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Update coronacrisis
We zien dat er in de aanpak van de coronacrisis langzaamaan een verschuiving plaatsvindt: van een
gezondheidscrisis naar de impact van het virus op de economie en het sociale leven. College en gemeentelijke
organisatie bekijken hoe wij onze inwoners en ondernemers hierbij kunnen ondersteunen, door beleid of op andere
manieren. De afgelopen week hebben we wat betreft onze communicatie vooral de maatregelen herhaald en weer
onder de aandacht gebracht: houd vol, ook bij mooi weer.
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Komende dinsdag, 21 april, is de verwachting dat het kabinet naar buiten komt met informatie of en op welke wijze
de landelijke maatregelen na 28 april voortgezet worden. Dit zal naar verwachting de nodige nieuwe informatie
opleveren. Mocht er aanleiding voor zijn, dan ontvangt u hierover een (tussentijdse) RIB. Volgende week
informeren we over de invullingen van de vieringen van Koningsdag, de herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag. In
deze RIB informeren wij u verder over de stand van zaken van de gemeentelijke organisatie, handhaving en
participatie bij bestemmingsplanprocedures door inwoners in coronatijd.

Continuïteit gemeentelijke organisatie
Ziekteverzuim medewerkers
In lijn met de richtlijnen van de overheid werkt vanaf 16 maart bijna de gehele gemeentelijke organisatie vanuit
huis. Dat lijkt een positief effect te hebben op het voorkomen van coronabesmettingen, want vooralsnog is het
ziekteverzuimpercentage sinds 5 maart niet veel hoger geworden. Ons is bekend dat er op dit moment 5
medewerkers zijn die vermoedelijk corona hebben (ze zijn niet getest). We hebben de indruk dat medewerkers met
lichte ziekteklachten zich nu niet altijd ziek melden en thuis doorwerken.

Directie stimuleert maatschappelijke inzet
Corona trekt een zware wissel op de maatschappij. Daarom heeft de directie besloten dat medewerkers 10 procent
van hun werktijd mogen inzetten voor maatschappelijk nut (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Als gemeentelijke
organisatie werken we al volgens het 70-20-10-principe. Dit betekent voor medewerkers dat ze voor 70% van hun
tijd hun functie uitvoeren, voor 20% werken aan teamoverstijgende projecten en voor 10% aan innovatie. De 10%
die anders mocht worden ingezet voor innovatie kan nu ten goede komen van maatschappelijke doelen.

Handhaving
Het algemene beeld is dat de Covid-19 maatregelen goed worden nageleefd in Stichtse Vecht. Het afgelopen
paasweekend was het beduidend rustiger op straat dan het weekend daarvoor. Ook jongeren in de gemeente
houden zich over het algemeen goed aan de geldende maatregelen. Toch is er een aantal plekken waar groepjes
jongeren zich niet altijd aan de richtlijnen houden. In de samenwerking tussen Politie, Boa’s en het jongerenwerk
worden deze locaties scherp in de gaten gehouden. Alle drie de partijen zijn niet alleen veel op straat te vinden,
maar ook op social media heel actief om via die weg de jongeren te bereiken. Het jongerenwerk heeft wekelijks
zogenoemde ‘challenges’ om jongeren te motiveren iets te doen voor kwetsbare groepen in de wijk en richt zich in
de communicatie op het naleven van de maatregelen. Daarnaast worden de komende dagen op relatief druk
bezochte locaties borden geplaatst om inwoners en bezoekers extra te attenderen op de geldende maatregelen.

----------------

Participatie bij ruimtelijke projecten, plannen, visies,
beleidsvorming en bestemmingsplannen in Coronatijd
Door de regeringsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen in ieder geval tot 28 april geen fysieke
participatie- en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daarom willen we hier als gemeente één
gezamenlijke, tijdelijke werkwijze voor hanteren die hieronder wordt toegelicht. We maken onderscheid in
participatie bij projecten/ plannen/visies/ beleidsvorming waarbij de participatie vormvrij is en voor participatie bij
bestemmingsplannen, waarbij er wettelijke kaders gelden.
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Participatie bij projecten, plannen, visies, beleidsvorming
Voor projecten/plannen/visies/beleidsvorming is de wijze van participatie niet bij wet vastgelegd. Bij projecten is in
het ‘Spoorboekje Ruimtelijke Plannen’ van de gemeente Stichtse Vecht wel het proces toegelicht, maar niet de
vorm. Deze relatieve vrijheid maakt het mogelijk om in deze periode, tijdelijk, te kiezen voor andere vormen van
participatie dan gebruikelijk, zoals inloopavonden en informatiebijeenkomsten.
Welke mogelijkheden zijn er?
Gedacht wordt aan de inzet van digitale hulpmiddelen (o.a. Maptionaire), een telefonisch spreekuur of een digitale
bijeenkomst met klankbordgroepen of dorpsraden. Bewoners kunnen daarnaast op de gebruikelijke wijze bereikt
worden via de gemeentelijke nieuwsbrief, een huis-aan-huis wijkbericht (eventueel met papieren enquête) of via
een officiële publicatie.
Hoe doen andere overheden dit in deze tijd?
Je ziet dat andere gemeenten en/of provincies vooral gebruik maken van de digitale mogelijkheden die zij al tot
hun beschikking hebben en dat projecten daar waar mogelijk op die manier doorgaan.
Tijdelijke werkwijze
De tijdelijke werkwijze is om daar waar mogelijk projecten/plannen/visies/ beleidsvorming digitaal en participatief
doorgang te laten vinden met inzet van de digitale mogelijkheden die we nu al gebruiken, zoals Maptionare. Daarbij
wordt rekening gehouden met onderstaande aspecten:
 Maatwerk op basis van fase project
Gekeken wordt in welke fase waarin een project, plan, visies, beleidsvorming zich bevindt. In het begin van
de ontwikkeling zal participatie wellicht moeilijker te organiseren zijn.
 Altijd aanbieden van mogelijkheid voor telefonisch spreekuur en sturen van papieren stukken
Voor inwoners die niet beschikken over een computer of niet zo goed uit de voeten kunnen met de
computer kan een telefonisch spreekuur een oplossing bieden. Inwoners kunnen de papieren versie van
de stukken op verzoek ook thuis ontvangen.
 Altijd een wijkbericht
Wij zullen onder de huidige omstandigheden in alle gevallen gebruik maken van een wijkbericht. Nu is dit
alleen bij omvangrijke plannen / projecten, maar niet altijd voor kleine initiatieven / plannen zoals
bijvoorbeeld voor één perceel of één woning.

Participatie bij Bestemmingsplanprocedures
Bij bestemmingsplanprocedures gelden er wettelijke kaders voor participatie. Gezien de omstandigheden hanteren
we nu de volgende criteria om te bepalen welke plannen nu wel ter inzage gaan:
 Kleinschalige, perceelgerichte, particuliere initiatieven
 Plannen met een geringe ruimtelijke impact, waarbij weinig bezwaren worden verwacht
 Plannen met een lange aanloop en die zijn voorbesproken met onze overlegpartners (provincie Utrecht,
Waternet, Vechtplassencommissie etc.), waardoor er ook verwachtingen zijn gewekt richting de
initiatiefnemer.
Een bijkomend voordeel om de kleinere bestemmingsplannen zoveel mogelijk door te laten lopen is dat op deze
manier wordt gezorgd voor een gelijkmatige spreiding van bestemmingsplannen richting de gemeenteraad. Ook
voor deze kleine bestemmingsplannen geldt dat de belanghebbenden, omwonenden en de gemeenteraad
“gewoon” volgens het “Spoorboekje” bij de procedure betrokken worden. Dus via de nieuwbrief, een wijkbericht en
een officiële publicatie. In de vertrouwelijke bijlage is een lijst weergegeven met bestemmingsplannen die op de rol
staan om ter inzage te gaan voor de zomer en die aan de genoemde criteria voldoen.
Voor ‘grotere’ bestemmingsplannen zijn we, in ieder geval tot 1 juni 2020, terughoudend met het ter inzage leggen
van nieuwe plannen. Dergelijke plannen vergen een brede participatie en kunnen wellicht niet altijd op draagvlak in
de omgeving rekenen. Na 1 juni 2020 wordt, rekening houdend met de dan geldende maatregelen, beoordeeld hoe
verder omgegaan kan worden met deze procedures. De voorbereiding van deze plannen gaat zoveel mogelijk door
om verdere vertraging te voorkomen.

----------------
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Geen uitstel maar aangepaste planning RES U16
Het Nationaal Programma RES heeft naar aanleiding van de Corona-beperkingen besloten om de deadlines voor
het RES-proces vier maanden door te schuiven. Dit betekent dat het formeel indienen van de concept-RES
doorschuift naar 1 oktober 2020 en de RES 1.0 naar 1 juli 2021 (was respectievelijk 1 juni 2020 en 1 maart 2021).
Hiermee wordt extra ruimte gegeven voor het politiek en maatschappelijk gedragen proces, dat nu grotendeels stil
is komen te liggen.
Er is geen sprake van “uitstel”, maar van “doorgaan” in de planning van de RES. Het advies van het Nationaal
Programma RES luidt: “Maak zo goed mogelijk gebruik van deze extra tijd”.
Belangrijk om te weten is dat de 30 regio’s zijn gevraagd om de (voorlopige) concept-RES wel op 1 juni bij het
Nationaal Programma in te leveren. Op basis van alle ingediende stukken wordt deze zomer een quickscan
uitgevoerd om inzicht te krijgen in het landelijk beeld (dus niet per regio). De concept-RES, zoals die inmiddels
door het college naar de raad is gestuurd zal door de RES U16 worden aangeleverd als input voor de quickscan.
Wij vinden het echter belangrijk uw mening hierin op te laten nemen, omdat uw raad hier uiteindelijk over gaat.
De RES U16 heeft ons gevraagd om ons in te spannen de besluitvorming zoveel mogelijk voor 1 juni te laten
plaatsvinden of zo snel als mogelijk. Wij verzoeken u het onderwerp op de agenda van één van de komende
commissievergaderingen te houden. De hoofdreden is dat nu het commitment van de gemeenteraden nodig is,
zodat we weten dat we op deze wijze door kunnen en het college weet dat ze op de goede weg is. Belangrijk is te
beseffen dat hoe later de gemeenteraad met haar standpunten komt hoe minder wensen kunnen worden
meegenomen in het (vervolg)traject van de RES 1.0, want dat gaat met volle vaart door. Het onderwerp is daarom
te belangrijk om door te schuiven tot na de zomer. Het ziet ernaar uit dat het merendeel van de gemeentes van de
U16 voor de zomer de besluitvorming rond krijgt over de concept-RES. In ieder geval is duidelijk dat er geen
nieuwe/aangepaste concept RES komt. De aandachtpunten die de gemeenteraden willen meegeven die uit de
besluitvormingstrajecten voort komen worden meegenomen in het (vervolg)traject richting RES 1.0, maar
betekenen geen andere concept-RES. Het verschil is dat het nu pas in het najaar definitief ingeleverd wordt (kan
ook eerder).

----------------

Ontwikkeling distributiecentrum Nijverheidsweg 9-15
Op 14 april 2020 heeft B&W in principe ingestemd om een uitzondering te maken op ons afwijkingenbeleid voor de
ontwikkeling van een distributiecentrum aan de Nijverheidsweg 9 -15 in Maarssen. Het distributiecentrum sluit net
niet aan bij de mogelijkheden die het bestemmingplan biedt. Het gebouw valt na toepassing van een binnenplanse
afwijking buiten het bouwvlak en is ook in strijd met ons afwijkingenbeleid. De realisatie van een distributiecentrum
draagt bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat, versterking van de lokale economie, behoud van
werkgelegenheid en de ruimtelijke uitstraling van het gebied verbetert. Gezien het unieke verzoek met
bijbehorende omstandigheden wat binnen de wettelijke kaders van de Wabo mogelijk kan worden gemaakt, wil het
college medewerking verlenen. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de beslissing op de aanvraag
omgevingsvergunning

----------------
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Atlantische buurt: update april 2020
In de RIB van januari (nr. 03) hebben wij u geïnformeerd over de inloopbijeenkomst van december 2019 en het
vervolgproces geschetst. In deze RIB informeren wij u graag nader.

Concept gebiedsvisie
Zoals aangekondigd is het bureau Over Morgen de afgelopen maanden aan de slag gegaan met het opstellen van
een concept gebiedsvisie. Deze visie, mede gebaseerd op de inbreng van de bewoners van de Atlantische buurt,
bestaat uit een aantal onderdelen. Zo wordt het toekomstbeeld, waarin de drie hoofdopgaven voor de Atlantische
Buurt worden benoemd, geschetst. Het gaat daarbij om het verbeteren van de verblijfskwaliteit, de verkeerssituatie
en het vastgoed in de buurt. Dit toekomstbeeld schetst de ambities voor de Atlantische Buurt. Daarnaast gaat de
visie in op de analyse, het proces en de Kuyperstraatlocatie.
De resultaten die door bureau Over Morgen zijn opgehaald en de eerste opzet van de gebiedsvisie zijn op 4 maart
met de begeleidingsgroep besproken. Aan deze begeleidingsgroep nemen vertegenwoordigers van de drie
betrokken partijen (bewoners, gemeente en Portaal) deel.
Het plan was om in de eerste week van april een bewonersbijeenkomst te organiseren. Vanwege de Coronacrisis
heeft dit helaas niet kunnen plaatsvinden. Om die reden is in goed overleg met de bewonersvertegenwoordiging en
Portaal gekozen voor een digitale oplossing middels de Story Map. Alle bewoners van de Atlantische buurt zijn per
brief uitgenodigd om via een link de concept gebiedsvisie te bekijken en middels een enquêtetool daarop een
reactie te leveren. Deze reactieperiode loopt tot 24 april. Voor bewoners die graag nog even over de visie willen
doorpraten of de voorkeur geven aan het leveren van een telefonische reactie worden telefonische
contactmomenten geregeld.

Vervolgproces
Op basis van de verkregen reacties op het concept gaat bureau Over Morgen de gebiedsvisie verder afronden.
Deze zal eind april aan de gemeente worden opgeleverd. Daarna wordt de gebiedsvisie voor besluitvorming aan
de raad voorgelegd. De planning is om de visie uiterlijk in de raad van juli aan te bieden.

----------------

Ontwerpwijzigingsplan ‘Achter Kerkweg 10 en 12a’ te
Kockengen
Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpwijzigingsplan ‘Achter Kerkweg 10 en
12a te Kockengen’.
Voor 2 percelen achter de Kerkweg 10 en 12a te Kockengen is er een verzoek ingediend om uitvoering te geven
aan een wijzigingsbevoegdheid. De wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om een bouwvlak voor een woning
toe te voegen op de woonbestemming ter plaatse. De bevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan
“Kockengen” welke in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om, onder de genoemde voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid, medewerking te verlenen aan
het toekennen van een bouwvlak voor de mogelijkheid om een woning te realiseren.
Het wijzigingsplan wordt binnenkort voor 6 weken ter inzage gelegd.

----------------
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Vooroverlegplan Straatweg 7 (Bammens) te
Maarssen
Voor Straatweg 7 in Maarssen is een vooroverlegplan ingediend met het plan om het bedrijfsterrein (Bammens) te
transformeren naar wonen. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen om woningbouw met
werken toe te staan op de huidige bedrijfslocatie van Bammens.

Wat is een vooroverlegplan:
Een vooroverlegplan is een aanvraag, voorafgaand aan de formele
procedure voor een bestemmingsplanwijziging. Deze kan door een
ieder ingediend worden om te toetsen of een plan wel of niet
haalbaar is en of de gemeente in eerste instantie bereid is om
hieraan mee te werken. Verder wordt nagegaan of er andere
belemmeringen zijn die realisatie van de aanvraag in de weg staan.
Bij de beoordeling van een vooroverlegplan geeft de gemeente
zoals in dit geval een bestuurlijke principe uitspraak. Deze
beoordeling geeft richting bij het wel of niet indienen van een
formele aanvraag voor bestemmingsplanwijziging. De uitkomst van
een vooroverlegplan is geen besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht en een positief principebesluit op een vooroverlegplan
leidt ook niet één op één tot een vergunning.

Gezien de grootte van het terrein hebben we op basis van het bestaande beleid gekeken wat de mogelijkheden
zijn en dit vertaald in het ruimtelijk kader. Hierbij hebben we gekeken naar de huidige situatie en welke kansen wij
zien. Dit is het begin van een langdurig proces om te komen tot een nieuwe ontwikkeling. We hebben
geconstateerd dat de locatie complex is door o.a. De omliggende wegen en het kanaal. Daarnaast is de bodem
sterk verontreinigd.

Transformatie naar wonen
Voor Straatweg 7 in Maarssen is een vooroverlegplan ingediend met het verzoek om het bedrijfsterrein (Bammens)
te transformeren naar wonen. In 2018 is Koninklijke Bammens bv overgenomen door VConsyst bv en Bammens
gaat in de toekomst verhuizen. De eigenaar van de grond heeft daarom een vooroverlegplan ingediend met het
verzoek om het terrein van Koninklijke Bammens aan de Straatweg 7 in Maarssen te mogen transformeren naar
wonen. Het gaat hier om de bedrijfslocatie gelegen tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Straatweg en het
parkeerterrein dat tegenover de bedrijfslocatie gelegen is aan de rivier de Vecht. Op basis van dit verzoek is
zoveel mogelijk integraal gekeken naar het vigerende beleid en wat hier de mogelijkheden zijn. De belangrijkste
punten hier zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwen aan de Vechtzijde volgens het karakter van de Vecht;
Behoud van de zichtlijn tussen Straatweg en de Vecht;
Zorgdragen voor een goed woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen;
De mogelijkheden onderzoeken voor het combineren van wonen en werken; daar is de locatie namelijk het
meest geschikt voor;
Geen nieuwe detailhandel toegestaan;
Woningbouwprogramma moet voldoen aan de Woonvisie. Dit betekent 30% sociale huur en 30%
middenhuur;
Voldaan moet worden aan de vastgestelde parkeernormen zoals opgenomen in de GVVP;
Zorgdragen voor een goede ontsluiting van het gebied.
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Doordat het ruimtelijk kader geënt is op bestaand beleid is het document niet in zijn geheel in beton gegoten. Als in
de loop van het traject andere inzichten ontstaan (bijvoorbeeld door participatie) dan kan hier met een goede
onderbouwing van worden afgeweken. Dit heeft vooral betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en de
stedenbouwkundige opzet maar niet voor de harde normen zoals vastgelegd in beleid waaronder
woningbouwprogrammering en de parkeernormen. Het gehele overzicht is te lezen in het document “Ruimtelijk
kader voor Straatweg 7, Maarssen”.

Participatie
De direct omwonenden zijn via een wijkbericht op de hoogte gesteld van dit besluit. Het is aan de initiatiefnemer
om in overleg met de gemeente de verdere participatie met omwonenden op te gaan zetten. Hiervoor is door de
ontwikkelaar een website gemaakt: www.explorius.nl/bammens. Op deze site kan men terecht met vragen en zich
aanmelden indien men op de hoogte wil blijven van de voortgang. Ook is hier het ruimtelijk kader beschikbaar
gesteld.

Vervolgproces
Het college heeft met dit besluit enkel een richtinggevend besluit genomen en geen definitief besluit. Het project zit
dan ook in de opstartfase. De ontwikkelaar gaat op basis van dit richtinggevende besluit een eerste visie opstellen,
die besproken zal worden met de omwonenden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een definitief ontwerp dat vertaald kan
worden in een beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan. Daarna wordt er een omgevingsplan opgesteld. De
verwachting is dat dit medio 2023 gereed zal zijn. Tijdens dit gehele proces zullen er nog meerdere
besluitmomenten zijn voor zowel het college als de gemeenteraad.

----------------

Digitale inloop concept subsidieprogramma 20212024
Het huidige Subsidieprogramma 2016-2019 is met één jaar verlengd en loopt af op 31 december 2020. Daarom is
een nieuw concept subsidieprogramma voor de jaren 2021-2024 opgesteld. In het nieuwe subsidieprogramma
staan de subsidies die wij voorstellen om te verstrekken.
Wij willen (potentiële) subsidieontvangers via een digitale inloop de gelegenheid stellen om kennis te nemen van
het concept subsidieprogramma 2021-2024. Een reguliere inloopbijeenkomst is nu immers niet mogelijk gezien de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 20 april komt meer informatie op de website van de
gemeente over de aanpassingen, nieuwe subsidieregelingen en wijze van subsidieaanvragen. Ook kunnen de
organisaties vragen stellen.

----------------

Evaluatie subsidiebeleid
Op basis van de subsidieverordening 2015 van de gemeente Stichtse Vecht en de Algemene wet bestuursrecht is
de gemeente verplicht eens in de vier jaar het subsidieprogramma te evalueren en hierover te rapporteren aan de
raad. De evaluatie heeft later plaats gevonden omdat het subsidieprogramma nog met een jaar verlengd is tot eind
2020. Daarmee is de vooraf gestelde termijn van eens in de vier jaar evalueren overschreden. Wel valt de
evaluatie nog binnen de termijn van vijf jaar die in de Algemene wet bestuursrecht is vastgesteld.
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In de evaluatie is getoetst op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
subsidieprogramma. Dit is gedaan op basis van indicatoren die zijn vastgesteld in het subsidieprogramma 2016 –
2019. Ook is er gekeken naar de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van het subsidieprogramma. De
aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamercommissie uit 2014 zijn meengenomen in de evaluatie. De
evaluatie is door het college vastgesteld in de collegevergadering van 14 april 2020.

Bronnen
Er is gebruik gemaakt van de beschikbare data zoals de monitor sociale kracht, GGD-onderzoeken en gegevens
aangeleverd bij de aanvraag en verantwoording van de subsidies. Ook heeft er een enquête plaats gevonden
onder subsidieontvangers en zijn er gesprekken gevoerd met bij subsidieverlening betrokken medewerkers.

Aanbevelingen
De aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamercommissie uit 2014 zijn meegenomen in de evaluatie.
Waar mogelijk zijn de aanbevelingen reeds overgenomen in de huidige werkwijze en deze werkwijze zal behouden
blijven in het nieuwe programma. Aan aanbevelingen omtrent evaluatie en monitoring wordt, waar
mogelijk, voldaan in deze evaluatie. Waar dat nu niet mogelijk was, wordt dit verwerkt in het nieuwe
subsidieprogramma. Een uitgebreidere toelichting op het rekenkamerrapport staat op pagina 11-13 van de
evaluatie.
De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie zijn:
- De indicatoren zoals vastgesteld in het subsidieprogramma 2016 – 2019 zijn niet passend gebleken. Het
leggen van directe causale verbanden tussen subsidie en de maatschappelijke effecten waar we op willen
sturen is moeilijk. Het uitvoeren van een (gesubsidieerde) activiteit is vaak een van de vele middelen die
bijdragen aan het realiseren van een (beleids)doel. Daarbij geven kwantitatieve gegevens soms maar een
beperkt inzicht in de werkelijkheid. In het nieuwe programma moet kritisch gekeken worden welke
indicatoren passend zijn. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie moeten daarbij worden
meegenomen.
- Niet alle subsidies worden benut/aangevraagd. Dit zal worden meegenomen bij het opstellen van het
nieuwe subsidieprogramma 2021 – 2024.
- Uit steekproeven is niet gebleken dat er misbruik wordt gemaakt van het vooraf gestelde vertrouwen
waarmee subsidies onder de €5.000 direct worden vastgesteld. Dit is een prettige werkwijze voor zowel de
aanvragers als de verleners.
- De methodiek/opbouw van het subsidieprogramma kan behouden blijven. Digitaal aanvragen is nu ook al
mogelijk mits organisaties gebruik maken van e-herkenning.

----------------
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