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Raad van Advies Waddenzeehavens 
 
De Raad van Advies Specialisatie Waddenzeehavens 
kwam op 11 juni 2013 voor de vijfde maal bijeen 
onder voorzitterschap van Tineke Netelenbos. 
Ditmaal vond de bijeenkomst plaats op de koftjalk 
Voorwaarts Voorwaarts. De Raad was te gast bij 
Harm Post, directeur van Groningen Seaports.  
 
Eerder die dag voer het schip vanuit de Eemshaven 
naar Delfzijl1. De tocht voerde via de platen Hond en 
Paap naar de kustlijn van Ostfriesland (D) en de Punt van Reide.  
Aan boord waren ruim veertig genodigden, allen nauw betrokken bij 
natuur, economie en beleid in en rond de Waddenzeehavens.  
Ze vormden zich een beeld van de ontwikkelingen in de Eemshaven, 
de ecologische toestand van het Eems estuarium, het project Marconi 
en het Chemiepark Delfzijl. De tocht eindigde in de haven van Delfzijl. 
De deelnemers  bespraken onderweg wat ze de Raad van Advies later 
die dag zouden willen meegeven en zetten dat op papier. Die teksten 
hingen later die dag onverkort in de vergaderruimte van de Raad van 
Advies. De deelnemerslijst en de uitgeschreven aanbevelingen zijn 
weergegeven in Bijlage 1.  
 
Kort nadat de Voorwaarts Voorwaarts om vijf uur afmeerde in de 
haven van Delfzijl, arriveerden de voorzitter van de Raad, mevrouw 
Tineke Netelenbos, en gastheer Harm Post. Wilko Huyink van 
RoyalHaskoningDHV, vatte de suggesties van de deelnemers als volgt 
samen: 

Over de hoofdlijnen van het programma Waddenzeehavens  
zijn alle deelnemers enthousiast. Zij zien graag dat het  
programmateam het interactieve proces voortzet. 
De deelnemers benadrukken dat ze toe zijn aan de 
fase waarin concrete projecten met initiatief-
nemers concreet worden benoemd. Aan de 
uitwerking ervan dragen ze graag bij. 

 
De voorzitter omarmde de aangegeven lijn, bedankte 
de deelnemers voor hun suggesties en was blij met 
de positieve energie. Daarna mengden de gasten van 
het dagprogramma  zich met de aanmonsterende 
leden van de Raad van Advies. Nadat de laatste 
deelnemers van het dagprogramma om circa kwart 
voor zes het schip hadden verlaten, vergaderde de 
Raad in het scheepsruim en voer de Voorwaarts 
Voorwaarts via het Zeehavenkanaal de Waddenzee 
op.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Een coproductie met Royal HaskoningDHV 
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1. Agenda en Leidraad 
 
De voorzitter stelt voor om te beginnen met een presentatie van Jaap Jelle 
Feenstra, die tevens secretaris is van de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ).  
 
Presentatie Jaap Jelle Feenstra 
Jaap Jelle geeft een korte presentatie van de 
actuele ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. 
Puntsgewijs samengevat: 
 Het gaat goed in de Port of Rotterdam; de 

economische bedrijvigheid groeit. Dit in 
tegenstelling tot de Nederlandse/Europese 
economie. De reden is dat de internationale 
haveneconomie gelijk op gaat met een 
positieve ontwikkeling van de wereldhandel.  

 Op grond van EU-regelgeving moeten alle 
meldingen van scheepsladingen en -bewegingen per 
1 juni 2015 elektronisch worden afgehandeld met 
overheidsinstanties via een Maritime Single Window. 
De logistieke informatie in de havens van Rotterdam 
en Amsterdam wordt nu al uitgewisseld via Portbase, 
een havenoverstijgend Port Community System. De 
haven van Rotterdam heeft de minister aangeboden 
om dit voor alle havens met Portbase te onder-
steunen. 

 LNG wordt breed gezien als een schone brandstof 
voor zowel zeevaart, binnenvaart als wegtransport. 
Om schepen te laten varen op LNG is een distributie-
infrastructuur nodig die momenteel nog ontbreekt. 
Met de veerdiensten hebben de Waddenzeehavens 
een kans om voorloper te worden. Als je wilt ont-
dieselen, dan moet je wel zorgen dat de certificering 
van schepen en beschikbaarheid van bunkermogelijk-
heden tijdig rond komt. 

 De Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) heeft als doel 
om de via havensamenwerking verantwoorde groei te 
accommoderen. De havens van Amsterdam, Gronin-
gen, Rotterdam, Moerdijk en Zeeland nemen er aan 
deel. Groningen is verantwoordelijk voor de inbreng 
van de Waddenzeehavens. De BOZ richt zich op 
afstemming van havenbeleid op Europa en Rijk en 
functioneert als aanspreekpunt voor overheden (zie tekstboxen). 

 
Discussie: 

o De economische trend in Rotterdam zie je ook in de industriehavens van 
de Waddenzee. 

o Nu hebben de Waddenzeehavens elk hun eigen systeem. Is Portbase niet 
een veel te zwaar geschut voor de Waddenzeehavens. Er is bereidheid om 
in Portbase-modules te maken die onnodige ballast kunnen voorkomen.  

o RWS heeft afgehaakt bij de ontwikkeling van ICT en Portbase. Tineke 
bespreekt het onderwerp momenteel met de reders; dat moet RWS niet 
doen. Bovendien is het ministerie zelf wel positief. Het initiatief ligt bij de 
grootste havens, maar die moeten wel samen met de overige havens 
optrekken. 

Illustratie activiteiten BOZ in 2012 
Juni: brief aan I&M duurzaamheidsindicatoren + 
Havenmonitor.   
Juni: verzoek deelname Havenschap Moerdijk. 
Juni: inbreng I&M nationaal logistiek netwerk.   
Sept: overleg met I&M over prioriteiten IMO.  
Sept: overleg ELI over verduurzaming handelsketens.   
Sept: vertegenwoordiger BOZ in EVO-Raad Zeeverladers.  
Okt: afstemming met OIM.  
Nov: inbreng studie I&M over Prijs van de Reis.  
Nov: inbreng OIM over lange termijn spoor-agenda. 
Dec: reactie Synthese-document I&M over driedelig 
onderzoek Mainportvisie: beëindiging Haven-alliantie.  
Dec: netwerkbijeenkomst.   
 

Illustratie activiteiten BOZ in 2013 
Maart: brief aan Tweede Kamer over Infrafonds en MIRT. 
April: brief aan Tweede Kamer over spoorgoederen-
vervoer.   
April: brief I&M over eindrapportage Prijs van de Reis. 
Overige onderwerpen 
– NS spooraansluitingen 
– Externe veiligheid buisleidingen  
– EP sloopregeling zeeschepen 
– Vennootschapsbelasting havenbedrijven 
– Herziening Zeehavenbeleid I&M 
– Omgevingswet 
– Economisch potentieel bouw onderhoud windparken 
– EC Port Policy 
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o LNG is echt een kans voor de Waddenzeehavens. Er zijn veel gebruikers 
die steeds in dezelfde havens terugkomen, zoals veerdiensten, vissers en 
offshoreschepen. De voorzitter van het platform LNG Noord 
Nederland, Koen Schuiling, wijst erop dat we dankzij Energy 
Valley goed in de Green Deals zitten. 

o Waddenzeehavens kunnen veel aan elkaar hebben als ze op het 
gebied van ICT en LNG onderling afstemmen en samenwerken. 

o Vanuit de Waddenzeehavens is de samenwerking met, en de 
inbreng in de BOZ nog onder de maat gebleven; dat moet nu 
snel worden opgepakt. 

 
Verslag en voortgang 
Bij de toegezonden stukken en de voorgestelde agenda zijn verder geen 
opmerkingen. Het vervolg van de vergadering verloopt met instemming van de 
aanwezigen aan de hand van de toegezonden Agenda en Leidraad. 
Het verslag van de RvA van 27 november 2012 wordt goedgekeurd. 
 
Arjen Bosch vat op hoofdlijnen samen wat er sinds de vorige Raad is gebeurd. 

– Een werkatelier Visserij en Waddenzeehavens. 

– Een werkatelier Scheepsbouw Harlingen. 

– Op basis van twee deskundigenbijeenkomsten formuleerden het consortium 

EcoShape, het Programma Waddenzeehavens en het Programma Naar een 

Rijke Waddenzee gezamenlijk een Programma Building with Nature Wadden-

zeehavens.  

– Bijeenkomst over gezamenlijk profileren van de Waddenzeehavens aan de 

hand van een (haven)beursagenda.  

– Het Waddenfonds honoreerde drie havenprojecten. 

– Energy Valley gaf een update van lopende energieprojecten in Waddenzee-

havens per 1 juni 2013.  

– Op verzoek van de vorige Raad verscheen er een memo over het belang van de 

IJsselmeeralliantie (zeehavens – binnenhavens – achterland) (30 mei 2013) en 

een analyse van de relatieve positie van de offshore (29 mei 2013). 

 
2. Specialisatie op basis van ‘natuurlijke’ kracht 
 
Werkateliers Visserij  
– Het atelier verliep in een positieve sfeer. Er is een grote bereidheid tot 

(investeren in) innovatie, mits er een aantoonbaar toekomstperspectief is. 

Voor de visserij was het nieuw om samen met havens over hun transitie, over 

duurzame visserij en bijbehorende faciliteiten te 

overleggen. Men vraagt zich vooral in de garnalenvisserij af 

of men, gezien de sluiting van gebieden, in de toekomst 

kan blijven vissen. Is daar meer helderheid over te geven? 

– Vissers in de kust- en Noordzeevisserij zijn huiverig voor 

het doen van investeringen vanwege de sluiting van 

gebieden. Kun je komen tot duidelijke, kloeke afspraken? 

Die moeten komen van de vissers en het ministerie van EZ, 

met de natuurbescherming als andere belanghebbende.  

Bij de mosselzaadvisserij is dit al enkele jaren geleden 

gebeurd en de mosseltransitie wordt geëvalueerd. De 

garnalenvisserij wil, net als de mosselzaadvisserij, graag een langjarig pers-

pectief op basis waarvan bedrijfsbeslissingen kunnen worden genomen.  

Er komen nieuwe gesloten gebieden, en mogelijk ook nog tijdelijk gesloten 



 

  

 

6 

R
aa

d
 v

an
 A

d
vi

es
  

 W
ad

d
e

n
 

Ze
e

h
av

e
n

s 

gebieden bij: veel onzekerheden. Je zou moeten kunnen zeggen: ‘er is toe-

komst voor jullie’. Er is wel perspectief, maar alleen voor dat deel van de 

garnalenvissers dat kan inspelen op de transitie. Wees daarom snel duidelijk 

over die sluitingen, want zonder perspectief kan de visserij niet innoveren. Een 

bijkomend algemeen probleem van vissers is dat hun schip nu minder waard is 

dan het bedrag dat ervoor is geleend; ze staan ‘onder water’. Dan krijg je 

meestal geen leningen om te innoveren. Hetzelfde probleem zie je bij de 

reders met weinig vracht die in milieumaatregelen moeten investeren. Laat je 

niet sturen door sentimenten van mensen die de visserij niet meer zien zitten 

vanwege de transitie, maar geef ondersteuning aan voorlopers. 

– Het landelijk platform Blueports geeft een soort toekomstvisie. Daaruit komt 

naar voren dat de logistiek een kernthema vormt voor de visserij van de 

toekomst. Daarin ligt dus ook een belangrijke taak voor de havens. Er liggen 

kansen voor de visserij.  
o Betrek Blueports meer bij dit traject. 

– Op het werkatelier Visserij en Waddenzeehavens heerste een goede spirit, dat 

optimisme moet je vasthouden. Je kunt immers niet leven van overheidsgeld; 

er zal investeringsvermogen uit de sector zelf moeten komen.  
o De Raad stemt in met een vervolgbijeenkomst.   

 
Werkatelier Scheepsbouw Harlingen 
 Het werkatelier over de scheepsbouw Harlingen is goed 

bezocht. Men vond elkaar vooral op het vlak van alter-
natieve aandrijving.  

 De certificering van nieuwe technieken (zoals scheeps-
motoren op LNG in plaats van diesel) geldt gewoonlijk 
voor vijf jaar. Met het oog op de life cycle van schepen 
en de noodzakelijke investeringen zou dat langjarig 
moeten worden, bijvoorbeeld 20 jaar voor het schip dat 
de investering doet. Ook het thema LNG is op te pakken 
via het Waddenfonds. Het is dan aan ons om er een 
goed samenhangend pakket van te maken. Regelgeving 
en veiligheid zijn nog in ontwikkeling, dat maakt het tot 
een lastig onderwerp. Onderdeel van de Green Deals is 
het wegnemen van barrières en/of belemmerende wet-
geving. Energy Valley wil zich hiervoor inzetten. 
o De Raad is content over de richting, in samenwer-

king met de Green Deals, en stemt in met een 
vervolgbijeenkomst. 

 
3. Unesco-havens 
 

– Marconi in Delfzijl was een pilot project voor Building 

with Nature. Een toelichting op de ervaringen met Marconi volgt aan dek, na 

de vergadering. 

– Met het programma Building with Nature Waddenzeehavens worden goede 

stappen gezet. De kennisontwikkeling over baggeren leidt tot synergie tussen 

de havens. Kennis opgedaan in Harlingen wordt straks toegepast in Delfzijl. 

– De programmateams Waddenzeehavens en Naar een Rijke Waddenzee staan 

achter de voorstellen. 

– Voor de havenuitbreiding van Den Helder kan verzilting van het Amstelmeer 

een compensatie bieden. Betrek de LTO hierbij, gezien de belangen van de 

landbouw. 
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– De Raad ondersteunt het voorgestelde programma, en is blij met het draagvlak 

bij zowel de havens als het Programma Naar een Rijke Waddenzee.  

 
4. Gezamenlijk profileren 
 
Beursagenda 
Met vertegenwoordigers van de industriehavens/ gemeenten en voorzitters van 
de bedrijvenverenigingen is een inventarisatie gehouden van relevante beurzen. 

– Het organiseren van gecombineerd beursbezoek bleek bij de grote havens 

lastig. Er is een begin mee gemaakt, maar Port of Rotterdam is en veel sterkere 

merknaam dan Holland Ports. 

– Desalniettemin is er enthousiasme naar aanleiding van de bijeenkomst. Bij de 

offshore beurs willen de Waddenzeehavens kijken of er meerwaarde is te 

bereiken. De havens gaan ervaring opdoen met het invullen van de NNOW 

stand op de Offshore Beurs in Amsterdam. 

– Er zijn meer punten voor gezamenlijk optreden aangegeven die draagvlak 

hebben, zoals een evenement als Sail, recreatie en toerisme, en bedrijven-

contactdagen. 

– De conclusie is dat er geen organisaties moeten worden opgetuigd, maar dat je 

moet zoeken naar kansen die zich voordoen. 

o Pak dit onderwerp vlot op en werk het uit voor de topsector Logistiek, in 

dat potje zit nog relatief veel geld. 
 
Tweede Waddenzeehavendebat 

– De Raad is zeer content met de mogelijkheid die de 

provincies bieden om een tweede havendebat te 

houden. Een dergelijk voorstel sluit aan bij de voor-

waarden die de provincies aan de financiering stellen.  

 
5. Samenhang Havenprogramma Waddenfonds 
 

– De discussie over dit onderwerp loopt naar behoren en 

vanuit het Waddenfonds is er veel waardering voor de 

gekozen aanpak. Een probleem is dat de projecten die 

snel worden ingediend, makkelijk gehonoreerd worden, terwijl integrale 

projecten lastiger zijn in te dienen, omdat veel partijen het daarvoor eerst 

onderling eens moeten zijn. Het Waddenfonds wil daarom scherper aangeven 

hoe ze projecten of programma’s wil honoreren. 

– Als je een ambitie hebt voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar, kun je daar 

je projectaanvragen baseren. 

o Dit signaal gaat mee naar het Waddenfonds. Henk Staghouwer verwacht 

op de eerstvolgende RvA meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe 

om te gaan met meerjarige, langer lopende Waddenfondsaanvragen. 

Toch worden ook langs de huidige meetlat veel goede projecten gehono-

reerd. Het koersdocument Waddenzeehavens wordt daarbij behoorlijk 

gevolgd.  

 
6. Overige punten 
 
 Bij de Update Energieprojecten Waddenzeehavens zijn geen vragen of opmer-

kingen. Projecten wachten nog op uitsluitsel vanuit het Waddenfonds. 
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 Het wachten is op duidelijkheid vanuit het Waddenfonds, dat echter een 
groot aantal aanvragen moet afwegen tegen de mogelijkheden van een 
beperkt budget.  

 Het Waddenfonds oriënteert zich momenteel op doorvoering van programma 
management. 

 Zijn er in het netwerk van de Raad op het onderwerp LNG goede contacten in 
Den Haag om het onderwerp los te trekken? Er loopt een vrij brede lobby in 
Europa om voor de binnenvaart certificering en vergunningverlening te 
bespoedigen. Bij zeeschepen moeten de specificaties en vergunningen komen 
van de IMO (International Maritime Organization) van de VN. Die is verant-
woordelijk voor scheepvaartveiligheid op zee en het voorkomen van 
vervuiling van de zee door schepen. Het Europees Parlement kan enkel voor 
de binnenvaart beslissen over het gebruik van LNG als vervanger van diesel in 
scheepsmotoren. De eerste LNG-schepen (binnenvaart) zijn inmiddels in 
bedrijf. 
o Ga praten met de Inspectie Verkeer en Waterstaat in Nederland. Die doen 

ook lastig met buitengewone scheepsmaten die in de offshore worden 
toegepast, maar je hebt ze wel nodig. 

 De bijdrage over de relatie tussen de havens en de dryports in het achterland  
 
7. Planning 
 
De volgende Raad van Advies plannen we eind 2013. Combineer de bijeenkomst 
met een havendebat. De vorige keer was het debat in Leeuwarden; wat de Raad 
betreft mag het deze keer in de stad Groningen. 
 

Rondvraag 
 

– Er zijn boten die op de grote rivieren kolenbakken duwen die varen op een 

mengsel van diesel en waterstof. De H2-productie gebeurt in situ, uit gedestil-

leerd water, in een of meer gekoppelde units op het schip. Momenteel doet 

Thyssen-Krupp dat al. Het systeem is dus gecertificeerd, bespaart energie, 

geeft minder uitstoot en werkt. 

– Martin Bosch legt per 1 juli zijn functie als directeur a.i. van de Port of Den 

Helder neer. Hij wordt in die functie opgevolgd door Piet Hein Kolff.   
 

Rondvaart 
 
Na rondvraag gaan de leden van de Raad bovendeks als de Voorwaarts Voor-
waarts inmiddels op de Eems vaart richting de Punt van Reide. Aan dek geeft 
Emme Groot, burgemeester van Delfzijl, onder het voorbijvaren een toelichting 
op het project Marconi, de relatie met de centrumontwikkeling en de Griesberg.  
 
 
 
 
 

Marconi buitendijks 
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Bijlage 1 
 
Voorwaarts Voorwaarts deelnemers en aanbevelingen 

 

Deelnemers  
Michel Bakelaar   Port of Den Helder 
Floris van Bentum   Rijkswaterstaat 
Robert Best   Royal HaskoningDHV Maastricht 
Arjen Bosch   De Laar 
Martin Bosch   Port of Den Helder 
Hans Danel   HDidee Advies & Coaching 
Marjan Datema   Ministerie EL & I 
Erik Dorenbos   Nederlandse Aardolie Maatschappij 
Jeroen van de Ende   Harlingen Seaport 
Kees van Es   Programma Naar een Rijke Waddenzee 
Michiel Firet   Staatsbosbeheer 
Tjeerd Hazenberg   Provincie Fryslân 
Hans van Hilten   Provincie Groningen 
Dirk Jan Hummel   Syntens 
Wilko Huyink   Royal HaskoningDHV Groningen 
Sanne Kaspers   Van Hall Larenstein 
Gerard Kleinsmit   Gemeente Eemsmond 
Pieter van der Klis   Ecoshape 
David Kooistra   Provincie Groningen 
Klaas Laansma   Groninger Landschap 
Niels Lanser   Royal HaskoningDHV Rotterdam 
Wouter Jan Strietman   WING 
Lies van Nieuwerburgh   Royal HaskoningDHV Groningen  
Alex Oostendorp   4Ports 
Hendrik Oosterveld   Ministerie EL & I 
Boris Pents   Natuur- en Milieufederatie Groningen 
Sjoerd Radersma   Royal HaskoningDHV Groningen 
Nico Smit   Provincie Groningen 
Lammert Soet   Windpowercentrale 
Frank Steyaert   Rijkswaterstaat 
Jornand Veldman   Gemeente Delfzijl 
Herman Verheij   Waddenvereniging 
Hans Verhoogt   Royal HaskoningDHV  
Reiner de Vries   Gemeente Harlingen 
Peter de Weerdt   Trimension 
Ingrid de Wildt   Royal HaskoningDHV Groningen 
René Wilkens   Royal HaskoningDHV Groningen 
Mark de Wit   WUR 
Gerwin Zantingh   Waterschap Noorderzijlvest 
Cor Zijderveld   SBE 
Jan Zijlstra   Gemeente Dongeradeel 
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Aanbevelingen  
 
• 
Durf gezamenlijk te kiezen voor: 
1. Havens aangepast aan de zee i.p.v. omgekeerd.  

Waddenzeehaven i.p.v. diepzeehaven 
2. Versterkte samenwerking met Duitse havens 
3. Proactief investeren in natuur in en om de havens  

(bijv. kwelderherstel, zoet-zoutovergang, tijdelijke natuur) 
4. Alleen groene groei. Ook in cisistijd (of status quo) 
5. Betere baggerstrategie (minder + slim toepassen) samen met Duitsers! 
 
• 
Van praten en visies naar doen: 

 organiseer eigenaarschap 

 publiek en privaat belang 

 (duurzame) doelstellingen vertalen in key performance indicators (KPI’s)  
(bijv. Chemelot / Limburg)en bij één partij neerleggen. 

 
• 

 Maak projecten / vraagstukken interessant voor marktpartijen  c.q. investeerders 
 Innovatieve projectbenadering (maak gebruik van kennis in de markt) 
 Op basis van natuurlijke / eigen kracht van het systeem, om topsector-

doelstellingen te bereiken (maak er geen doel-op-zich van): inclusief denken. 

 Maak onderhoudswerk door open benadering economisch en ecologisch 
aantrekkelijk (probeer niet altijd op behoud te sturen maar denk in ontwikkeling) 
Bijv: slib in depot en gebruik voor dijkverhoging geeft ook nieuwe natuur. 
Net als riet: beweeg mee, anders breekt het. 

 
• 
Unesco-havens 
BEPERKING   -> staat van het estuarium 
  -> NOx belasting 
VOORDEEL 
–>   LNG -   e-transitie –>  Creëer prikkel tot investeren (NOx fonds) 
  -   milieuvoordeel  
  -   lekkages olie  
–>   Thermo Hydrogen System (ombouw scheepsdiesels) –> clean ships 
–>   Building with Nature 
–>   Zero-emission ->  reststromen verwaarden = € 
  ->  biobased economy 
  ->  wind on shore / offshore 
 –>> Ga uit van eigen kracht en samenwerken <<– 
 
 
• 
1. Maak het mogelijk om bagger uit havens in te zetten voor ‘building with nature-

achtige oplossingen’ 
–> bij herziening PKB opnemen dat dit soort toepassingen mogelijk wordt  
(is nu niet toegestaan) 

2. Regie over beheer + visievorming 
–> Aanpak van bestuurlijke drukte geeft zekerheid voor bedrijfsleven, 
overheden en ngo’s 
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3. LNG is belangrijke brandstof in de toekomst;  
gebruik van Waddenhavens als ‘distributie-hub’ voor de Waddenregio. 

4. Visserij als economische motor voor de Waddenhavens en regio faciliteren: 
–  Opstellen plan voor financieren transitie (is in ontwikkeling) 
–  Inrichting havens laten aansluiten bij ontwikkelingen in de visserij (andere 
kadevorm, ruimte op kades reserveren)  
–  Bij discussie over sluiten van gebieden in de Waddenzee en de wens van 
meer kleinschalige visserij: creëer visgebieden rond de Waddenhavens op 
behoud deze gebieden. 

•  

 Ecokade 
Duurzame bestrijding corrosie havens (Syntens, Bioclear, RoHaDHV) 

 Griesberg (pH 13) 
alternatieve toepassingen, bijv. bouwgrondstof 
kwelders beschermen haven Delfzijl / Marconi 

 Project Smart Grid Delfzijl 
Alternatief voor gebruik duurzaam opgewekte energie 
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Bijlage 2 
 

Deelnemers Raad van Advies 11 juni 2013  
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