 m² en een bestemming ‘Groen’ van 

ca.  6.955 m². 

 
 b. de cumulatie met andere projecten  

In de omgeving van Loswal 6 zijn geen grootschalige ontwikkelingen bekend die kunnen leiden tot 

een stapeling (cumulatie) van milieueffecten.  

 
 c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen  

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van realisatie en onderhoud van het gebruik 

van de bedrijfslocatie zal plaatsvinden op een conventionele manier en geeft geen aanleiding 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig dat daarvoor een MER dient te 

worden uitgevoerd.  

 
 d. de productie van afvalstoffen  

Het afval van het te vestigen bedrijf worden afgevoerd via erkend inzamelaars en verwerkers. Het 

afvalwater wordt geloosd via het gemeentelijke drukrioleringsstelsel. De productie van afvalstoffen 

vormen naar aard en omvang geen aanleiding voor het opstellen van een milieueffectrapportage.  

 
 e. verontreiniging en hinder  

Gezien de omvang van het bedrijf is het niet de verwachting dat de bedrijfsvoering wezenlijke 

verontreiniging of hinder voor de omgeving veroorzaakt. Ten behoeve van het aantonen van de 

aanvaardbaarheid van het plan is de milieukundige uitvoerbaarheid van het plan onderzocht. Uit de 

diverse onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling niet leidt tot significante hinder. 

 
 f. het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door 
klimaatverandering;  

De ontwikkeling heeft betrekking op de vestiging van een bedrijf waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn 

gericht op agrarisch gemechaniseerd loonwerk zoals het uitvoeren van cultuurtechnische werken, 

mestdistributie, grondverzet of soortgelijke dienstverleningen. Deze activiteiten hebben geen 

invloed op het ontstaan van zware ongevallen en/of rampen. Tevens heeft het bedrijf geen gevolgen 

voor de klimaatverandering.  

 
 g. risico’s voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging 
of luchtvervuiling).  

Onderhavig plan zorgt niet voor een relevante emissie van gevaarlijke/verontreinigende stoffen die 

schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.  
  



 

 

 

P196846.003.004/RVE 

 

 

 

 Aanmeldnotitie MER   11 

 

 Pouderoyen B.V. 

4. Kenmerken in de omgeving 

Het project bestaat uit de vestiging van een loonbedrijf op een voormalige agrarische bedrijfslocatie. 
In hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn de resultaten van het onderzoek 
naar de verscheidene milieueffecten beschreven. Aan de hand van het onderstaande overzicht is 
integraal beoordeeld wat de effecten van de met het bestemmingsplan beoogde ontwikkeling zijn. 
 

(Milieu)effecten Beschrijving van de mogelijke effecten 

Bodem Moerdijk Bodemsanering B.V. heeft een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een terrein aan de weg 
Loswal 6 te Dussen. Ter plaatse van de aangetroffen zintuiglijke 
olieverontreiniging zijn ten hoogste lichte verhogingen met 
minerale olie in de grond en het grondwater aangetroffen. De 
overige boringen en het grondwater op de overige locatie zijn 
tevens ten hoogste licht verontreinigd. Gezien de aangetroffen 
(beperkte lichte) verontreiniging wordt het niet aannemelijk geacht 
dat op de locatie sprake is van een ‘ernstig geval van 
bodemverontreiniging’ (het geval indien de interventiewaarde 
wordt overschreden in meer dan 25 m3 grond of 100 m3 
grondwater) met minerale olie. 

Bedrijven en 
milieuzonering 

Uit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling niet leidt tot een 
onevenredig aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse 
van omliggende woningen. 

Geluid Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 
Het voornemen leidt niet tot toevoeging van een nieuw 
geluidsgevoelig object. De bestaande voormalige agrarische 
bedrijfswoning zal toekomstig blijven worden benut als 
bedrijfswoning. Hiervoor is geen nader akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai noodzakelijk. Daarnaast is de locatie niet 
gelegen in de nabijheid van een spoorweg, waarvoor een nader 
akoestisch onderzoek noodzakelijk is 

Industrielawaai eigen inrichting 
Ten behoeve van mogelijke geluidshinder van het bedrijf op 
nabijgelegen woningen is een nader akoestisch onderzoek 
uitgevoerd door de Aelmans adviesgroep. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat in de representatieve 
bedrijfssituatie (RBS) overal wordt voldaan aan de gestelde 
geluideisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. 
Tevens overschrijden de maximale geluidniveaus de te hanteren 
grenswaarde niet. Dit geldt eveneens voor de geluidsniveaus in het 
kader van indirecte hinder als gevolg van af- en aanvoerend verkeer 
van en naar de inrichting ter plaatse van de gevels van de 
omliggende geluidgevoelige objecten. 

Luchtkwaliteit Het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit. 
Er is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 
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Externe veiligheid De voorgenomen ontwikkeling heeft geen effecten op het 
plaatsgebonden risico of het groepsgebonden risico aangezien de 
personendichtheid als gevolg van deze 
ontwikkeling niet veranderd. Verder blijkt uit de Risicokaart 
Nederland dat er zich in de omgeving van de locatie Loswal 6 geen 
risicobronnen aanwezig zijn. 

Water Als gevolg van de ontwikkeling neemt de omvang van de verharding 
toe. Om te voorkomen dat de toename van het verhard oppervlak 
leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen en 
wateroverlast wordt een watergang/zaksloot en intentievijver 
aangelegd. De benodigde ruimte voor waterberging is berekend op 
basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard 
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de 
watergangen.  De ontwikkeling heef daarmee geen negatieve 
effecten op de waterhuishouding. 

Archeologie Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat het gehele plangebied 
een hoge archeologische verwachting heeft, derhalve is voor het 
voornemen door het Bureau voor Archeologie een archeologisch 
bureau- en inventariserend booronderzoek uitgevoerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat de kans dat archeologische resten in het 
plangebied aanwezig zijn als klein wordt ingeschat. Daarom wordt 
geadviseerd geen nader vervolgonderzoek voor archeologie meer 
uit te laten voeren en het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Cultuurhistorie De locatie en de bebouwing daarop is niet aangewezen als 
monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht. In de kaartlaag 
‘Erfgoed’ van de provinciale kaartenbank en de cultuurhistorische 
waardenkaart blijkt het gebied niet nader uitgeduid te zijn. Ten 
zuiden van het plangebied is het cultuurhistorisch vlak ‘Bergsche 
Maas’ en cultuurhistorisch landschap ‘Langstraat’ gelegen. Hieruit 
vloeien geen relevante issues voor onderhavige planontwikkeling 
voort. De landschappelijke kwaliteit van openheid is in onderhavig 
gebied wordt gewaarborgd door bij de situering van de bebouwing 
en keuze voor de beplanting af te stemmen op de aanwezige 
zichtlijnen vanaf De Loswal naar het landschap. 
Daarom heeft deze ontwikkeling geen invloed 
op de cultuurhistorische waarden van de locatie en haar omgeving. 

Ecologie Gebiedsbescherming 
Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied. De 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn:  
- Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (noordzijde): ca 2 km 
- Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (noordoostzijde) ca. 

4,5 km 
- Langstraat (zuidzijde) : ca 4 km 
- Biesbosch (westzijde): ca 5,9 km 
Ten behoeve van de vestiging van het bedrijf aan de Loswal 6 is met 
toepassing van AERIUS Calculator een berekening van de 
stikstofdepositie gemaakt. Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat 
dat er geen rekenresultaten zijn, hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Op 
basis daarvan wordt geconcludeerd dat de voorgenomen vestiging 
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van het bedrijf op niet leidt tot significant negatieve effecten op 
Natura 2000-gebieden. Verder is het plangebied niet gelegen in 
Natuur Netwerk Nederland/Brabant. 

Flora en Fauna 
Om in beeld te brengen of de ontwikkeling in strijd is met 
natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met de wet 
voorkomen kan worden is door Brabant Eco een ecologische 
quickscan uitgevoerd. Op basis van het veldonderzoek en de analyse 
van de bestaande situatie kan het voorkomen van beschermde flora 
en fauna worden uitgesloten. De ingreep zal naar verwachting niet 
leiden tot verlies van leefgebied van beschermde soorten. De 
ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van 
instandhouding. Een ontheffing Wet natuurbescherming is daarom 
niet noodzakelijk.  

 
De effecten als gevolg van de beoogde herbestemming van het voormalige agrarisch bouwvlak aan 
de Loswal 6 te Dussen zijn lokaal van aard zijn en geen landsgrensoverschrijdend karakter hebben. Er 
is geen sprake van cumulatie van effecten met andere projecten. De effecten duren zo lang als het 
bedrijf in gebruik is. Effecten zijn uitsluitend omkeerbaar door het gebruik te beëindigen. 
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5. Conclusie 

Gelet op de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de 
potentiële effecten van het project, moet worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van het 
beoogde bedrijf op het perceel Loswal 6 te Dussen geen belangrijke negatieve gevolgen heeft voor 
het milieu. Het doorlopen van een m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. 
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