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Inleiding

Sinds 2008 werkt Dordrecht met andere  gemeenten, Rijk,  provincies, en de 
regio Drechtsteden, gezamenlijk aan "schone lucht". Deze samenwerking is  
vormgegeven in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
een programmatische aanpak om te voldoen aan de Europese normen voor 
schone lucht. De luchtkwaliteitsmaatregelen die in het NSL voor Dordrecht en de 
Drechtsteden zijn opgenomen zijn eind 2017 zijn gerealiseerd. Hierdoor de 
luchtkwaliteit in Dordrecht sterk verbeterd en voldoet aan de Europese normen. 

Met het NSL is nationaal een grote slag gemaakt in het verbeteren van de 
luchtkwaliteit. Uit een in 2018 uitgebracht advies van de Gezondheidsraad blijkt 
echter dat, gelet op de volksgezondheid, de luchtkwaliteit verder moet 
verbeteren. Daarom heeft de Gezondheidsraad het Rijk geadviseerd om meer en 
blijvend aandacht te besteden aan schone lucht. Het Rijk volgt dit advies en 
heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden van 
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor schone lucht. Om deze ambitie 
te realiseren is door de gezamenlijke overheden (waaronder Dordrecht) het 
Schone Lucht Akkoord (SLA) vormgegeven met hierin een route naar "schone 
lucht" in 2030. Het akkoord is op 13 januari 2020 gesloten.

Naast de volksgezondheid vraagt ook de natuur om verbetering van de 
luchtkwaliteit. Als gevolge van stikstof emissies door het verkeer, de industrie en 
landbouw is sinds half vorige eeuw de stikstofbelasting op natuurgebieden 
verdubbeld. In de Biesbosch is er hierdoor lokaal sprake van een te hoge stikstof 
belasting. 
Het Rijk wilde met het  Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 de 
hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken en tegelijkertijd 
economische ontwikkeling mogelijk maken. Voor Dordrecht betekende dit dat 
projecten, die stikstof veroorzaakten, doorgang konden vinden als berekend was 
dat de uitstoot beneden de in het PAS opgenomen drempelwaarde bleef. In het 
voorjaar van 2019 bleek, met een uitspraak van de Raad van State, dat het PAS 
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juridisch geen stand kon houden. Deze uitspraak had grote gevolgen voor de 
bouw omdat vanaf dat moment bouwprojecten slechts doorgang konden vinden 
indien uit een luchtkwaliteitsrapportage bleek dat het project geen significant 
negatieve effecten op beschermde natuurgebieden heeft.

Hieronder leest u de voortgang op het dossier 'schone lucht'. U vindt een 
toelichting op de monitoringsresultaten van het NSL over het jaar 2019, de 
acties uit het Schone Luchtakkoord en de relatie hiervan met het 
energieakkoord. Verder wordt ingegaan op  de ontwikkelingen en maatregelen 
die gericht zijn op het reduceren van de stikstofbelasting op beschermde 
natuurgebieden en het mogelijk maken van bouwprojecten in de stad.

1. Monitoring luchtkwaliteit 2020 (gegevens over het jaar 2019) 

Het  monitoringsprogramma, dat gekoppeld is aan het NSL, wordt tot het 
inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2022 voortgezet. Ook na 
het inwerking treden van  de Omgevingswet blijft de verplichting om de 
luchtkwaliteit te monitoren bestaan.

Luchtkwaliteit  Fijn stof (PM10 en PM2,5)en Stikstofdioxide 2019
De monitorrapportage van het Rijk over 2019 geeft aan dat, voor zowel fijn stof 
(PM10) als stikstofdioxide (NO2), net als in 2018 overal in Dordrecht wordt 
voldaan aan de norm voor luchtkwaliteit van  40 μg/mg/m3. Ten opzichte van 2018 
is er sprake van een lichte verbetering in de luchtkwaliteit.
Per 1 januari 2015 geldt er voor fijn stof (PM2,5) een grenswaarde van 25 μg/mg/m3 
(als jaargemiddelde concentratie). Uit de monitorrapportage blijkt dat ook voor 
deze stof overal in de Dordrecht wordt  voldaan aan de hiervoor geldende norm.

Naast de jaargemiddelde concentraties voor PM10 en NO2 wordt tevens getoetst 
aan de norm voor de daggemiddelde concentratie voor PM10 (maximaal 50 μg/mg/m3 

gedurende maximaal 35 dagen). Ook aan deze norm wordt voldaan. 

Een detailoverzicht over 2019 is te vinden op de monitoring site van het 
NSL(https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/).

Prognose luchtkwaliteit 2020 en verder (NO2, PM10. PM2.5)
Prognoseberekeningen voor NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) laten zien dat ook na 
2019 de luchtkwaliteit langzaam verbeterd. Ook op de locaties die in de 
nabijheid liggen van de rijks infrastructuur, zoals de A16, is deze tendens waar 
te nemen. Deze gegevens zijn eveneens op detailniveau te raadplegen op  
https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. Naast de prognoses zijn op deze site ook 
de historische gegevens te raadplegen.

Ontwikkeling Luchtkwaliteit in relatie tot de advieswaarden van World Health 
Organisation (WHO) (PM2,5/PM10)
Het NSL richt zich met het treffen van maatregelen op het halen van de 
wettelijke normen voor luchtkwaliteit. 

 PM2.5 – kleinere fijn stofdeeltjes (PM2,5) een grenswaarde van 25 µg/m3

 PM10 – fijn stofdeeltjes (PM10) een grenswaarde van 40 µg/m3

Naast deze wettelijke (Europese normen) zijn er, met het oog op een gezonde 
leefomgeving, door de World Health Organisation (WHO) voor fijn stof 
advieswaarden opgesteld. 

 PM2.5 – De WHO hanteert  voor de kleinere fijn stofdeeltjes (PM2,5) een 
advieswaarde van 10 µg/m3 (jaargemiddeld)

 PM10 – De WHO hanteert voor fijn stofdeeltjes (PM10) een advieswaarde 
van 20 µg/m3 (Jaargemiddeld)
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De luchtkwaliteitskaart van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit geeft voor alle 1175 referentiepunten in Dordrecht inzage in de 
concentratieniveaus van de voor luchtkwaliteit relevante stoffen weer (PM10 en 
PM2.5). De gevonden concentratieniveaus bevinden zich ver onder de EU 
grenswaarde van 40 µg/m3. Wordt gekeken naar de WHO-advieswaarden, dan 
kan uit onderstaande tabel geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteitswaarden 
in Dordrecht zich rondom de advieswaarde van de WHO bevinden (Tabel 1).

Range gevonden waarden PM2,5 in µg/m3 WHO 
advieswaarde 
PM2,5 in µg/m3

Range gevonden waarden PM10 in µg/m3 WHO 
advieswaarde 
PM10  in µg/m3

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

10,7-
12,8 

10.5-
12.7

10.5-
12.5

11.3-
13.3

9.6-
11.7

10 18,0-
21,1

17.1- 
20.9

17.2-
20.7

18.3-
21.8

16.9-
20.8

20,0 

Tabel 1: PM2.5 en PM10 ontwikkeling luchtkwaliteit tussen 2015-2019

Wordt ook het aantal rekenpunten betrokken bij de beoordeling kan worden 
geconcludeerd dat het aantal rekenpunten met een concentratie PM10 lager dan 
de WHO advieswaarde stijgt (tabel 2). 

jaar

2015 2016 2017 2018 2019

concentratie-range

=<20 µg/m3 754 1084 1135 329 1108

>20 µg/m3 421 91 40 846 67

Tabel 2: aantal rekenpunten met een PM10 concentratie boven en onder de WHO 
advieswaarde tussen 2015 en 2019

Net als voor PM10 bevinden de concentratieniveaus voor PM2,5 zich ver onder de 
EU grenswaarde van 25 µg/m3 en rondom de advieswaarde van de WHO 
bevinden (tabel 1)  . Uit tabel 3 blijkt dat het aantal rekenpunten de hogere  

overschrijding voor PM2,5 van de WHO advieswaarde, behoudens in 2018, 
vermindert en het aantal rekenpunten met een kleine overschrijding van de 
WHO waarde stijgt. 

Concentratie range (µg/m3)

 <=10 10-11 11-12 12-13 >13

jaar Aantal rekenpunten

2015 0 5 400 770 0

2016 0 68 596 511 0

2017 0 55 703 417 0

2018 0 0 88 803 284

2019 4 609 562 0 0

Tabel 3: ontwikkeling luchtkwaliteit in relatie tot de rekenpunten
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In de jaren 2015-2017 daalde zowel de PM10 als de PM2,5 concentratie in de 
lucht. Voor PM10 daalde tevens het  aantal referentiepunten dat de WHO 
advieswaarde overschreed. Er wordt niet voldaan aan de WHO advieswaarde 
voor PM2,5. Wel is er sprake van een daling van zowel de concentratie fijnstof in 
de lucht als in het aantal referentiepunten met een hogere overschrijding van de 
WHO advieswaarde.

In 2018 was er sprake van een toename van de PM10 en de PM2,5 concentratie in 
de lucht. Het gevolg hiervan was dat ook het aantal referentiepunten PM10 met 
een concentratieniveau boven de WHO advieswaarde sterk toe nam. Bij PM2.5 is 
een zelfde tendens waar te nemen, hier neemt het aantal referentiepunten met 
hoge overschrijding van de WHO advieswaarde toe. In de landelijke 
monitorrapportage van het RIVM is aangegeven dat het uitzonderlijk droge jaar 
met gemiddeld meer oostenwind en lagere windsnelheden oorzaak is van deze  
toename. In 2019 was er weer sprake van herstel. De monitorronde over het 
jaar 2020, waarvan de uitkomsten na de zomer van 2021 worden verwacht, 
moet bevestigen of dit herstel doorzet.

2. Schone Lucht Akkoord (SLA)

Op advies van de Gezondheidsraad heeft het Rijk de ambitie uitgesproken om in 
2030 te willen voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de WHO. 
Deze ambitiekomt overeen met de ambitie voor luchtkwaliteit zoals die is 
geformuleerd, in het coalitieakkoord "Onze Stad". 

Luchtkwaliteit houdt zich niet aan (bestuurlijke)grenzen. Verbetering van de 
luchtkwaliteit en hiermee samenhangend gezondheidswinst kan slechts worden 
bewerkstelligd door samenwerking. Daarom heeft Dordrecht op 13 januari 2020, 
samen met het Rijk, negen provincies en vijfendertig andere gemeenten het SLA 
ondertekend. Het SLA loopt tot 2030. De deelnemers willen met elkaar de 
luchtkwaliteit zodanig  verbeteren dat  in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst 
is gerealiseerd ten opzichte van 2016. 

Het SLA bevat een scala van maatregelen die  door het Rijk, de provincies en  
de gemeenten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zet de Rijksoverheid zich 
in Europees verband in om luchtverontreiniging door buitenlandse emissies sterk 
te verminderen. Het Schone Lucht Akkoord is nauw verweven met andere 
beleidsdoelen. Zo dragen het Klimaatakkoord samen met de regionale  
energiestrategieën, de stikstofaanpak in de vorm van de verduurzaming van de 
landbouw en bouw, lokale verkeers- en vervoersplannen en de Agenda Fiets bij 
aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee ook aan het realiseren van 
gezondheidswinst.

In de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord richten wij ons op de uitvoering 
van ons klimaat- en mobiliteitsbeleid. 

Klimaatbeleid
Waar het klimaatbeleid zich richt op de reductie van de CO2 uitstoot, richt het 
luchtbeleid zich op de reductie van fijnstof en NOx emissies. Deze stoffen 
hebben een gezamenlijke bron; het verbranden van fossiele brandstoffen. Het 
werken aan klimaatdoelstellingen draagt dan ook direct bij aan het realiseren 
van luchtkwaliteitsdoelstellingen. De raadsinformatiebrief van 31 maart 2021 
"Raadsinformatie voortgang prestatielijnen opgave Duurzame Stad" geeft inzage 
in de voortgang van de opgave Duurzame Stad en de vijf prestatielijnen. Niet 
iedere prestatielijn draagt in gelijke mate bij aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit in Dordrecht. 
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Een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit verwachten 
wij van de prestatielijn warmte verzekerd met hierin de uitrol van het 
warmtenet. Deze prestatielijn draagt met name bij aan de NOx reductie.

Ook de prestatielijn Stad in beweging draagt positief bij aan een betere 
luchtkwaliteit. De aandacht voor duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur, de 
verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en de routekaart voor Zero 
Emissie stadslogistiek draagt met name bij aan fijnstof reductie.  

Ook de prestatielijn eigen huis op orde levert met de route kaart CO2 reductie 
een bijdrage aan schone lucht en gezondheid.

Verkeers- en vervoersbeleid
Met het vaststellen van de "Koersnota Mobiliteit Dordrecht: een stad in 
beweging" in 2018  is er een aanscherping doorgevoerd in het verkeers- en 
vervoersbeleid met hierin een belangrijke rol voor het OV en de Fiets. Doel van 
het beleid is om richting te geven aan een verkeers- en vervoersbeleid dat de 
ruimtelijke en economische agenda van de stad ondersteunt. In de stad wordt in 
zijn algemeenheid ingezet op het beperken van het gemotoriseerd verkeer door 
het stimuleren van andere vervoerwijzen. Dit doen we om de infrastructuur 
maximaal te kunnen benutten terwijl we tegelijkertijd stappen zetten op weg 
naar "schone lucht".
De fiets is bij uitstek een duurzame en gezonde vervoerwijze. De gemeente 
Dordrecht wil dan ook dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de ‘modal split’ is 
gestegen van 21% naar 30%. We willen dit bereiken met de geformuleerde 
inzet in de fietsnota "Dordt Fietst verder". Hiermee zetten we tevens een stap  
op het gebied van luchtkwaliteit. Ook de verdere verduurzaming van de OV-
concessies (streekvervoer, waterbus en veerverbinding Kop van het Land) moet 
leiden tot lagere concentraties NOx en fijnstof.

Overige punten uit het Schone Lucht Akkoord (SLA)
Het SLA  vraagt ook aandacht voor de reguliere taken van vergunningverlening 
en handhaving. Afgesproken is dat gemeenten bij de behandeling van 
omgevingsvergunningen meer aandacht geven aan het "scherp" vergunnen van 
luchtemissies. Hierover zijn in het jaarprogramma 2021 van de Omgevingsdienst 
Zuid Holland Zuid (OZHZ) afspraken gemaakt. 

Tot slot zijn er in het Schone Luchtakkoord acties opgenomen ten aanzien van 
houtstook (openhaarden en houtkachels). Dit betreft zowel acties van de 
decentrale overheden als acties van het Rijk. Gemeenten moeten actief inzetten 
op voorlichting over houtstook, de gezondheidseffecten van houtstook en de 
stookwijzer. Ook moeten zij opvolging geven aan herhaalde klachten over 
houtstook.  Dordrecht heeft hier invulling aan gegeven door het afgelopen 
stookseizoen in de lokale bladen en op social media een campagne te voeren 
over houtstook. Ook zijn in het jaarplan 2021 afspraken gemaakt met de 
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) over klachtenbehandeling in relatie 
tot houtstook.

Er is  in Nederland echter geen wetgeving  met emissie-eisen voor de 
rookgassen van openhaarden. In het Bouwbesluit 2012, Wet milieubeheer en de 
APV is wel  een aantal zaken geregeld over (het voorkomen van) stank en roet 
in de omgeving, eisen ten aanzien van de haard (rookkanaal) en een 
stookverbod in de open lucht. Maar deze regels zijn veelal algemeen gesteld of 
richten zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de "stoker". Dit 
maakt het constateren van overlast en eventueel handhaving een tijdrovende 
bezigheid, zeker nu het aantal klachten toeneemt. Voor het komende 
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stookseizoen zal in overleg met de OZHZ worden gekeken hoe de 
klachtenafhandeling kan worden gestroomlijnd.

3. Stikstof

Naast de volksgezondheid vraagt ook de natuur om verbetering van de 
luchtkwaliteit. Het Rijk wilde dit het  Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 
bewerkstelligen en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken. In 
het voorjaar van 2019 bleek, met een uitspraak van de Raad van State d.d 29 
mei 2019, dat het PAS juridisch geen stand kon houden. Als gevolg hiervan  
ontstond er een (landelijk) een probleem bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen. Er konden op dat moment alleen vergunningen worden 
verleend als vooraf vaststond  dat de uitvoering ervan  geen significant  
negatieve effecten op beschermde natuurgebieden zoals de Biesbosch zou 
hebben. 

bouwplannen: gevolgen en oplossingen
In eerste instantie hebben wij ons gericht op het op gang brengen en houden 
van de bouwproductie. Hiervoor is in overleg met de Omgevingsdienst Zuid- 
Holland Zuid een stroomschema opgesteld waarmee op voorhand kon worden 
vastgesteld of een bouwplan een stikstof immissie van minder dan 0.00 Mol/ha/ 
jaar heeft. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat de kleinere bouwprojecten in de 
stad, doorgang konden vinden. Projecten met een grotere omvang als 
aangegeven in het stroomschema moeten met een stikstof berekening aantonen 
de immissie van stikstof  op de Biesbosch kleiner blijft dan 0.00 Mol/ha/jaar.

Spoedwet stikstof
Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden moet de stikstofbelasting op 
natura 2000 gebieden verder worden teruggebracht en moet het natuurherstel 
worden geïntensiveerd. Om dit op korte termijn te bewerkstelligen en 
tegelijktijdig vergunningverlening ten behoeve van woningbouw- en 
infrastructuurprojecten weer op gang te brengen is in december 2019 de 
Spoedwet aanpak stikstof aangenomen. In de spoedwet is een stikstof 
registratiesysteem opgenomen Dit systeem is gekoppeld aan een specifiek 
pakket van rijksmaatregelen die snel en zeker leiden tot vermindering van de 
stikstofbelasting. Een van deze maatregelen is het verlagen van de maximum 
snelheid op de rijkswegen tot 100 Km/h. Het effect van deze maatregel wordt 
70% beschikbaar gesteld voor vergunningverlening voor bouwactiviteiten; 30% 
komt ten goede van de voor vermindering van de stikstofdruk op de natuur. 
Woningbouwprojecten die leiden tot stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied 
kunnen bij vergunningverlening de stikstofdepositie compenseren vanuit het 
stikstof registratie systeem. Vanaf medio april 2020 is het voor  
woningbouwprojecten mogelijk aanspraak maken op stikstofruimte met behulp 
van het stikstofregistratiesysteem. 

Woningbouw in Dordrecht
Dordrecht heeft een omvangrijk bouwprogramma. In mei 2019 kwam, gelet op 
de uitspraak van de Raad van State,  de uitvoering van dit programma onder 
druk te staan. Om snel zicht te krijgen op de stikstofproblematiek en mogelijke  
oplossingsrichtingen is aan adviesbureau Antea de opdracht gegeven hier 
onderzoek naar te doen.  De conclusie van het onderzoek was dat, mits gebruik 
wordt gemaakt van schoon bouwmaterieel in de bouwfase van de meeste 
projecten dit niet leidt tot een extra stikstofdepositie op hiervoor gevoelige 
habitats. Dit geldt ook voor de gebruiksfase van een groot deel van de 
woningbouwplannen. Kritisch zijn de woningbouwplannen die nabij de N3 en de 
A16 zijn gesitueerd. Dit betreft met name de plannen voor Amstelwijck, 
Gezondheidspark en Hastingsweg. Hiervoor is aanvullend onderzoek 
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noodzakelijk. Verder worden er aanbevelingen gedaan omtrent de toepassing 
van schoon bouwmaterieel (stage4 en Euro4 of beter) en de wijze van 
modelleren van verkeersstromen bij de stikstofberekeningen.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen is nader onderzoek gedaan naar de 
stikstofdepositie in van de woningprojecten Amstelwijck midden inclusief 
Bouwhuislocatie, Wilgenwende, Leerpark en Gezondheidspark. Met uitzondering 
van Leerpark leiden al deze projecten, ondanks het toepassen van schoon 
bouwmaterieel, tot een toename van de stikstofdepositie met meer dan 0.00 
mol/ha/jaar. Voor deze projecten is in april 2020 een beroep gedaan op de 
Regeling natuurbescherming en stikstofregistratiesysteem. Deze regeling vindt 
zijn basis in de Spoedwet stikstof. Eind september 2020 heeft de 
Omgevingsdienst Haaglanden, als uitvoerder van de regeling, vergunning 
verleend. Hiermee zijn de stikstof gerelateerde belemmeringen, onder 
voorwaarde van het toepassen van schoon bouwmaterieel, voor deze projecten 
opgeheven.

Dordtse Kil IV
Bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen kan geen gebruik gemaakt worden van 
stikstofruimte  in het stikstofregistratiesysteem. Daarom zijn alle aanvragen om 
omgevingsvergunning individueel getoetst op hun stikstof immissie op Natura 
2000 gebieden. Dit heeft voor als nog niet geleid tot het weigeren van 
vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming

Ontwikkelingen
Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
De Spoedwet stikstof heeft voor de korte termijn een aantal oplossingen 
gebracht. Om ook voor de lange termijn de stikstof problematiek op te lossen 
heeft het Rijk het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering in 
procedure gebracht. Het  streven is om deze wet op 1 juli 2021 in werking te 
laten treden. Naast een systeem voor monitoring en bijsturing bevat het 
wetsvoorstel een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor 
de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en 
sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling beoogd de 
vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteit, 
energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker te 
maken.

Gebiedsaanpak Biesbosch
In de Kamerbrief van oktober 2019 heeft  de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit  aangegeven dat een gebiedsgerichte aanpak een oplossing kan 
bieden voor de stikstofproblematiek. Zij verzoekt de overheden dan ook om, 
onder regie van de provincies om deze gebiedsgerichte aanpak vorm te geven.

Onder leiding van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant en de gemeenten gelegen om de Biesbosch wordt 
gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor de Biesbosch. Deze aanpak moet 
inzichtelijk maken wat nodig is voor natuurherstel, welke (bron)maatregelen 
hiervoor in het gebied getroffen kunnen en moeten worden, maar ook welke 
ruimte nodig is om activiteiten in dat gebied te kunnen ontplooien. Doelstelling 
van dit gebiedsproces is om lopende programma's ter verbetering van de 
luchtkwaliteit, waaronder het Schone Luchtakkoord en het Energieakkoord, op 
een zodanige wijze te verbinden aan ruimtelijk economische ontwikkelingen en 
natuurherstel dat beide mogelijk worden gemaakt.
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Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld voor dit gebiedsproces. Naar 
verwachting zal het plan van aanpak in het derde kwartaal van 2021 gereed 
zijn. 
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