
 

Responsnota vooroverleg bestemmingsplan ‘Buitengebi ed, herziening 
Waalbandijk 155-173’ 
 
Het concept ontwerp-bestemmingsplan is het kader van het wettelijk vooroverleg op grond 
van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan provincie Gelderland, gemeente Neder-
Betuwe, gemeente West Maas en Waal, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de Kamer van 
Koophandel toegezonden. Op grond van de circulaire van 22 december 2011 van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, is het niet noodzakelijk het concept ontwerp-bestemmingsplan toe te zenden 
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het concept ontwerp-bestemmingsplan is toegezonden 
op 10 mei 2012. Op grond van artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is een termijn voor 
advisering gesteld aan de verschillende diensten. Gevraagd is te reageren vóór 7 juni 2012. 
Daarnaast heeft op 23 mei 2012 een expertmeeting plaatsgevonden. Hiervoor waren alle 
vooroverlegpartijen uitgenodigd en tijdens deze bijeenkomst is uitleg en toelichting gegeven op het 
bestemmingsplan. In deze responsnota wordt verslag gedaan van het vooroverleg. De 
vooroverlegreacties zijn als bijlage bij deze nota opgenomen. 
 
Gemeente Neder-Betuwe, per brief van 6 juni 2012, m et kenmerk z/11/04016D/UIT/12/004286 
Inhoud: 

1. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de geluidszone wordt aangepast, maar dat dit 
geen gevolgen heeft voor het grondgebied van gemeente Neder-Betuwe. Gevraagd wordt er 
op toe te zien dat ook bij verdere planvorming en vergunningverlening de geluidssituatie van 
de woningen in Ochten niet nadelig wordt beïnvloed.  

2. In het bestemmingsplan is een algemene bedrijfsbestemming opgenomen voor bedrijven met 
een zware milieucategorie en wordt een ruimere laad- en losplaats langs de Waal mogelijk 
gemaakt. Er wordt aandacht gevraagd voor borging van een verantwoorde situatie in verband 
met het voorkomen van overlast voor de woningen in Ochten. 

3. Het bestemmingsplan voorziet in realisatie van een landschappelijke inpassing door middel 
van de aanleg van een grondwal met groen. Het toevoegen van een visualisatie van het 
toekomstige beeld vanuit de zijde van Ochten zou een goede aanvulling op het 
bestemmingsplan zijn. Daarnaast ontbreekt een borging van de aanleg en instandhouding van 
de landschappelijke inpassing. Gevraagd wordt  deze borging vast te legging in de hiervoor 
geëigende publiek- en privaatrechtelijke kaders. 

4. Het bestemmingsplan maakt een reeks van bedrijven in de zwaardere milieucategorieën 
mogelijk. Binnen provincie Gelderland en regio Rivierenland worden afspraken gemaakt over 
de verdeling van bedrijventerreinen en het belang van locaties voor watergebonden 
bedrijvigheid. Gevraagd wordt in dit kader het mogelijk maken van niet-watergebonden 
bedrijvigheid tegen het licht te houden. 

 
Reactie gemeente: 

1. Vanzelfsprekend wordt er op toegezien dat in de verdere planvorming en vergunningverlening 
aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan, onder andere met betrekking tot de 
geluidssituatie van de woningen in Ochten. De reactie wordt voor het overige voor 
kennisgeving aangenomen. 

2. Bij het opstellen van het bestemmingsplan en het bepalen van de nieuwe bedrijfsbestemming 
is kritisch gekeken naar de omgeving, waaronder de woningen in Ochten. Hierbij zijn de VNG-
brochure Bedrijven en milieuzonering 2009 en de geluidzone industrielawaai de 
beoordelingskaders geweest. Hieruit blijkt dat er sprake is van een milieuhygiënisch 
verantwoorde situatie. In hoofdstuk 6 van de toelichting is het bovenstaande toegelicht en 
vastgelegd. Daarnaast wordt er vanzelfsprekend op toegezien dat in de verdere planvorming 
en vergunningverlening aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. 

3. In het bestemmingsplan is ter aanvulling een visualisatie met een toelichting op de aan te 
leggen landschappelijke inpassing opgenomen. De borging van de uitvoering- en 
instandhouding legt gemeente Druten vast in een overeenkomst met de initiatiefnemer.  

4. Op 25 juni 2012 heeft programmaraad Welvarend van regio Rivierenland ingestemd met de  
oplegnotitie ‘Locatiekeuzes voor HMC-bedrijven en watergebonden bedrijvigheid in 
Rivierenland in relatie tot het masterplan Logistieke Hotspot’. In deze notitie worden de 



 

Drutense Waarden aangewezen als een locatie voor bedrijven in hoge milieucategorieën 
(vanaf categorie 4) en voor watergebonden bedrijvigheid.  
De bedrijvigheid die mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan kan, in tegenstelling tot 
wat wordt aangegeven in de vooroverlegreactie, worden getypeerd als watergebonden 
bedrijvigheid. Er is namelijk sprake van bedrijvigheid die afhankelijk is of kan zijn van toe- en 
afvoer per water, zoals bijvoorbeeld bij bedrijven met bulkoverslag. Zoals opgenomen in de 
genoemde oplegnotitie, verstaat regio Rivierenland onder watergebonden bedrijvigheid 
bedrijven met bulkgoederen (zand, steen, klei e.d.) maar ook om andere bedrijven met een 
watergebonden profiel (opslag en/of bouw boten e.d.). 
De gemeente is dan ook van mening dat het bestemmingsplan in overeenstemming is met het 
beleid en regelgeving van provincie Gelderland en regio Rivierenland. De bedrijvigheid die 
mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan doordat deze is opgenomen in de Staat van 
bedrijfsactiviteiten (bijlage 2 van de regels), valt namelijk allereerst grotendeels in 
milieucategorie 4 of hoger. Daarnaast is deze bedrijvigheid, volgens de omschrijving in de 
oplegnotitie, te typeren als watergebonden bedrijvigheid.  
Naar aanleiding van de reactie is in de toelichting van het bestemmingsplan een aanvulling 
opgenomen met betrekking tot het vaststellen van de oplegnotitie ‘Locatiekeuzes voor HMC-
bedrijven en watergebonden bedrijvigheid in Rivierenland in relatie tot het masterplan 
Logistieke Hotspot’.  

 
Gemeente West Maas en Waal, per brief van 5 juni 20 12, met kenmerk 12 int 191 
Inhoud: 

1. Het bestemmingsplan is in strijd met een goede ruimtelijke ontwikkeling, omdat de beoogde 
ontsluitingsroute van het nieuwe bedrijventerrein die door West Maas en Waal loopt, in strijd is 
met de structuurvisie Buitengebied 2020 West Maas en Waal, het 
landschapsontwikkelingsplan 2011 en met het beleid van toerisme en recreatie. 

2. Het bestemmingsplan is niet uitvoerbaar omdat gemeente West Maas en Waal , gezien haar 
belangen als wegbeheerder en –eigenaar, geen toestemming geeft voor het beoogde gebruik 
van de Noord-Zuidweg te Boven-Leeuwen als aan- en afvoerroute voor de verruimde 
planologische mogelijkheden. Redenen hiervoor zijn: 

a. De planologische ruimte leidt tot intensivering van het gebruik van de weg die in 
onderhoud en beheer is bij gemeente West Maas en Waal. De grotere belasting 
brengt grotere beschadiging en dus hogere kosten met zich mee. 

b. De weg is in het gemeentelijke wegen(onderhouds)plan aangewezen voor lokale 
doeleinden. De weg gaat heringericht worden door middel van verkeersmaatregelen 
en reconstructie ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

c. De weg doorsnijdt de schoolroute van de jeugd en een toeristische fiets-, wandel- en 
skeelerroute. Er hebben al twee dodelijke ongevallen plaatsgevonden. 

3. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gebruik van de Noord-Zuidweg  als 
ontsluitingsweg die de eerder toegestane legale activiteiten overtreffen, als gevolg van 
gedogen van het gemeentebestuur van Druten van uitbreiding van het gebruik van de 
Drutensche Waarden en de sluipend ontstane verlegging van de ontsluiting van de bestaande 
illegale bedrijfsactiviteiten. Er kan daarnaast geen voorschot worden genomen op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen in het kader van Waalweelde. Illegale activiteiten leiden namelijk 
niet tot rechtmatige aanspraak op ontsluiting en er is nooit toestemming verleend door 
gemeente West Maas en Waal voor gebruik van de Noord-Zuidweg als ontsluitingsweg. Dat 
de weg voorheen een provinciale doorgangsroute is geweest, geeft geen garantie dat dit in de 
toekomst ook zo blijft. Tevens is vanaf de aanvang van het Drutensche Waarden project een 
ontsluiting door West Maas en Waal als controversieel verklaard.  

4. Gemeente West Maas hecht er aan dat het woongenot van haar inwoners wordt geborgd. De 
gemeente gaat niet akkoord met het bestemmingsplan en adviseert om het plan niet verder in 
procedure te brengen totdat de inrichting, aard, omvang en intensiteit van het gebruik van de 
Noord-Zuidweg is geregeld en hierover tussen gemeente West Maas en Waal en de 
initiatiefnemer afspraken zijn gemaakt.  
 
 
 



 

Reactie gemeente: 
Het concept ontwerp-bestemmingsplan is met alle mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. 
Dit blijkt uit de uitgebreide toelichting waarbij de van belang zijnde aspecten uitgebreid worden 
belicht en gewogen. Dit is onderbouwd in de onderzoeksrapporten die als bijlagen bij het 
bestemmingsplan zijn gevoegd. De resultaten zijn in de toelichting verwoord. Wij zijn dan ook van 
mening dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  
In de reactie wordt verwezen naar enkele beleidsdocumenten waaruit zou moeten blijken dat 
sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Uit de reactie is niet duidelijk geworden 
waar expliciet het bestemmingsplan conflicteert met de genoemde beleidsdocumenten. 
Vooralsnog zijn er geen aanknopingspunten in de genoemde beleidsdocumenten gevonden 
waaruit blijkt dat er wel sprake is van strijdigheid. 
De Noord-Zuid(weg) is sinds jaar en dag de ontsluitingsroute van de in het bestemmingsplan 
opgenomen bedrijvenlocatie. Dit blijkt ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 8 juni 2011. Bovendien is de inrichting/dimensionering van de Noord-
Zuid(weg) volgens de normering van de CROW ruim toereikend, zowel verkeerstechnisch als met 
het oog op de verkeersveiligheid, voor de afwikkeling van het verkeer van en naar de 
bedrijvenlocatie. Dit blijkt uit de Verkeerskundige beoordeling van LBP|SIGHT van 6 juni 2012. Dit 
geldt voor zowel het huidige verkeer, als voor de verwachte verkeersbewegingen op grond van de 
ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het rapport is als bijlage bij deze 
responsnota gevoegd. 
Voor het opstellen van het bestemmingsplan is in het kader van het woongenot van de bewoners 
aan de Noord-Zuid(weg) tevens onderzoek gedaan naar de aspecten luchtkwaliteit en 
verkeerslawaai. Uit deze onderzoeken blijkt dat de in het bestemmingsplan opgenomen 
ontwikkeling van het bedrijventerrein en de daaruit voortvloeiende verkeersafwikkeling over de 
Noord-Zuid(weg) niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Er is geen aanleiding om te 
verwachten dat er onaanvaardbare gevolgen zijn voor het woongenot. De reactie van gemeente 
West Maas en Waal geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  

 
Rijkswaterstaat, per e-mail van 7 juni 2012 
Inhoud: 
Rijkswaterstaat heeft geen opmerkingen bij het bestemmingsplan.  
 
Reactie gemeente: 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
Kamer van Koophandel, per e-mail van 11 juni 2012 
Inhoud: 

1. De bedrijven binnen het plan hebben de mogelijkheid tot uitbreiding met 10%. De Kamer pleit 
ervoor om in het bestemmingsplan een uitbreiding van 15% tot 20% toe te staan. 

2. Het plan voorziet in een regeling tot het bouwen van bedrijfswoningen. De Kamer verzoekt in 
het plan geen nieuwe woningen toe te staan, aangezien deze belemmerend kunnen werken 
ten opzichte van de bedrijfsactiviteiten.  
 

Reactie gemeente: 
1. Inderdaad is er een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing van 10% opgenomen in het 

bestemmingsplan. Het plangebied is buitendijks gelegen. De Beleidsregels grote rivieren van 
Rijkswaterstaat zijn daarom van toepassing op het plangebied. Volgens deze regels is slechts 
een uitbreiding van 10% van de bebouwing vanaf de peildatum (12 mei 1997) toegestaan. Om 
deze reden is het niet mogelijk een grotere uitbreiding van de bebouwing mogelijk te maken in 
het bestemmingsplan. Overigens is de bebouwingsregeling die is opgenomen in het 
bestemmingsplan versoepeld ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. In het 
geldende bestemmingsplan is de 10%-uitbreiding uitsluitend mogelijk per gebouw. In het 
nieuwe bestemmingsplan is daarnaast, in overleg met Rijkswaterstaat, ook een regeling 
opgenomen die het mogelijk maakt om bestaande gebouwen af te breken en als één nieuw 
gebouw, met een uitbreidingsmogelijkheid van 10%, te bouwen. 

2. In het plangebied zijn reeds twee bedrijfswoningen aanwezig. Deze zijn ook als zodanig op de 
verbeelding/plankaart aangeduid. Het bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van nieuwe 



 

bedrijfswoningen. Er is overigens, omdat er sprake is van bedrijfswoningen en niet van 
burgerwoningen, geen sprake van een belemmerende werking ten opzichte van de 
bedrijfsactiviteiten. Het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast naar aanleiding van 
deze reactie. 

 
 
Waterschap Rivierenland, per brief van 13 juni 2012 , met kenmerk 201218347/189795 
Inhoud: 
Het Waterschap Rivierenland adviseert positief mits het tracé van de zomerkade en de bijhorende 
vrijwaringszone op de verbeelding worden aangepast. 
 
Reactie gemeente: 
De verbeelding van het bestemmingsplan zal zodanig worden aangepast dat de zomerkade en de 
vrijwaringszone op de juiste wijze worden weergegeven.  
 
Provincie Gelderland 
Tot op heden (26-6-2012) heeft provincie Gelderland geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een vooroverlegreactie te geven. Indien alsnog een reactie wordt ontvangen, zal deze in het vervolg 
van de besluitvorming worden betrokken. 



 

 

Bijlagen 
 

I. Vooroverlegreacties 
II. Verkeerskundige beoordeling, LBP|SIGHT, 6 juni 2012. 
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Betreft: Verkeerskundige beoordeling  

Noord-Zuid(weg)  

 

 

Inleiding 

In het kader van een bestemmingsplanherziening binnen de gemeente Druten heeft  LBP|SIGHT 

een verkeerskundige beoordeling gemaakt van de Noord Zuidweg. De beoordeling betreft een 

toetsing van de verwachte verkeersintensiteiten en de verkeersveiligheid in relatie tot de 

dimensionering van het wegtraject gelegen tussen het Bedrijventerrein Drutense Waarden en de 

rotonde Noord Zuidweg * Van Heemstraweg * Noord-Zuid. 

 

Intensiteiten 

Ten behoeve van het nieuwe Bestemmingsplan Bedrijventerrein Drutense Waarden is een 

geluidonderzoek en een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn 

gebaseerd op een aantal voertuigbewegingen per etmaal, waarvoor in 2007 en 2010 

verkeerstellingen zijn uitgevoerd en waarbij rekening is gehouden met een toename van 

vrachtverkeer. Op het traject zijn meerdere telpunten geprojecteerd, zodat per deeltraject de toe- of 

afname van het aantal motorvoertuigen kan worden bepaald. Voor de situering van de telpunten is 

onderstaande afbeelding overgenomen uit het rapport onderzoek luchtkwaliteit. 
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Uit de tellingen zijn de volgende verkeersintensiteiten afgeleid: 

 

Telpunt  Intensiteit Voertuigcategorie  

  licht middelzwaar zwaar 

 mvt/etm (%) (%) (%) 

1-2 1.327 85,4   6,9   7,7 

3 1.554 77,6 16,3   6,1 

4 3.041 76,9 11,4 11,7 

 

Wegkenmerken 

De Noord Zuidweg is een voorrangsweg en is gelegen buiten de bebouwde kom met een 

snelheidsbeperking van 60 km/u. Vanaf het Bedrijventerrein Drutense Waarden tot de T-kruising 

met de Houtsestraat kent het tracé tweezijdig aanliggende fietspaden. Vanaf deze T-kruising zijn 

de fietspaden tweezijdig vrijliggend van de rijbaan. Vanaf de rotonde tot aan de N322 kent de 

Noord-Zuid een maximale snelheid van 80 km/u. 

 

Ter plaatse van de kruising van de Waalbandijk en de Noord Zuidweg zijn verhoogde 

tussenbermen aangebracht en zijn de fietspaden afliggend van de rijbaan aangebracht.  

 

Door de ligging en de inrichting van de weg is volgens de normering van de CROW de Noord 

Zuidweg tussen Bedrijventerrein Drutense Waarden en de rotonde te typeren als een 

erftoegangsweg type I buiten de bebouwde kom. Deze categorisering wordt bevestigd in het 

verkeers- en vervoersplan van de gemeente Druten, dat het bureau Goudappel Coffeng van 7 juli 

2009 (zie hiervoor figuur 2.1 uit het rapport). Type I is vanwege de rijbreedte van 4,50 – 6,20 m 

geschikt voor hogere intensiteiten dan type II. 

 

Kenmerkend voor het type wegprofiel I is dat de functie is gericht op het ontsluiten van erven, 

woonkernen en bedrijventerreinen. De keuze voor de verhardingsbreedte is afhankelijk van de 

samenstelling van het gemotoriseerd verkeer en de intensiteiten. Buiten de bebouwde kom kent dit 

wegtype een maximumsnelheid 60 km/u en kunnen er fietsvoorzieningen op de rijbaan worden 

aangebracht. Kruisingen zijn in principe gelijkwaardig, maar kunnen in de voorrang worden 

gebracht als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.  

 

Gemeentegrenzen 

Het betreffende tracé ligt op twee verschillende gemeentelijke grondgebieden. Door de loop van de 

gemeentegrenzen is het tracé in 3 subtrajecten verdeeld. Het eerste traject op het grondgebied 

van de gemeente Druten loopt vanaf het Bedrijventerrein Drutense Waarden tot aan de 

Waalbandijk. Het tweede traject op grondgebied van de gemeente West Maas en Waal loopt van 

de Waalbandijk tot circa 140 m van de rotonde (begin van het kleine bedrijventerrein, gelegen aan 

de rotonde). Het derde traject van de Noord Zuidweg zijn de laatste 140 m naar de rotonde, dat op 

grondgebied van de gemeente Druten ligt en dat het bedrijventerrein deels ontsluit.  

 

Intensiteit en samenstelling verkeer 

Voor erftoegangswegen wordt in algemene zin een maximale etmaalintensiteit van 6.000 

motorvoertuigen aangehouden. De som van intensiteiten van het verkeer op de Houtsestraat en 

het noordelijk deel van de Noord Zuidweg bedraagt samen 3.041 motorvoertuigen per etmaal. 



 

 

 

 V085642aa.00008.wg | 6 juni 2012 3 

Daarmee voldoet deze erftoegangsweg in ruime mate aan de normstelling. Ter vergelijking: de 

dagelijkse intensiteit op de N322 bedraagt 16.020 mvt/etm. 

 

Kijkend naar het percentage zwaar verkeer valt uit de tabel af te leiden dat ter plaatse van telpunt 

1-2 dit percentage 7,7% bedraagt, direct herleidbaar aan het Bedrijventerrein Drutense Waarden. 

Toevoeging van de stroom zwaar verkeer vanuit de Houtsestraat (telpunt 3, deze verkeersstroom 

kent geen relatie met de herziening van het bestemmingsplan) leidt ertoe dat op het zuidelijke 

traject het percentage zwaar verkeer toeneemt tot 11,7%.  

 

Veiligheid 

Zoals aangegeven is het verkeer op de Noord Zuidweg in de voorrang gebracht, zodat het 

kruisend verkeer niet gelijkwaardig is en het (vracht)verkeer op de Noord Zuidweg voorrang heeft 

op oprijdend en overstekend verkeer. Het heeft volgens de CROW de voorkeur om fietsers te 

scheiden van gemotoriseerd verkeer bij intensiteiten hoger dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, 

zoals op het zuidelijke traject het geval is (tracé telpunt 4).  

 

Het verkeers- en vervoersplan GVVP Druten van Goudappel Coffeng bevat een beoordeling van 

de verkeersveiligheid in de gemeente Druten. Hierin wordt geconstateerd dat op de kruisingen van 

de Noord Zuidweg met de Waalbandijk en de Van Heemstraweg slechts 3-5 ongevallen in de 

periode van 2005-2008 hebben plaatsgevonden, waarvan 3 resp. 1 letselongevallen.  

 

In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2004 (Oranjewoud) van de gemeente West Maas en 

Waal is eveneens een inventarisatie van het aantal ongevallen gemaakt. Op de rotonde Noord 

Zuidweg, de Van Heemstraweg en Noord-Zuid hebben zich in de periode 1997-2002 meer dan 10 

ongevallen voorgedaan en op de Noord Zuidweg zelf slechts 2 ongevallen. In het algemeen is een 

rotonde een veiligere manier om verkeer af te wikkelen dan een kruising, omdat er minder 

conflictpunten zijn.  

 

De gemeente West Maas en Waal heeft de Waalbandijk als een recreatieve fietsroute benoemd, 

die de Noord Zuidweg kruist. Hierdoor verdient deze kruising uit oogpunt van veiligheid voor het 

langzame verkeer extra aandacht. 

 

Conclusie 

De Noord Zuidweg is wat verkeersintensiteit betreft als een gemiddeld belaste erftoegangsweg te 

typeren. De verkeerstellingen zijn uitgevoerd in het kader van het luchtonderzoek en 

geluidonderzoek en kennen geen onderverdeling naar uur, maar alleen naar dagperiode (dag, 

avond, nacht). In die perioden bedragen de percentages vrachtverkeer, dat toegerekend kan 

worden aan het Bedrijventerrein Drutense Waarden, respectievelijk 35%, 22% en 29%. Dit lijken 

hoge percentages, maar het betreft slechts 33, 5 resp. 4 vrachtwagens gemiddeld per uur.  

 

Volgens de normen van de CROW zijn bij de Noord Zuidweg de juiste maatregelen getroffen om 

langzaam verkeer veilig af te wikkelen. Het noordelijk tracé van de Noord Zuidweg heeft tweezijdig 

aanliggende fietspaden en het zuidelijk deel heeft tweezijdig afliggende fietspaden. Daarnaast is 

als extra veiligheidsmaatregel het verkeer op de Noord Zuidweg in de voorrang gebracht, zodat er 

geen gelijkwaardige kruisingen zijn.  
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Bij de voorrangskruising Waalbandijk en Noord Zuidweg zijn verhoogde tussenbermen 

aangebracht als attentieverhogende maatregel voor het gemotoriseerd verkeer. 

 

Vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke beoordeling en ordening is er naar onze mening geen 

aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de wegdimensionering en aanwezige 

veiligheidsvoorzieningen in relatie tot de functie en optredende intensiteiten. 

 

LBP|SIGHT BV 

 
ing. W. (Wouter) Grijm 

 


