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Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen kunnen worden 

onderverdeeld in vergunningen die worden 

voorbereid met de reguliere (korte) voorberei-

dingsprocedure en vergunningen die worden 

voorbereid met de uitgebreide (langere)  

procedure. De reguliere voorbereidingsproce-

dure kent een beslistermijn van 8 weken.  

Deze termijn mag eenmalig verlengd worden 

met 6 weken. Bij niet tijdig beslissen wordt 

de vergunning van rechtswege verleend. De 

uitgebreide voorbereidingsprocedure kent een 

beslistermijn van 26 weken. Dit is echter geen 

fatale termijn; bij niet tijdig beslissen wordt de 

vergunning niet van rechtswege verleend. 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 

U hebt de mogelijkheid om onderstaande 

aanvragen op het gemeentekantoor in te zien. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met het 

Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnum-

mer 0346 25 40 00. U kunt in dit stadium nog 

geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

•  Bernard v.d. Bongerdstraat 5 Breukelen 

het plaatsen van een dakkapel  

ontvangen: 21 april 2013

•  Zwanebloem 52 Kockengen 

het plaatsen van een dakkapel  

aan de voorzijde van de woning  

ontvangen: 22 april 2013

•  Kerklaan 34 Loenen aan de Vecht 
het gedeeltelijke vervangen/vernieuwen erf- 

afscheiding en het realiseren van een afdak  

ontvangen: 22 april 2013

•  Herengracht 14 Maarssen 

het plaatsen van zonnepanelen  

ontvangen: 18 april 2013

•  Ds. Ulferslaan 27 Tienhoven 

het vervangen van aluminium  

kozijnen en ramen  

ontvangen: 23 april 2013

 

Verlenging beslistermijn voor  
een omgevingsvergunning 
• Zandpad 60 Breukelen
• Rijksstraatweg 95 Loenen aan de Vecht
• t/o Straatweg 134-134a Maarssen
• Ter Aase Zuwe 1 Nieuwer Ter Aa

Verleende omgevingsvergunning 

Regulier:
•  De Corridor 5 Breukelen 

het plaatsen van naamsaanduiding  

op de gevel  

verzonden: 18 april 2013 

•  De Plassen Noord Breukelen eiland 10 
het verplaatsen/vernieuwen van  

een recreatiewoning  

verzonden: 22 april 2013 

•  Nieuweweg 7 Breukelen 
het vernieuwen van een beschoeiing  

verzonden: 22 april 2013 

•  Rietland 10 Breukelen 
het wijzigen van de voorgevel  

verzonden: 22 april 2013 

•  Spengen 38 Kockengen 
het aanbrengen van een damwand  

t.b.v. kadeverbetering Geerkade  

verzonden: 24 april 2013 

•  Wagendijk 66 Kockengen 

het verwijderen van de brug  

en een dam aanleggen  

verzonden: 24 april 2013 

•  Oostkanaaldijk 11 Loenen aan de Vecht 
het plaatsen van een bijgebouw  

t.b.v. Bed & Breakfast.  

verzonden: 23 april 2013 

•  Rijksstraatweg 171 Loenen aan de Vecht 
het plaatsen van een nieuw toegangshek  

verzonden: 22 april 2013 

•  Diependaalsedijk 46 Maarssen 

het aanleggen van een in-/uitrit  

verzonden: 24 april 2013 

•  Pauwenkamp 306 Maarssen 

het plaatsen van een terrasoverkapping  

verzonden: 25 april 2013 

•  Zandpad 11 Maarssen 
het plaatsen van een dakkapel  

verzonden: 23 april 2013 

•  Nigtevechtseweg 190 Vreeland 

het bouwen van een woonhuis  

verzonden: 22 april 2013 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-

gemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift 

indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken 

na genoemde verzenddatum van het besluit. 

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens 

bevatten: volledige naam en adresgegevens 

van bezwaarmaker, de dagtekening, handteke-

ning, een aanduiding van het besluit waartegen 

bezwaar wordt gemaakt en de gronden van 

bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden  

ingediend bij burgemeester en wethouders  

van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 

3600 BE te Maarssen. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort  

de werking van het besluit, en de eventuele 

gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is  

van een spoedeisend belang kan de bezwaar-

maker vooruitlopend op de beslissing op het 

bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij 

de rechtbank vragen. Dit kan door middel van 

het sturen van een verzoekschrift aan de Voor-

zieningenrechter van de Arrondissementsrecht-

bank van de Rechtbank Midden-Nederland, 

afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voor-

ziening, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.  

Bij het verzoekschrift dient een kopie van het 

bezwaarschrift en het besluit waartegen be-

zwaar wordt ingediend gevoegd te zijn. Voorts 

moet onderbouwd worden waarom er sprake  

is van een spoedeisend belang. Aan deze 

procedure zijn kosten verbonden.

Aanvragen omgevingsvergunning  
buiten behandeling 

Regulier:
•  Maarssenbroeksedijk Oost 15 Maarssen 

het inrichten van de recreatiestrook Haarrijn 

d.m.v. het plaatsen van twee vissteigers en 

zitbanken, aanleg verharding en toegangs- 

hekken in afrastering  

verzonden: 24 april 2013

•  Zebraspoor 139 Maarssen 
het plaatsen van een dakkapel  

verzonden: 22 april 2013

Ingetrokken aanvragen  
omgevingsvergunning 

•  Gageldijk achter 41 en 41a Maarssen 

het gedeeltelijk vernieuwen van tuinbouwkas  

verzonden: 24 april 2013

Kennisgeving voornemen:  
ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van gemeente 

Stichtse Vecht maken bekend dat zij in het 

kader van de Wet algemene bepalingen  

omgevingsrecht voornemens zijn omgevings-

vergunning te verlenen met betrekking tot  

de volgende aanvragen:

•  Portengen 6 Kockengen 

activiteiten: brandveilig gebruik 

•  terrein achter/water achter  
Kanaaldijk Oost 4a Nigtevecht  

het tijdelijk gebruik werkterrein van  

‘Punt van Nigtevecht’ 

activiteiten: bouwen, handelen in strijd  

met regels ruimtelijke ordening 

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en  

de bijbehorende stukken liggen met ingang van  

3 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage  

in het gemeentekantoor te Maarssen. Tijdens 

de periode van terinzagelegging kan een ieder 

- bij voorkeur schriftelijk - zijn mening (ziens-

wijze) geven over de voornemens. Schriftelijke 

zienswijzen moeten gericht worden aan het  

college. Alleen belanghebbenden kunnen op 

basis van naar voren gebrachte zienswijzen be-
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Vergunningsvrij 
•  Boomstede 558 Maarssen 

het plaatsen van een veranda  

verzonden: 24 april 2013

Bent u  
iets kwijt?
Ga naar 

www.stichtsevecht.nl/verlorenofgevonden

Ontwerpwijzigingsplan Karel Doormanweg 10
Burgemeester en wethouders van gemeente 

Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerp-

wijzigingsplan Karel Doormanweg 10 in Breu-

kelen vanaf vrijdag 3 mei tot en met donderdag  

13 juni 2013 ter inzage ligt.

Inhoud
Met dit ontwerpwijzigingsplan maken bur-

gemeester en wethouders gebruik van de 

bevoegdheid om met toepassing van een 

wijzigingsprocedure, opgenomen in het bestem-

mingsplan Noord van de voormalige gemeente 

Breukelen, het bestaande bouwvlak met bestem-

ming detailhandel uit te breiden met wonen.

Inzien
U kunt het ontwerpwijzgingsplan (NL.IMRO. 

1904.WPKDoormanweg10BKL-OW01)  

vanaf vrijdag 3 mei raadplegen op  

www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde  

datum zonder afspraak inzien tot en met 

donderdag 13 juni 2013 bij het Omgevingsloket 

van gemeente Stichtse Vecht, Endelhoven-

laan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur) en het servicepunt Beek 

en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht 

(maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00 

uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met 

mevrouw A. Havermans 0346 25 40 00.

Reageren
U kunt vanaf vrijdag 3 mei gedurende 6 weken 

schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een 

zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke 

zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad 

van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE 

Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze 

kenbaar maken aan mevrouw A. Havermans 

0346 25 40 00. 

Verleende omgevingsvergunning  
Op Buuren Haven in Maarssen
Burgemeester en wethouders van gemeente 

Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 

3 mei tot en met donderdag 13 juni 2013 de 

verleende omgevingsvergunning Op Buuren  

Haven ter inzage ligt. Voor de verleende 

omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van 

de lijst van categorieën van gevallen waarvoor 

de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft 

besloten dat er geen verklaring van geen  

bedenkingen hoeft te worden afgegeven. 

Inhoud
Initiatiefnemer wenst de aan de Daalseweg 79 

in Maarssen gelegen Jachthaven den Hoek uit 

te breiden met aanlegplaatsen voor passanten 

en extra sloepen.

Inzien
U kunt de verleende omgevingsvergunning 

(NL.IMRO.1904.PBOpBuurenhavenMZ-VG01) 

vanaf vrijdag 3 mei 2013 raadplegen op  

www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde 

datum zonder afspraak inzien tot en met  

donderdag 13 juni 2013 bij het Omgevingsloket 

van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 

1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van  

8.30 tot 17.00 uur).

Reageren
Tegen deze beschikking kunt u vanaf 3 mei 

2013 binnen zes weken een beroepsschrift  

indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van 

mening bent dat u door onmiddellijke uitvoe-

ring van deze beschikking onevenredig in uw 

belangen wordt geschaad, een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzie-

ningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-

land, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 

3500 DA Utrecht. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met de heer J. Gijsen 0346 25 40 00.

Ontheffing van de route voor  
het vervoer gevaarlijke stoffen 

Burgemeester en wethouders van gemeente 

Stichtse Vecht maken, ingevolge artikel 22 van 

de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat 
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gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van LP 

Autogas B.V., Rivium Boulevard 301 in Capelle 

aan den IJssel t.b.v. het laden en lossen van 

Butaan en Propaan (autogas) naar de locaties 

BP Vreeland, Singel 3 in Vreeland en BP  
Maarsenbroek, Floraweg 2 in Maarssen.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag 

liggen ter inzage van 2 mei tot en met 15 mei 

2013. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Alge-

mene wet bestuursrecht stellen wij belangheb-

benden in de gelegenheid om gedurende de 

bovengenoemde periode hun zienswijze in te 

dienen over de binnengekomen aanvraag. U 

kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) 

of schriftelijk indienen bij gemeente Stichtse 

Vecht, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, 

Postbus 242, 3620 AE te Breukelen.

U kunt de stukken inzien bij:

•  Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 

66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00  

tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;

•  Gemeentekantoor van Stichtse Vecht,  

Endelhovenlaan 1 te Maarssen, tijdens  

openingstijden.

Als u een toelichting wilt of de aanvraag/onthef-
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u hiervoor een afspraak maken met afd.  

Externe veiligheid van de Omgevingsdienst:  

de heer C. Roodhart, via 0346 26 06 46 of  

mw. E. Pols via 0346 26 06 14.

Vertrokken naar onbekende bestemming 

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken 

van gemeente Stichtse Vecht, is gebleken dat 

de onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) staan ingeschreven. 

Het college heeft het voornemen de bijhouding 

van de persoonslijsten van deze personen op 

te schorten naar land ‘onbekend. Dit betekent 

dat zij daardoor formeel niet meer op het adres 

staan ingeschreven.

•  J.C. de Groot, geboren: 02-07-1963

•  R.H. Jacobs, geboren: 23-11-1987

•  T.P. Kuiper, geboren: 21-12-1950

•  N. de Mooij, geboren: 31-12-1985

•  C.D. Nicolaas, geboren: 20-03-1989

•  V.M. Persijn, geboren: 30-10-1968

•  A.B. Wattimena, geboren: 19-05-1961

Op grond van artikel 3:2 van de Algemene  

wet bestuursrecht kan een belanghebbende  

tot 17 mei 2013 zijn zienswijze schriftelijk  

of mondeling kenbaar maken. De belang- 

hebbende kan zich laten bijstaan of laten  

vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

Deze gemachtigde dient in het bezit te zijn  

van een schriftelijke machtiging. Binnen  

4 weken na verstrijken van deze termijn  
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Vaststellen e-mail protocol
Het college, de burgemeester en de gemeente-

raad hebben op 23 april 2013 de beleidsregel 

e-mailprotocol vastgesteld.

Het is wenselijk vast te leggen hoe binnen ge-

meente Stichtse Vecht wordt omgegaan met  

e-mailverkeer. Het protocol is van toepassing op 

elektronische e-mail berichten verstuurd naar of 

ontvangen op een gemeentelijk e-mailadres.

In werkingtreding
De beleidsregel treedt op 3 mei 2013 in werking.

Ter inzage
De stukken liggen gedurende een maand na 

deze bekendmaking voor een ieder ter inzage 

in het gemeentekantoor in Maarssen en het 

servicepunt in Loenen aan de Vecht. Adres-

gegevens en openingstijden vindt u in het 

colofon. Na deze periode zijn de stukken bij  

het archief in te zien. Tegen betaling is een 

kopie verkrijgbaar. De regelingen zijn ook te 

bekijken op www.overheid.nl.

Mandaatbesluit leerplicht
Het college heeft op 23 april 2013 aan het  

college van Woerden mandaat verleend om 

namens hem een aantal besluiten te nemen  

in het kader van de leerplicht. Mandataris is  

bevoegd om aan binnen zijn organisatie 

daartoe aangewezen leerplichtambtenaren 

voor deze bevoegdheden ondermandaat te 

verlenen.

In werkingtreding
Het mandaatbesluit treedt op 3 mei 2013  

in werking.

Ter inzage
De stukken liggen gedurende een maand na 

deze bekendmaking voor een ieder ter inzage  

in het gemeentekantoor in Maarssen en het 

servicepunt in Loenen aan de Vecht. Adresgege-

vens en openingstijden vindt u in het colofon.  

Na deze periode zijn de stukken bij het archief in 

te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

Algemene Plaatselijke Verordening 

•  Vergunning is verleend voor het tijdelijk  

plaatsen van een kraan t.b.v. het plaatsen  

van KPN-zendapparatuur op de parkeerplek-
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manstraat 11 tot en met 25 te Breukelen  

(verzenddatum 19-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden van 

diverse activiteiten in het kader van Koningin-

nedag op 30 april 2013 in Maarssen-dorp. 

Tevens is deze vergunning geldig voor het 

houden van dit evenement in 2014 en 2015 

Vergunning is verleend voor het houden van 

diverse activiteiten in het kader van Koningin-

nedag op 30 april 2013 in Maarssen-dorp. 

Tevens is deze vergunning geldig voor het 

houden van dit evenement in 2014 en 2015 

(verzenddatum 22-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden  

van een openlucht kerkdienst in het park 
Goudenstein in Maarssen op 2 juni 2013. 

Tevens is deze vergunning geldig voor het 

houden van dit evenement in 2014 en 2015 

(verzenddatum 17-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden 

van een Cultuurfestival Stichtse Vecht op 
verschillende locaties in Maarssen op 1 

juni van 11.00 uur tot 23.00 uur en 2 juni 2013 

van 12.00 uur tot 23.00 uur. Tevens is deze 

vergunning geldig voor het houden van dit 

evenement in 2014 en 2015 (verzenddatum 

23-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden van 

een beachvolleybaltoernooi van 19 tot en met 

22 juni 2013 op de parkeerplaats naast het 
Draaipunt aan de Dorpsstraat in Nieuwer 
Ter Aa (verzenddatum 19-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden van 

diverse activiteiten in het kader van Koningin-

nedag op 27 en 30 april 2013 in en om de 

tent op de Looydijk in Tienhoven. Tevens is 

deze vergunning geldig voor het houden van 

dit evenement in 2014 en 2015 (verzendda-

tum 22-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het houden van 

diverse activiteiten in het kader van Koningin-

nedag op 30 april 2013 in Vreeland. Tevens  

is deze vergunning geldig voor het houden 

van dit evenement in 2014 en 2015 (verzend-

datum 22-4-2013).

•  Vergunning is verleend voor het ophangen 

van spandoeken in verband met het Cultuur-

festival in de periode 25 mei tot 2 juni 2013 

(verzenddatum 18-4-2013) op de volgende 

locatie: 

in het werkgebied Maarssen:

 •  Verbindingsweg, tussen de hoge brug en 

splitsing naar de Straatweg, aan het geluid-

werende scherm.

 •  Parkweg, tussen de palen in het platsoen 

bij de Termeerbrug.

 •  Bisonspoor, tussen de bomen of palen in 

het plantsoen bij de toegangsweg nabij het 

politiebureau.

 In het werkgebied Breukelen:

 • De Kerkbrink.

Wet Milieubeheer
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in de maand april en in de maand november 

2013 is verleend op het adres Gieltjesdorp 
23 te Kockengen (verzenddatum 17-4-2013).

•  ��
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in de maand april en in de maand oktober 2013 

is verleend op het adres Loenenseweg 3  
in Vreeland (verzenddatum 17-4-2013).

Drank- en Horecawet
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is verleend in het kader van een tentfeest op 

Schutterskade 2 in Kockengen, op 11 mei 

2013 van 21.00 tot 03.00 uur (verzenddatum 

11-4-2013).

•  Drank- en horecavergunning gebaseerd op 

art. 3 Drank- en Horecawet is verleend aan 

Bistro Tante Koosje, Kerkstraat 1 in Loenen 
aan de Vecht (verzenddatum 23-4-2013).
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is verleend op 21 en 22 juni 2013 van 13.00 

uur tot 23.00 uur voor het Waterliniefestival,  

Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg te  
Nieuwersluis (verzenddatum 19-4-2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de  

Algemene wet bestuursrecht een bezwaar-

schrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen  

zes weken na genoemde verzenddatum 

van het besluit. Het bezwaarschrift moet de 

volgende gegevens bevatten: de dagtekening, 

volledige naam en adresgegevens van de be-

zwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding 

van het besluit waarmee u het niet eens bent 

en de reden(en) waarom u het hiermee niet 

eens bent. Het bezwaarschrift moet worden 

ingediend bij burgemeester en wethouders  

van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE  

te Maarssen.

Trouwen in  
Stichtse Vecht?
Ga naar www.trouweninstichtsevecht.nl

Mandaatbesluit (na)heffing  
parkeerbelasting
De teamleider van het team  Belastingen van 

de afdeling Interne Dienstverlening, tevens 
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Door het college van burgemeester en wethou-

der als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 

231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeen-

tewet en als gemeenteambtenaar, als bedoeld 

in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

Overwegende dat de personen zoals genoemd 

in onderstaand besluit zijn aangewezen als 

onbezoldigd gemeenteambtenaar;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet  

en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet 

bestuursrecht;

Besluit:

1. mandaat te verlenen aan:

• Naam:  Brouwer

 Voornamen: Marianne Pauline

 Geboortedatum: 14-07-1963

 Geboorteplaats: Amsterdam

en

• Naam:  Humblé

 Voornamen: Robertus Johannes Maria

 Geboortedatum: 24-05-1962

 Geboorteplaats: ’s-Hertogenbosch
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parkeerbelasting als bedoeld in de Verordening 

parkeerbelastingen 2013 in geval van con-

stateren van het niet, niet juist of niet genoeg 

voldoen van parkeerbelasting;

2.  te bepalen dat door de onder 1 genoemde 

personen geen ondermandaat kan worden 

verleend van deze bevoegdheid;

3.  te bepalen dat aanwijzingen, instructies 

gegeven ter uitoefening van de bevoegdheid 

dienen te worden opgevolgd;

4.  te bepalen dat dit besluit in werking treedt  

op de dag volgend op 3 mei 2013.

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan 

kunt u op grond van de Algemene wet bestuurs-

recht een bezwaarschrift indienen. Dit moet 

schriftelijk binnen zes weken na de datum van 

verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift 

moet de volgende gegevens bevatten:  

de dagtekening, uw volledige naam en adresge-

gevens, uw handtekening, een aanduiding van 

het besluit waarmee u het niet eens bent, en de 

reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij 
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Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Ondertekening
Stichtse Vecht, 2 mei 2013

burgemeester mw. drs. M.M. van ’t Veld

Secretaris: L. H. M. van den Nieuwendijk

Colofon

Telefoonnummer:
0346 25 40 00

Postadres: 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

www.stichtsevecht.nl

Bezoekadres:
•  Voor alle dienstverlening:   

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U 

bent welkom van maandag tot en met vrijdag 

van 8.30 - 17.00 uur. Voor Burgerzaken 

kunt u ook op woensdagavond terecht tot 

20.00 uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt 

uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak 

maken via www.stichtsevecht.nl/afspraak  

of door te bellen naar 0346 25 40 00.

•  Servicepunt Loenen:  
Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de 

Vecht. Op maandag tot en met donderdag 

geopend van 13.00 - 16.00 uur.

voor het  LAATSTE NIEUWS uit uw regio
www.varnieuwsblad.nl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


		2013-05-01T12:52:20+0200
	Preflight Ticket Signature




