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Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten mei 2015
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Voorwoord
Voor u ligt het digitale jaarverslag 2015 van Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, na de verkiezingen in maart,
waarbij de nieuwe Staten aantraden voor een periode van vier jaar.
Het jaarverslag wil burgers, bedrijven en andere organisaties inzicht geven in het
werk dat in 2015 door de Staten is verzet.
Ik wens u veel leesplezier toe en nodig u uit om bij vragen of opmerkingen
contact op te nemen met de griffie.

Luuk van Luijk
Statengriffier

Commissaris van de
Koning Jaap Smit (rechts) en
Statengriffier Luuk van Luijk
terug naar inhoud
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1. Provinciale Staten
1.1		

Samenstelling

De leden van Provinciale Staten vormen samen het provincieparlement.
Ze bepalen namens de inwoners van Zuid-Holland wat de provincie doet op het
terrein van onder meer ruimte, verkeer en vervoer, landschap, economie, energie
en lokaal bestuur. Provinciale Staten controleren Gedeputeerde Staten, het
dagelijks bestuur van de provincie, bij de uitvoering van het vastgesteld beleid.
Elke vier jaar vinden verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Na de laatste
verkiezingen, in maart 2015, zijn de 55 zetels in Provinciale Staten van ZuidHolland als volgt verdeeld:
VVD 			
10 zetels
PVV			8 zetels
D66			7 zetels
CDA			7 zetels
SGP & ChristenUnie
6 zetels
PvdA			5 zetels
SP				5 zetels
GroenLinks		
3 zetels
Partij voor de Dieren
2 zetels
50Plus			2 zetels
Onderwerpen die in de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten worden
behandeld, zijn meestal in een van de Statencommissies besproken. Na de
verkiezingen hebben Provinciale Staten vijf commissies ingesteld: Ruimte en
Leefomgeving, Verkeer en Milieu, Duurzame Ontwikkeling, Bestuur en Middelen
en de Commissie Onderzoek van de Rekening. Daarnaast hebben Provinciale
Staten een werkgroep Europa ingesteld.
terug naar inhoud
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1.2

Commissaris van de Koning

Sinds 1 januari 2014 is Jaap Smit commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
De commissaris is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van
Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning heeft daarnaast verschillende taken en bevoegdheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
provincietaken waarover hij verantwoording aflegt aan Provinciale Staten,
en rijkstaken waarover hij verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).
Jaap Smit
Commissaris van de Koning
2014 - heden

1.3

Presidium

Het presidium bestaat uit alle (commissie)voorzitters en bereidt de vergadering
van Provinciale Staten voor en stelt de voorlopige agenda van deze vergadering
vast. Verder adviseert het presidium met betrekking tot vergaderingen en
besluitvorming.
Voorzitter: commissaris van de Koning Jaap Smit.
Leden: Servaas Stoop (SGP & ChristenUnie, 1e plv voorzitter Provinciale Staten),
Bart Vermeulen (SP, 2de plv voorzitter Provinciale Staten), Rense Weide (VVD,
commissievoorzitter Bestuur en Middelen), Metin Çelik (PvdA, commissievoorzitter
Ruimte en Leefomgeving), Marischa Kip (CDA, commissievoorzitter Duurzame
Ontwikkeling), Ria Oosterop-van Leussen (D66, commissievoorzitter Verkeer en
Milieu) en Ed Braam (PVV, commissievoorzitter Commissie Onderzoek van de
Rekening).

1.4

Fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bespreekt de huishoudelijke aangelegenheden met
een meer politiek karakter.

terug naar inhoud
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Voorzitter: commissaris van de Koning Jaap Smit.
Leden: Tiemen Brill (VVD), Ron Hillebrand (PvdA), Henk de Vree (PVV), Meindert
Stolk (CDA), Bart Vermeulen (SP, tot 10 oktober 2015) Lies van Aelst (SP, vanaf 10
oktober 2015), Geertjan Wenneker (D66), Servaas Stoop (SGP & CU), Huri Sahin
(GroenLinks), Carla van Viegen (Partij voor de Dieren), Willem Bakx (50Plus).

1.5

Kengetallen

Tabel 1: kengetallen vergaderingen Statencommissies en Provinciale Staten
Instrument / activiteit

2015 1

terug naar inhoud

2013

2012

2011

Statenvergaderingen

9

15

10

11

12

Commissievergaderingen
(incl. werkgroepen, hoorzittingen, etc.)

37

51

49

47

41

Vergaderingen Fractievoorzittersoverleg
en Presidium

11

23

13

14

14

Tussentijdse wijzigingen in Provinciale
Staten

4

4

0

2

5

4

3

3

3

13

13

7

26

Fractievertegenwoordigers3

1 Cijfers vanaf start nieuwe
statenperiode, 1 april 2015.
2	Cijfers tot het einde van de
statenperiode, 31 maart 2015.
3	Provinciale Staten hebben in
het voorjaar van 2015 besloten
de mogelijkheid tot het
benoemen van een fractievertegenwoordiger, geschrapt uit
het Reglement van Orde.
4 	Eén amendement is aangenomen, vier amendementen
werden overgenomen door
Gedeputeerde Staten.

2014 2

Griffienotities

7

Provinciale Staten besluiten

66

Ingediende amendementen
- waarvan aangenomen

18
54

43

65

56

48

Ingediende moties
- waarvan aangenomen

39
14

67

95

63

44

Schriftelijke vragen cfm. artikel 49 RvO

106

123

132

170

172

Burgerinitiatieven

0

1

1

0

1

Initiatiefvoorstellen

1

1

1

3

1

Gepubliceerde rekenkameronderzoeken

2

5

3

4

6

Externe oriëntaties (zoals werkbezoeken,
informatiebijeenkomsten etc.)

26

11

13

17

18

Ingekomen stukken via de LIS
(lijst ingekomen stukken)

1.086

899

1.115

1.141

964
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1.6

Samenstelling Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie.
De leden zijn:
Rogier van der Sande (VVD)
Rik Janssen (SP)
Floor Vermeulen (VVD)
Jan Herman de Baas (provinciesecretaris)
Han Weber (D66)
Adri Bom-Lemstra (CDA)
Jaap Smit (Commissaris van de Koning, voorzitter)

terug naar inhoud
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2. Statencommissies
De vijf statencommissies bereiden de besluitvorming in Provinciale Staten voor
en handelen eigenstandig onderwerpen af. De belangrijkste onderwerpen van
2015 zijn in dit hoofdstuk weergegeven.

2.1

Commissie Bestuur en Middelen

Commissievoorzitter: Rense Weide (VVD)
Plv. commissievoorzitter: Chris Schaapman (SGP & CU)
Commissiegriffier: Hans Geraets (wnd)/Ellen Pieters

Verbonden partijen
De commissie heeft in de septembervergadering uitvoerig gesproken over de
invulling van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten bij
samenwerkingsverbanden met andere partijen.
Commissie Bestuur
en Middelen

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Gedeputeerde Staten hebben de samenwerking met de Metropoolregio geïntensiveerd door afspraken te maken over de gezamenlijke uitvoering van acht zogeheten icoon-projecten. In de oktobervergadering hebben gedeputeerde Vermeulen,
de commissaris van de Koning en metropoolregiobestuurder Van der Tak deze
voornemens met de commissie besproken.

Bestuurlijke toekomst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
De commissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de bestuurlijke organisatie van deze regio. Ook is de commissie ingegaan op een uitnodiging
van de (fusie)gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen voor een nadere kennismakingsbijeenkomst.

terug naar inhoud
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Initiatiefvoorstel Monitoring zorg, wonen, werk, en welzijn
De fractie van 50Plus heeft een initiatiefvoorstel ingebracht waarin Gedeputeerde
Staten worden opgedragen de vinger aan de pols te houden bij de wijze waarop
burgers worden bediend op een aantal terreinen van zorg. Na discussie in de
commissie heeft de fractie van 50Plus besloten het voorstel aan te houden totdat
Gedeputeerde Staten een visie hierover aan Provinciale Staten hebben voorgelegd.

Cultureel erfgoed
In het coalitieakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor het behoud van het
cultureel erfgoed in Zuid-Holland. De commissie heeft in december stilgestaan bij
de voorstellen van Gedeputeerde Staten over de verdeling van de middelen over
de verschillende doelen en projecten op dit terrein.

Vluchtelingenvraagstuk
In opdracht van de minister van BZK heeft de commissaris van de Koning een
taak gekregen bij de opvang binnen Zuid-Holland van de sterk gegroeide vluchtelingenstroom naar ons land. De commissaris van de Koning legt hierover als
rijksorgaan verantwoording af aan de minister van BZK. De commissaris informeert de Staten over zijn werkzaamheden op dit terrein.

2.2

Commissie Verkeer en Milieu

Commissievoorzitter: Mw. Ria Oosterop-van Leussen (D66)
Plv. commissievoorzitter: Willem Bakx (50Plus)
Commissiegriffier: Bram Duizer

N207
Commissie Verkeer
en Milieu

De provincie werkt aan verbetering van de bereikbaarheid tussen Alphen aan den
Rijn en Gouda. Onderdeel hiervan is het project N207 corridor – Vredenburghlaan
en Bentwoudlaan, dat bestaat uit de aanleg van een nieuwe provinciale randweg

terug naar inhoud
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ten zuidwesten en westen van de kern van Waddinxveen, en de aanleg van een
vierde afslag aan de bestaande turborotonde Bredeweg N456/N219. De commissie
besprak het voorstel van Gedeputeerde Staten om de nieuwe verbinding
gefaseerd te realiseren.

Bomenkap langs provinciale wegen
In september besprak de commissie het onderwerp bomenkap langs provinciale
wegen naar aanleiding van insprekers in de commissie. Gedeputeerde Staten
waren voornemens langs de provinciale wegen bomen te kappen uit oogpunt van
verkeersveiligheid. Bij onderhoud van wegen wordt telkens naar de specifieke
situatie gekeken, zodat bomen niet onnodig worden gekapt.

Luchthavenregeling Spoorlaan Den Haag
Op 1 mei 2014 diende Heliplan V.O.F. een aanvraag in voor een luchthavenregeling voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag (GAVI-kavel).
In de tussenliggende periode is meerdere keren gesproken over deze aanvraag.
De commissie is op werkbezoek geweest naar de locatie en in september is er een
hoorzitting georganiseerd. Uiteindelijk werd het voorstel van Gedeputeerde
Staten aangenomen, met een aantal amendementen dat de overlast voor omwonenden moet beperken.

Duinpolderweg
Begin 2015 hebben Provinciale Staten aangegeven extra tijd te willen nemen voor
de discussie over nut en noodzaak van de Duinpolderweg in de Bollenstreek.
De locatie van het nog aan te leggen gedeelte is in onderzoek. Hiervoor zijn zes
verschillende alternatieven in beeld. Overeenstemming over deze alternatieven is
er nog niet. Samen met de provincie Noord-Holland onderzoekt de provincie deze
nieuwe verkeersverbinding in de Duin- en Bollenstreek. In november zijn de
commissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland en de commissie Mobiliteit en
Financiën van de Provincie Noord-Holland op werkbezoek geweest naar de regio.

terug naar inhoud
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Vervoersautoriteit
In november stond de beoogde samenwerking op het gebied van Openbaar
Vervoer en de vorming van een vervoersautoriteit op de agenda. De commissie
sprak met de heer Langenberg, voorzitter van de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en gedeputeerde Vermeulen over de samenwerking tussen de provincie en de MRDH op het terrein van verkeer en vervoer.
Voor de zomer van 2016 verwacht de commissie hier verder inhoudelijk over te
spreken.

2.3

Commissie Duurzame Ontwikkeling

Commissievoorzitter: Marischa Kip (CDA)
Plv. commissievoorzitter: Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)
Commissiegriffier: Randy de Jongh

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016

Commissie Duurzame
Ontwikkeling

Kort na de verkiezingen besprak de commissie tijdens een ingelaste vergadering
in april het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016. Door het Rijk was bepaald dat alle
colleges van Gedeputeerde Staten uiterlijk 15 april 2015 het Natuurbeheerplan
vastgesteld moesten hebben. Eerder dat jaar hadden Provinciale Staten aangegeven dat de nieuwe Statenleden in staat moesten worden gesteld Gedeputeerde
Staten aandachtspunten mee te geven.

Ganzenproblematiek
In september sprak de commissie over de inzet van kooldioxide voor de beheersing van de ganzenpopulatie. Ook in deze nieuwe statenperiode waren de meningen over de inzet van dit instrument verdeeld.

Uittreding uit Natuur- en Recreatieschappen en afbouw Groenservice
Zuid-Holland
Op 4 november stond de uittreding van de provincie uit natuur- en recreatieterug naar inhoud
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schappen en de afbouw van Groenservice Zuid-Holland op de agenda. De meerderheid van de fracties stond achter de uittreding en het voorstel tot afbouw van
Groenservice Zuid-Holland. In 2016 wordt nader besproken wie de taak van
Groenservice Zuid-Holland overneemt.

Beleidsagenda Energietransitie
Nederland heeft vanuit Europa de verplichting om voor 2020 de energiedoelen te
halen. Ook Zuid-Holland moet daarvoor haar aandeel leveren. In november
besprak de commissie de kaders voor de beleidsagenda Energietransitie. In het
verlengde daarvan brachten Statenleden in december een bezoek aan Green Well,
een aardwarmteproject voor de glastuinbouw in het Westland, aan twee recent
geplaatste windturbines in de gemeente Vlaardingen en aan het Schiedamse
havengebied.

Rapportage biodiversiteit Zuid-Holland 2014
De commissie vergaderde in december over de rapportage biodiversiteit ZuidHolland 2014. De rapportage biedt inzicht in de natuurkwaliteit in de gehele
provincie.

Buijtenland van Rhoon
De commissie heeft in 2014 het advies van de commissie Veerman over het
Buijtenland van Rhoon onderschreven. Het gevolg was dat het lopende project
anders wordt georganiseerd, op een manier die beter aansluit op de wensen van
de betrokkenen uit deze regio.

Werkbezoek aan de gezamenlijke natuur- en landschapsorganisaties
Op uitnodiging van de gezamenlijke Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties bracht de commissie in september een werkbezoek aan de Hooge Boezem
achter Haastrecht. De aanwezigen spraken onder meer over samenwerking tussen
organisaties onderling en met de provincie. De Statenleden zagen hoe natuur,
landschap en cultureel erfgoed elkaar in de regio versterken.

terug naar inhoud
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2.4

Commissie Ruimte en Leefomgeving

Commissievoorzitter: Metin Çelik (PvdA)
Plv. commissievoorzitter: Berend Potjer (GroenLinks)
Commissiegriffier: Ingrid van Mulligen

Partiële wijziging VRM met betrekking tot windenergie
Het doel van deze partiële wijziging is het opnemen van haalbare locaties voor
windenergie in de stadsregio Rotterdam. In de commissie is gesproken over het
goed betrekken van gemeenteraden.
De gemeenten moeten weten of er nog ruimte is om alternatieve locaties aan te
wijzen, en moeten op de hoogte zijn van eventuele compensatiemogelijkheden.
Om een goed beeld te krijgen van alle alternatieven bij de definitieve besluitvorming rond de locaties, organiseerde de commissie in november een hoorzitting.

Detailhandel
De commissie heeft het onderwerp detailhandel geagendeerd en aangegeven
actief betrokken te willen zijn bij het detailhandelbeleid.
Gedeputeerde Staten stellen op dit moment geen nieuw beleid voor en willen een
koopstromenonderzoek laten uitvoeren. De uitkomst daarvan, de adviezen van de
onafhankelijke adviescommissie detailhandel, en de onderzoeken die gedaan
worden door Detailhandel Nederland kunnen tot beleidswijzigingen leiden.
De commissie heeft aangegeven de dorpen, kernen en binnensteden weer
levendig te willen maken, leegstand aan te willen pakken en perifeer winkelgebied te beperken.

Vraaggericht bedrijventerreinenbeleid
De komende jaren staat de provincie voor een aantal belangrijke opgaven betreffende het bedrijventerreinenbeleid. Het gaat hierbij om het voortzetten en
afronden van de UHB-trajecten (Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen) en het uitzetten van een koers voor een meer vraaggericht bedrijventerreinen-beleid. De commissie heeft in augustus Gedeputeerde Staten kaders
terug naar inhoud
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meegegeven voor de op te stellen visie bedrijventerreinenbeleid. De commissie
heeft ook aangegeven dat bij eventuele aanvragen voor nieuwe terreinen, eerst de
zogenaamde ladder van duurzaamheid toegepast wordt.

Werkbezoek Ruimtelijke kwaliteit
De commissie bracht samen met de Provinciaal adviseur Ruimtelijke kwaliteit,
Abe Veenstra, in september een bezoek aan verschillende projecten rond de A4
Midden-Delfland. De Provinciaal Adviseur benadrukte dat voor ruimtelijke
kwaliteit integrale samenwerking heel belangrijk is.

Werkbezoek aan Heineken Groene Cirkels
Tijdens het werkbezoek in november aan Heineken konden de Statenleden horen
en zien wat samenwerken met het bedrijfsleven en kennisinstituten kan opleveren. De Statenleden spraken over het het samenwerkingsverband Groene Cirkels,
tussen Heineken, provincie en kennisinstituut Alterra.

terug naar inhoud
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3. 	Rekenkamer, ombudsman
en IPO
3.1

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid
en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, NoordHolland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de
afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én
of zij handelen volgens de regels.
De Programmaraad die bestaat uit 12 Statenleden, adviseert de Rekenkamer over
de programmering. Namens Zuid-Holland zitten de Statenleden Herman van der
Bent (CDA), Ed Braam (PVV) en Josine Meurs (D66) in de Programmaraad. In 2015
publiceerde de Rekenkamer drie onderzoeken voor de provincie Zuid-Holland:
Validatie terugblik collegeperiode 2011-2015, Beleid en praktijk met betrekking tot
verbonden partijen en Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen.

3.2

Nationale ombudsman

Het instellen van een ombudsmanfunctie is een wettelijke taak van de provincie.
Provinciale Staten kunnen een eigen ombudsfunctie in het leven roepen danwelaansluiten bij de Nationale ombudsman in Den Haag. In Zuid-Holland is voor de
laatste variant gekozen. Eenieder kan zich wenden tot de Nationale ombudsman
als men het niet eens is met de afhandeling van een klacht door de provincie
Zuid-Holland. In 2015 zijn er geen klachten ingediend met betrekking tot gedragingen van de provincie.

terug naar inhoud
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3.3

IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de
provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Statenleden Huri Sahin (GroenLinks) en
Christelle van den Berg (VVD) zitten namens Provinciale Staten van Zuid-Holland
in de Algemene Vergadering van het IPO. De Algemene Vergadering benoemt het
bestuur en keurt de meerjarenagenda, de jaarplannen, het jaarverslag en de
jaarrekening van het IPO goed.

terug naar inhoud
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4. De Statengriffie

Luuk van Luijk
Statengriffier
2013 - heden

De medewerkers van de statengriffie ondersteunen de leden van Provinciale
Staten. Zij bereiden onder meer de commissie- en statenvergaderingen voor.
Ook adviseren zij de Staten(leden) op verschillende terreinen en organiseren zij
werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten.
De griffie werkt in de eerste plaats voor Provinciale Staten en commissies als
geheel, en geeft daarnaast ondersteuning bij individuele verzoeken van Statenleden en fractiemedewerkers.
De griffie heeft vrijwel dagelijks contact met burgers, bedrijven en instellingen
van Zuid-Holland, en zet in op een laagdrempelige en gerichte dienstverlening
aan degenen die contact zoeken met de Staten.
De griffie voert haar werkzaamheden uit op basis van een werkplan dat jaarlijks
wordt voorgelegd aan het fractievoorzittersoverleg.
De bezetting bij de griffie in 2015 was als volgt:
Bezetting Fte
Statengriffier 1,0
Statenadviseurs 2,0
Communicatieadviseurs 1,6
Commissiegriffiers 3,9
Statenmedewerkers 3,0
Totaal 11,5

terug naar inhoud
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Provinciale Staten (per 1 april 2015)
VVD
mw. C.M.C. (Christelle) van den Berg
mw. L. (Laurine) Bonnewits - de Jong
dhr. T.L. (Tiemen) Brill
mw. M.I. (Marijke) van Dobben de Bruijn
dhr. S.A. (Bas) Kurvers vanaf 27 mei 2015
dhr. M.W. (Marcel) Ludema
mw. R.M.L. (Mirjam) Nelisse
dhr. F.A. (Frits) Paymans vanaf 27 mei 2015
dhr. R.A.M. (Rogier) van der Sande tot 27 mei 2015
dhr. J. (Jan-Paul) van Staalduinen
dhr. F. (Floor) Vermeulen tot 27 mei 2015
dhr. R.F. (Rense) Weide

mw. H.R. (Ria) Oosterop-van Leussen
dhr. G. (Geertjan) Wenneker
mw. A. (Anneke) Wijbenga

CDA
dhr. H.S. (Herman) van der Bent
mw. A.W. ( Adri) Bom-Lemstra tot 27 mei 2015
dhr. M. (Muzaffer) Çetin
dhr. M.A.C. (Maurits) de Haan vanaf 27 mei 2015
mw. M. (Marischa) Kip
dhr. P.J. (Paul) Rijken
dhr. M. (Meindert) Stolk
mw. P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen

PVV

SGP & ChristenUnie

dhr. E.G.T. (Ed) Braam
mw. T.F. (Tessa) Dulfer
dhr. H.W.H. (Harm) Groenendijk
dhr. T.P. (Tomas) Kok
dhr. B. (Bart) Privé
dhr. J.J. (Jeffrey) Rijken
dhr. J.H. (Henk) de Vree
dhr. G.J. (Jan) Zwerus

mw. I.S. (Ixora) Balootje
dhr. H. (Henk) van Dieren
dhr. C.H. (Chris) Schaapman
dhr. W.C. (Wilco) Scheurwater
dhr. S. (Servaas) Stoop
dhr. C. (Chris) van der Velden

D66
mw. J.N. (Janelle) Bade
dhr. P.V.F.L. (Paul) Breitbarth
dhr. S. (Said) Kasmi
mw. J.M.A. (Josine) Meurs
terug naar inhoud

PvdA
dhr. M. (Metin) Çelik
dhr. R. (Ron) Hillebrand
mw. A.L. (Anne) Koning
mw. N.K.O. (Naomie) Matil
dhr. W.A. (Willem) Minderhout
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SP
mw. R. (Lies) van Aelst
dhr. F.J. (Frank Johan) Hoogendam
dhr. J. (Hans) Slooter
mw. M.L. (Luiza) Soares
dhr. P.L. (Bart) Vermeulen

GroenLinks
mw. A. (Anneloes) van Hunnik (tot 11 november 2015)
dhr. R. (Robert) Klumpes (tijdelijk vanaf 11 november 2015)
dhr. B.K. (Berend) Potjer
mw. H. (Huri) Sahin

Partij voor de Dieren
dhr. B. (Bart) Canton
mw. A.H.K. (Carla) van Viegen

50Plus
dhr. W.M. (Willem) Bakx
dhr. J.W.A. (John) Struijlaard

terug naar inhoud
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