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I.

Algemeen

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het bestemmingsplan als
ontwerp van 1 september tot en met 12 oktober 2011 ter visie gelegen.
Tijdens de ter visielegging is er door drie partijen een zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn binnen
de wettelijke termijn van zes weken binnengekomen en hebben betrekking op het bestemmingsplan
Kloosterblokje IV, Willemstad. Alle zienswijzen zijn derhalve ook ontvankelijk.

II.

Zienswijzen

Er zijn zienswijzen ingekomen van:
x Reclamant 1
x Reclamant 2 (namens 2 belanghebbenden)
x Reclamant 3 (namens 5 belanghebbenden)
Vanuit de overleginstanties (Provincie Noord-Brabant, VROM-Inspectie Regio Zuid, Waterschap
Brabantse Delta, Brandweer Midden en West Brabant) zijn in het kader van het ontwerp
bestemmingsplan geen zienswijzen binnengekomen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat deze
instanties akkoord zijn met het ontwerp bestemmingsplan.
Reclamant 1
Binnengekomen op 14 september 2011.
Puntsgewijs worden de onderstaande bezwaren aangedragen:
1. De plaatsing van de ontsluiting van Kloosterblokje IV aan het Steenpad en recht achter de woning
van reclamant zorgt voor een toename aan verkeersbewegingen en geluidsoverlast. De aanname
van de geluidsbelasting in het uitgevoerde onderzoek is niet toereikend genoeg.
2. Gevraagd wordt welke geluidswerende voorzieningen/ maatregelen er getroffen worden ter
plaatse van enkele woningen aan het Steenpad.
3. Gesteld wordt dat de voorkeur van de gemeente uitgaat naar het verlenen van een hogere
grenswaarde in plaats van fysieke maatregelen om dat geluidsbelasting te reduceren.
4. Gesteld wordt dat door toedoen van de toenemende geluidsoverlast er een waardevermindering
van de woning van reclamant zal plaats vinden.
Reactie gemeente
Op basis van de verkeersgegevens is een berekening gemaakt van de te verwachten
geluidsbelasting. De verkeersintensiteiten zijn opgehoogd in verband met de autonome groei van het
verkeer en in verband met de toename van het verkeer als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling
van circa 100 woningen. Van een aanname van de uiteindelijke geluidsbelasting is dan ook geen
sprake.
In het kader van onderhavig plan is middels het akoestisch onderzoek aangetoond dat sprake is van
een redelijk tot goed woon- en leefklimaat. Op basis hiervan kan worden gesteld dat van een
overlastsituatie geen sprake is en dat het plan voldoet aan alle wettelijk gestelde regels zoals die
gelden ten aanzien van akoestiek.
Uit het onderzoek naar de mogelijkheden om de geluidbelasting te beperken blijkt dat het toepassen
van geluidreducerende maatregelen bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
vervoerskundige en financiële aard, zodat een verzoek tot het vaststellen van een hogere waarde
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benodigd is. Alvorens besloten is tot het aanvragen van een hogere grenswaarde heeft er dus een
afweging plaats gevonden. Daarnaast is er sprake van een beperkte overschrijding en wordt de
maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet overschreden. Ook voldoen alle woningen binnen het
plan aan de gestelde voorwaarde dat ten minste één geluidluwe gevel moet worden gerealiseerd.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en tevens om te voldoen aan artikel 110a Wgh, is
inzicht vereist in de geluidbelasting op de ontwikkeling als gevolg van de samenloop van alle
geluidbronnen. Uit de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een
redelijk tot goed woon- en leefklimaat. De eerstelijns bebouwing vormt een afscherming voor de
woningen in het binnengebied van het plan.
De (lichte) geluidswerende voorzieningen die voorgesteld worden hebben enkel betrekking op de
eerstelijns bebouwing langs het Steenpad en bij de eerste kavel van de eerstelijns bebouwing langs
de Noordlangeweg. Omdat de bouwplannen nog niet in detail uitgewerkt zijn kan op dit moment nog
geen duidelijkheid gegeven worden over de uitwerking van de geluidswerende voorzieningen bij deze
woningen. Voor deze woningen wordt dan ook in het kader van de omgevingsvergunning voor het
bouwen bepaald of en zo ja, welke maatregelen er getroffen worden. (1, 2 en 3)
Indien de reclamant van mening is dat er door toedoen van onderhavig plan sprake is van een
waardevermindering, dan staat het men vrij om een verzoek tot vergoeding planschade in te dienen.
(4)
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
PM
Door reclamant 1 is eveneens een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit inzake vaststelling
van hogere waarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder voor een aantal woningen in het
bestemmingsplan “Kloosterblokje IV” in Willemstad. Dit betreft een bevoegdheid van het college. Voor
de beantwoording en het collegebesluit daarop wordt verwezen naar een afzonderlijke memo.
Reclamant 2 (namens 2 belanghebbenden)
Binnengekomen op 11 oktober 2011.
Puntsgewijs worden de onderstaande bezwaren aangedragen:
1. De verkeersintensiteit is niet evenredig verdeeld, er is namelijk sprake van piekbelasting in de
ochtend- en avonduren. Hierdoor is de geluidsoverlast op bepaalde tijdstippen groter.
2. Ten aanzien van de woningen aan het Steenpad wordt gesteld dat door de situering van de
woonkamer en slaapkamers aan de zijde van het Steenpad, de te ervaren geluidsoverlast nog
hoger zijn.
3. De realisatie van zebrapaden en verkeersremmende maatregelen zorgen in verband met het
afremmen en optrekken voor extra geluidsoverlast.
4. De wettelijke geluidsnormen mogen niet zo maar overschreden worden.
5. Als alternatief voor de ontsluiting wordt de Noordlangeweg aangedragen.
6. Voorgesteld wordt om meer aandacht te besteden aan het begrip duurzaamheid, dit zou voor de
gemeente Moerdijk een goede gelegenheid zijn om het begrip duurzaamheid meer inhoud te
geven in haar gemeente.
Reactie gemeente
De verkeersgegevens van het Steenpad (waar de reclamant op doelt) zijn gegenereerd op basis van
verkeerstellingen en worden derhalve als betrouwbaar beschouwd. (1)
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Ten aanzien van de geluidsoverlast wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze van
reclamant 1 (2 en 3).
In het geval van 11 woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De
voorkeursgrenswaarde betreft echter niet de wettelijke maximaal toelaatbare geluidbelasting. Deze
maximale belasting bedraagt 63 dB en mag in geen geval overschreden worden. In situaties waarbij
niet door het aanhouden van voldoende afstand of door het treffen van geluidbeperkende
voorzieningen aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, biedt de Wet geluidhinder de
mogelijkheid tot het vaststellen van een hogere waarde. Hiervoor dient een goede onderbouwing en
een afweging plaats te vinden. Uit de beantwoording van de zienswijze van reclamant 1 (en uit
paragraaf 5.4.1 van de toelichting van het bestemmingsplan) blijkt dat de gemeente Moerdijk een
dergelijke afweging zorgvuldig gemaakt heeft en dat een alternatief in deze situatie niet aan de orde
is. (4)
Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk is een tweezijdige ontsluitingsmogelijkheid het
uitgangspunt. Bij calamiteiten of wegwerkzaamheden moet het autoverkeer altijd de wijk uit kunnen.
Ook voor de brandweer of andere hulpdiensten is dit een belangrijke eis. De aansluiting op het
Steenpad als “buurtverzamelweg” is de belangrijkste ontsluiting. Als aansluiting is niet gekozen voor
de Noordlangeweg omdat deze als belangrijke fietsroute en stiltegebied is afgesloten voor alle
doorgaand (gemotoriseerd) verkeer. Daarnaast betreft de Noordlangeweg een erftoegangsweg met
een (te) smal wegprofiel om dergelijke verkeersintensiteiten te kunnen verwerken. Een aansluiting
hierop zou dan extra verkeer op de Noordlangeweg genereren, hetgeen onwenselijk is gezien de
functie van deze weg. (5)
Aan het begrip duurzaamheid is er wel degelijk de nodige aandacht aan geschonken. In de
locatieontwikkelingsovereenkomst die met de ontwikkelaar is gesloten zijn door de gemeente Moerdijk
de nodige eisen gesteld ten aanzien van duurzaamheid. (6)
Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
PM
Door reclamant 2 is eveneens een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit inzake vaststelling
van hogere waarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder voor een aantal woningen in het
bestemmingsplan “Kloosterblokje IV” in Willemstad. Dit betreft een bevoegdheid van het college. Voor
de beantwoording en het collegebesluit daarop wordt verwezen naar een afzonderlijke memo.

Reclamant 3 (namens 5 belanghebbenden)
Binnengekomen op 12 oktober 2011 (per fax).
Puntsgewijs worden de onderstaande bezwaren aangedragen:
1. De belanghebbenden geven aan dat de komst van Kloosterblokje IV niet bekend was en dat men
mede op basis van het onlangs vastgestelde ‘consoliderend’ bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de
vesting Willemstad’ en het voorgaande bestemming Kloosterblokje III, in de veronderstelling was
dat van een nieuwe uitbreiding van Willemstad geen sprake zou zijn. De uitgangspunten van deze
eerder genoemde bestemmingsplannen worden hierdoor teniet gedaan. Hierdoor is er geen
sprake van een goede ruimtelijke ordening. Gevraagd wordt waarom de gemeente van geachte
veranderd is ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied.
2. De realisatie van de nieuwbouw aan de achterzijde van de woningen van de reclamanten doet
afbreuk aan de bijzondere positie van deze woningen en het weidse uitzicht dat men nu nog heeft.
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3. Ten aanzien van de ruimte-voor-ruimte woningen is de plaatsing van deze woningen niet exact
bekend. Voor de reclamanten is het hierdoor onduidelijk met wat voor soort woningen men
geconfronteerd wordt. Daarnaast vindt men de maximale bouwhoogte van 11 m (veel) te hoog.
4. Er wordt geen rekening gehouden met de ligging in het cultuurhistorisch vlak en het behoud van
het open landschap. De hoge bebouwingsdichtheid is in strijd met de Verordening ruimte 2011.
Tevens is de opgenomen onderbouwing waar uit blijkt dat de nieuwbouw ter plaatse passend is te
summier en onvoldoende.
5. Gesteld wordt dat er niet genoeg vraag is om de te realiseren woningen uit onderhavig plan te
kunnen verkopen. Er is geen actueel behoefteonderzoek uitgevoerd waar uit blijkt dat de er
voldoende vraag is.
6. Het is niet duidelijk of er binnen het gemeentelijke woningcontingent gebleven wordt.
7. Gesteld wordt dat er binnen de gemeente moerdijk reeds een overaanbod is, de realisatie van
Kloosterblokje IV zou dit overaanbod alleen maar verslechteren.
8. De opgenomen fasering is niet concreet genoeg en biedt geen duidelijkheid over welke woningen
wanneer gerealiseerd worden.
9. Gesteld wordt dat het onduidelijk is of de fasering ook is opgenomen in de
locatieontwikkelingsovereenkomst (anterieure overeenkomst), indien dit niet het geval is dan zal
er een exploitatieplan vastgesteld moeten worden.
10. Reclamant verzoekt om de locatieontwikkelingsovereenkomst ter beschikking te stellen.
11. Aangegeven wordt dat men extra geluidsoverlast zal ervaren door toedoen van het plan.
12. Gesteld wordt dat er altijd gesproken is over een verbinding tussen Kloosterblokje IV en
Kloosterblokje III (tussen Priorindreef 7 en 17) die enkel bedoeld zou zijn voor langzaam verkeer.
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt echter aangegeven dat autoverkeer ter plaatse
ook mogelijk gemaakt wordt.
13. De hierboven genoemde verbinding was niet te voorzien op basis van het bestemmingsplan
‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’.
14. Voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit wordt gesteld dat de gegeven onderbouwing niet
afdoende is.
15. Het is onvoldoende duidelijk welke gevolgen de extra verharding in de directe omgeving van de
woningen van de belanghebbenden voor de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse zullen
hebben.
Reactie gemeente
Het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ betreft een consoliderend
bestemmingsplan dat gericht is op het bestaande woongebied. Het consoliderende karakter is
derhalve niet van toepassing op onderhavig plangebied. In de toelichting van dit bestemmingsplan
(paragraaf 5.3) wordt tevens ingegaan op de gemeentelijke structuurvisie (uit 1999). Hierbij wordt
nadrukkelijk verwezen naar het feit dat ten zuidoosten van het plangebied van het bestemmingsplan
‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ gebieden aangewezen zijn waar nieuwe stedelijke
ontwikkelingen afweegbaar zijn.
Op de plankaart van het voormalige bestemmingsplan ‘Kloosterblokje III’ is een duidelijke indicatie
gegeven over waar de toekomstige aantakking (richting Kloosterblokje IV) gesitueerd zou worden. In
het verleden heeft de gemeente om deze reden een aankoopaanvraag van deze betreffende gronden
ook afgewezen en is overgegaan tot een huurovereenkomst die vorig jaar niet meer verlengd is
vanwege de ontwikkeling van Kloosterblokje IV.
In aansluiting op de structuurvisie en de gemeentelijke bestemmingsplannen heeft de provincie in
haar uitwerkingsplan ‘Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk’ (uit 2004) al melding gemaakt van het
feit dat de voor de betreffende grond een transformatie afweegbaar is. Ook in Verordening ruimte van
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de provincie is vanaf het eerste stadium onderhavig plangebied opgenomen als zoekgebied voor
stedelijke ontwikkeling. Op basis van het hiervoor gemelde kan gesteld worden dat de plannen om ter
plaatse van onderhavig plangebied woningbouw te realiseren al vele jaren bekend en vastgelegd is in
zowel het gemeentelijk als het provinciale beleid. Van een verandering van gedachte is feitelijk dan
ook geen sprake aangezien de gemeente al jaren voornemens is de betreffende gronden te
ontwikkelen. Op basis hiervan bestrijdt de gemeente dat er geen sprake zou zijn van een goede
ruimtelijke ordening. (1)
Aan de achterzijde van de woningen aan de Priorindreef worden ruimte-voor-ruimte woningen
gerealiseerd. De Ruimte voor Ruimtewoningen zijn vrijstaande woningen die door particuliere
kopers/opdrachtgevers zelf worden ontworpen, waarbij de gemeente de kaders heeft bepaald in het
bestemmingsplan (maximale bebouwingsmogelijkheden) en in haar welstandgebiedscriteria
(beeldkwaliteit). Zoals reeds aangegeven in de commentaarnota inspraak en overleg (augustus 2011)
is de positionering van deze woningen vastgelegd middels het opgenomen bouwvlak. Dit bouwvlak in
combinatie met de bouwregels zorgt voor de bandbreedtes waarbinnen de woningen gerealiseerd
kunnen worden. Toekomstige vergunningaanvragen van de particuliere bouwers worden aan deze
regels getoetst. Deze manier van bestemmen is heel gebruikelijk en geeft een goede balans tussen
het flexibel kunnen bouwen van de gewenste woningen en de sturingswensen van de gemeente. Naar
het oordeel van de gemeente bieden deze bouwregels voldoende garantie op een open en ruime
setting van de ruimte-voor-ruimte kavels.
Ten aanzien van de ruimte-voor-ruimte en de woningen van de belanghebbenden kan worden gesteld
dat tussen de voorste bouwgrens van de ruimte-voor-ruimte woningen en de woningen van de
belanghebbenden een strook van circa 30 meter gelegen is (bestaande uit een verkeers-, water- en
groenbestemming). De woningen mogen niet buiten het bouwvlak gerealiseerd worden waardoor deze
nooit dichter bij de woningen van de belanghebbende kunnen komen dan de hierboven genoemde
afstand. Gezien de afstand van circa 30 meter en het feit dat de woningen van de belanghebbenden
met de achterzijde gelegen zijn richting het plangebied en dus ook richting de ruimte-voor-ruimte
woningen, is van een directe ‘harde’ confrontatie geen sprake. Dat er geen sprake meer is van een
open weids uitzicht valt niet te ontkennen, eerder in de zienswijzennota is echter al aangegeven dat
de realisatie van onderhavig plan al jaren bekend is en het dus ook al jaren duidelijk is dat de
bestaande situatie met dit uitzicht niet in zijn huidige hoedanigheid gehandhaafd zal blijven.
Tevens is het noemenswaardig dat in een eerder stadium de ruimte-voor-ruimte woningen gepland
waren in het zuidelijk deel van het plangebied. Om een harde confrontatie met de bestaande
woningen aan de noordzijde van het plangebied te voorkomen, zijn deze nieuwe vrijstaande woningen
bewust gepositioneerd op de locatie waar deze nu bestemd zijn. Hierdoor is er sprake van een open
overgang naar het noordelijk gelegen woongebied.
De maximale bouwhoogte voor de vrijstaande woningen is opgenomen op de verbeelding (11 m).
Deze hoogtemaat is afgestemd op de maximale bouwhoogte zoals die is opgenomen in het vigerende
bestemmingsplan voor de woningen aan de Priorindreef. Er wordt geen reden gezien om de
bouwhoogte hier lager te stellen. Daarbij moet worden opgemerkt dat in het bestemmingsplan alleen
maximale bebouwingsmogelijkheden zijn vastgelegd, en geen minimale. Daarmee is het dus niet
automatisch zo, dat alle woningen 11 meter hoog zullen worden. Het staat de bouwers vrij om lager te
bouwen. (2 en 3)
Ten aanzien van het cultuurhistorisch vlak en de landschappelijke inpassing kan worden gesteld dat
naar aanleiding van de overlegreacties van de provincie daar in ontwerp bestemmingsplan de nodigde
aandacht aan besteed is. Met betrekking tot de bescherming van de cultuurhistorische waarden is
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geen regeling opgenomen. De reden hiervoor is dat de cultuurhistorische waarden ter plaatse
betrekking hebben op de openheid van de polder en landschap. Met de bouw van de nieuwe
woningen kan deze openheid op deze locatie simpelweg niet meer gegarandeerd en beschermd
worden. In de toelichting is echter wel aangegeven dat de cultuurhistorische waarden van de gehele
polder, kijkend naar het totaalplaatje, behouden blijven. De keuze om ter plaatse van onderhavig
plangebied te bouwen is gebaseerd op een maatschappelijke afweging. Onderhavig plangebied is al
jaren bekend als zoekgebied voor deze gewenste uitbreiding. De structuurvisie van de gemeente
Moerdijk (die in samenwerking met de provincie is opgesteld) en de Verordening ruimte 2011 wijzen
het plangebied ook als zodanig aan. Op basis hiervan is de afweging gemaakt dat het
maatschappelijk belang (de behoefte aan woningen), zwaarder weegt dan de ter plaatse geldende
cultuurhistorische waarden.
Vanuit de provincie is geen zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. Op basis hiervan kan
worden geconcludeerd dat de provincie in kan stemmen met de onderbouwing van de
bovengenoemde aspecten, hetgeen voor de gemeente een bevestiging is dat de ontwikkeling van
onderhavig plan ter plaatse toegestaan is, de opgenomen onderbouwing als voldoende geacht wordt
en er ten aanzien van cultuurhistorie geen belemmeringen zijn (4).
Het woonbeleid is er op gericht om nieuwbouw strategisch en gedifferentieerd toe te voegen aan de
woningvoorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met het woningbehoefteonderzoek, de bestaande
woningvoorraad, andere nieuwbouwprojecten die specifiek voor de desbetreffende kern in
voorbereiding dan wel in uitvoering of gereed zijn en de signalen van marktpartijen zoals
woningcorporaties, makelaars en projectontwikkelaars. Door de strategische nieuwbouw wordt
beoogd de gewenste kwalitatieve nieuwbouw te realiseren, zodat hierdoor een zo groot mogelijke
verhuisketen op gang komt waarmee de doorstroming in de woningvoorraad wordt bevorderd. De
ontwikkeling Kloosterblokje IV past binnen deze beleidsdoelstellingen en zal gedoseerd en gefaseerd
worden uitgevoerd.
Gezien de relatie met de 2 andere projecten die op dit moment in voorbereiding zijn (Achterstraat en
Landpoortstraat) kunnen we stellen dat met de ontwikkeling Kloosterblokje IV een ander segment
woningen en een andere doelgroep wordt beoogd. Kloosterblokje IV bestaat uit de realisatie van
louter grondgebonden koop- en huurwoningen in tegenstelling tot de te realiseren
huur(zorg)appartementen aan de Achterstraat en Landpoortstraat.Tevens is er in de laatste 6 jaar
géén nieuwbouw in Willemstad gepleegd.
Het project Kloosterblokje IV is onder nummer 148 opgenomen in het gemeentelijk
Woningbouwprogramma, waarin de contingenten voor Kloosterblokje IV zijn gereserveerd.
Noemenswaardig om te melden is dat de betrokken ontwikkelaars en de woningcorporatie ook
gedegen afwegingen hebben gemaakt omtrent vraag/behoefte, en dat deze partijen de risico's, die bij
een dergelijke ontwikkeling spelen, niet waren aangegaan indien hieromtrent onvoldoende
duidelijkheid zou zijn geweest. (5, 6 en 7)
De fasering is opgenomen in bijlage 3 van de locatieontwikkelingsovereenkomst. Van een benodigd
exploitatieplan is dan ook geen sprake. De planning is hieronder weergegeven.

8

Fase

Hoofdactiviteiten

Te leveren door

Start

Einde

initiatieffase

Startdocument en
overeenkomst
Programma van eisen
Ontwikkelingsvisie +
ruimtelijke vormgeving
Haalbaarheidsonderzoek
Locatie
ontwikkelingsovereenkomst
Stedelijk
ontwerp,
onderzoeken etc.
Bestemmingsplan

gemeente

December 2007

Maart 2008

initiatiefnemer
initiatiefnemer

Maart 2008
April 2008

April 2008
Juni 2008

initiatiefnemer
gemeente

Juni 2008
Januari 2009

Januari 2009
Februari 2009

initiatiefnemer

Februari 2009

April 2009

Initiatiefnemer/
gemeente
initiatiefnemer
initiatiefnemer
initiatiefnemer
Gemeente

Februari 2009

Juli 2010

Najaar 2010
2012
2014
2015

2011
2013
2015
-

Ontwerpfase

Uitvoeringsfase

Afrondingsfase

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Evaluatie

Voor wat betreft de planning kan nog medegedeeld worden dat het noordelijk deel van het plangebied
in één keer bouwrijp gemaakt zal worden. Wanneer dit precies gaat plaatsvinden is afhankelijk van het
verloop van de verkoop van de betreffende kavels. Dit is op dit moment nog niet bekend en wordt ook
niet in het bestemmingsplan geregeld, hier kan dus ook geen uitspraak over gedaan worden.
Indien de behoefte bestaat om op basis van de Wet openbaarheid van bestuur de gehele
locatieontwikkelingsovereenkomst op te vragen, dan kan men dit verzoek formeel indienen. (8, 9 en
10)
Ten overvloede merken wij op dat zaken als verkoop en bouwrijp maken, geen onderdeel van de
zienswijzen uitmaken.
Ten aanzien van de geluidsoverlast wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze van
reclamant 1 (11).
De gemeente wil voorop stellen dat er nooit een toezegging is gedaan over het feit dat de verbinding
naar de Priorindreef enkel bedoeld zou zijn voor langzaam verkeer. Dit is altijd als wens/ verzoek
vanuit de bewoners aangedragen. Wel is toegezegd dat het hier een secundaire en ‘ondergeschikte’
aansluiting betreft.
Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk is een tweezijdige ontsluitingsmogelijkheid het
uitgangspunt. Bij calamiteiten of wegwerkzaamheden moet het autoverkeer altijd de wijk uit kunnen.
Ook voor de brandweer of andere hulpdiensten is dit een belangrijke eis. De aansluiting op het
Steenpad als “buurtverzamelweg” is de belangrijkste. De tweede verbinding aan de Priorindreef is
ondergeschikt maar dus wel verplicht in verband met calamiteiten of wegwerkzaamheden. Ter plaatse
zal een verbinding gerealiseerd worden van circa 3,5 m breed, aangevuld met groenvoorzieningen en
een fietspad aan de zijkant. Door middel van deze minimale maat van de rijbaan wordt de
ondergeschiktheid van deze verbinding benadrukt. Het aanleggen van een plateau zorgt voor de
nodigde verkeersremmende voorzieningen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren ten aanzien van
de breedtemaat van de verkeersbestemming van de verbinding aan de Priorindreef, heeft de
gemeente in het vastgestelde bestemmingsplan het profiel van het inrichtingsplan als uitgangspunt
genomen voor de breedtemaat van de verkeersbestemming ter plaatse. Hierdoor is deze
verkeersbestemming versmald waardoor de verbeelding (visueel) beter overeenkomst met de te
realiseren situatie..
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In de commentaarnota inspraak en overleg (augustus 2011) is aangegeven dat op de verbeelding van
het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ te zien is dat ten behoeve van de
aansluiting van de Priorindreef en onderhavig plangebied er reeds een verkeersbestemming is
opgenomen tussen de woningen aan de Priorindreef 17 en de Zandkreek 7. In de regels van dit
bestemmingsplan is in de bestemming ‘Water’ de mogelijkheid voor een brug of duiker opgenomen.
Door middel van deze mogelijkheid is het mogelijk een aansluiting te creëren tussen de aan beide
zijden van het water aangrenzende bestemming ‘Verkeer- en Verblijfsgebied’. De meest zuidelijk
gelegen strook van de bestemming ‘Verkeer- en Verblijfsgebied’ is destijds bedoeld om een
aansluiting te kunnen realiseren tussen Kloosterblokje III en Kloosterblokje IV (12 en 13).
In de commentaarnota inspraak en overleg (augustus 2011) is naar de mening van de gemeente
voldoende beargumenteerd waarom het besluit ‘niet in betekenende mate’ van toepassing is in
onderhavig geval (14).
In het kader van onderhavig plan is een watertoets uitgevoerd. Het doel van een dergelijke toets is de
gevolgen van de ontwikkeling, ten aanzien van de waterhuishouding, in beeld te brengen. Middels
berekeningen is bepaald wat de benodigde capaciteit aan waterberging is ter compensatie van de
toename aan het verhard oppervlak. De benodigde waterberging is in het plan teruggebracht in de
vorm van het omliggende water. In paragraaf 5.3 van de toelichting wordt hier op ingegaan. Gezien
het feit dat het waterschap haar goedkeuring heeft uitgesproken ten aanzien van de
waterhuishoudkundige situatie en de uitgevoerde watertoets, kan worden geconcludeerd dat het plan
voldoet aan de eisen die ten opzichte van water worden gesteld. Met betrekking tot de watergang die
gelegen is achter de woningen Priorindreef kan dan ook worden gesteld dat er geen negatieve
gevolgen zijn voor de capaciteit en het gebruik van deze watergang (15). De watergang zal onderdeel
uitmaken van het totale waterhuishoudkundige stelsel voor de naast elkaar gelegen woonwijken.
Conclusie: De verbeelding van het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze
aangepast. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ook gewijzigd vastgesteld.

III.

Ambtshalve aanpassingen

Er zijn geen ambtelijke aanpassingen doorgevoerd.
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Ingekomen zienswijzen

Commentaarnota

Commentaarnota inspraak en overleg ex.
artikel 3.1.1. Bro
Bestemmingsplan
Kloosterblokje IV

Augustus 2011

1

I.

Overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

In het kader van het vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, is het
voorontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV aan de volgende instanties toegestuurd:
1.
2.
3.
4.

Provincie Noord-Brabant, directie ROH
VROM-Inspectie Regio Zuid
Waterschap Brabantse Delta
Brandweer Midden en West Brabant.

Van de instanties genoemd onder 1 en 3 is een inhoudelijke reactie ontvangen. De onder 2 genoemde
instantie heeft aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.
De ingekomen reacties zijn als bijlagen bij deze Commentaarnota gevoegd.
Provincie Noord-Brabant, directie Ruimtelijke Ordening en Handhaving
In haar brief van 21 april 2011 maakt de provincie haar inspraakreacties kenbaar tegen het
bestemmingsplan. Puntgewijs gaat het om de onderstaande bezwaren:
1. Door de provincie wordt geconcludeerd het bestemmingsplan Kloosterblokje IV niet voldoet aan
de regels zoals gesteld in de Verordening ruimte 2011. De strijdigheid heeft betrekking op het
ontbreken van een onderbouwing over de te realiseren kwaliteitsverbetering conform artikel 2.2
van de Verordening ruimte 2011.
2. Er wordt geconstateerd dat het plangebied op de kaart ‘Cultuurhistorie’ gelegen is in een
cultuurhistorisch vlak (polder De Ruigenhil) en dat hetgeen in paragraaf 6.7.2 van de toelichting
staat aangegeven over het ontbreken van cultuurhistorische waarden, niet correct is. Hiermee
voldoet het bestemmingsplan niet aan artikel 7.4 van de Verordening ruimte 2011.
3. Het bestemmingsplan bevat geen regels ten behoeve van de bescherming van de
cultuurhistorische waarden.
4. Vanuit de provincie wordt gevraagd het bestemmingsplan aan te passen op de hierboven
genoemde punten.
Reactie gemeente
Ter uitvoering aan het bepaalde in artikel 2.2 van de Verordening Ruimte 2011 en ten behoeve van
de gewenste kwaliteitsverbetering heeft de gemeente Moerdijk met Van Wanrooij Projectontwikkeling
BV op 28 maart 2011 een locatie-ontwikkelingsovereenkomst gesloten. In artikel 5.1. van deze
overeenkomst is bepaald, dat de ontwikkelaar aan de gemeente een bijdrage in de Reserve
Bovenwijks verschuldigd is van € 16,-- per m² netto uitgeefbaar terreinoppervlakte voor woningbouw.
Dit principe is tevens vastgelegd in de nieuwe Structuurvisie van de gemeente Moerdijk zoals
vastgesteld op 9 juni 2011. In het kader van de Nota Kostenverhaal vindt hiervan een nadere
uitwerking plaats, waarbij is bepaald dat van deze bijdrage een vergoeding van € 2,-- wordt gestort in
het gemeentelijke Groenfonds. Dit fonds zal gebruikt worden als voeding voor compenserende
maatregelen voor onder andere het project Kloosterblokje IV in Willemstad.
De gemeente is het met de provincie eens dat er in de toelichting te weinig aandacht geschonken is
aan dit artikel uit de Verordening en derhalve is paragraaf 4.2.1 van de toelichting aangevuld. Ook de
toetsing aan het provinciaal beleid is aangevuld met informatie over artikel 2.2 en de invulling hiervan
in het kader van onderhavig plan (1). Tot slot is in paragraaf 4.3.2 van de toelichting aandacht besteed
aan de Structuurvisie Moerdijk 2030 waarin de gemeente haar beleid ten aanzien van (financiële)
compensatie, als uitwerking van de het provinciale exploitatie beleid, heeft uitgezet.
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Tevens is het noemenswaardig dat onderhavig plan diverse ruimte-voor-ruimte woningen bevat,
middels de aankoop van de bouwtitels wordt eveneens een (financiële) bijdrage geleverd aan de
kwaliteitsverbetering van het Brabantse landschap. Daarnaast bevat onderhavig plan een extra
toevoeging aan water in de omgeving, de bestaande waterlopen worden verbreed en nieuwe
waterlopen worden aangelegd. Ook dit wordt, gezien het typische (vestiging)karakter van Willemstad,
als een kwaliteitsverbetering gezien.
De opmerking over de ligging in het cultuurhistorische vlak is terecht. De paragraaf in de toelichting
over cultuurhistorie (5.7.2) is derhalve aangevuld. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze
het plan ter plaatse ingepast wordt en wat de invloed van het plan is op het cultuurhistorische vlak en
de naaste omgeving (2).
Met betrekking tot de bescherming van de cultuurhistorische waarden is geen regeling opgenomen.
De reden hiervoor is dat de cultuurhistorische waarden ter plaatse betrekking hebben op de openheid
van de polder en landschap. Met de bouw van de nieuwe woningen kan deze openheid simpelweg
niet meer gegarandeerd en beschermd worden. De keuze om ter plaatse van onderhavig plangebied
te bouwen is gebaseerd op een maatschappelijke afweging.
In de gemeente Moerdijk en de kern Willemstad is er de behoefte aan nieuwe woningen in diverse
categorieën. Onderhavig plangebied is hierbij al jaren bekend als zoekgebied voor deze gewenste
uitbreiding. De structuurvisie van de gemeente Moerdijk (die in samenwerking met de provincie is
opgesteld) en de Verordening ruimte 2011 wijzen het plangebied ook als zodanig aan. In de
toelichting is aangegeven dat de cultuurhistorische waarden van de gehele polder, kijkend naar het
totaalplaatje, behouden blijven. Op basis hiervan is de afweging gemaakt dat het maatschappelijk
belang (de behoefte aan woningen), zwaarder weegt dan de ter plaatse geldende cultuurhistorische
waarden (3).
Zoals reeds aangegeven is het bestemmingsplan op diverse punten aangepast naar aanleiding van
de opmerkingen van de provincie (4).
VROM-Inspectie
In haar mail van 9 mei 2011 heeft de VROM-inspectie Regio Zuid kenbaar gemaakt dat het plan
Kloosterblokje IV geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale
belangen in de RNRB.
Reactie gemeente
De reactie van de VROM-inspectie wordt ter kennisgeving aangenomen.
Waterschap Brabantse Delta
In haar brief van 9 mei 2011 wordt door het Waterschap Brabantse Delta een positief advies
afgegeven. Vanuit het waterschap wordt echter wel aangegeven dat er aandacht moet zijn voor de
onderstaande punten:
1. De ligging van de persleiding en de peilstijging welke gehanteerd zal worden i.v.m. de
dimensionering van de retentievoorziening;
2. Het bereik van de maaiboot; Deze is beperkt tot de westelijke en noordelijke watergang. Het
onderhoud van de van de watergangen aan de oost-en zuidzijde dienen door de gemeente dan
wel door derden te worden uitgevoerd;
3. De aanwezigheid van een maaisel en speciedepot; Deze dient per watergang aanwezig te zijn;
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4. De aanwezigheid van bomen in het talud van de watergangen; Dit is in principe niet toegestaan
vanuit het waterschap. Indien het onderhoud echter door de gemeente wordt uitgevoerd en er
voldoende ruimte tussen de bomen blijft bestaan kan er in overleg met het waterschap mogelijk
een uitzondering worden gemaakt;
5. De watervergunning; Deze dient in het kader van de keur worden aangevraagd voor het lozen van
hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, het vergraven van oppervlaktewaterlichamen en
diverse andere werkzaamheden bij oppervlaktewaterlichamen.
Reactie gemeente
De aandachtspunten die door het waterschap worden aangegeven worden ter kennisgeving
aangenomen. Daarbij is het noemenswaardig dat alle door het waterschap genoemde punten reeds
beschreven zijn in de watertoets (1 tot en met 5).
Brandweer Midden en West Brabant
Vanuit de brandweer Midden en West Brabant is geen inhoudelijke reactie binnengekomen.

II.

Inspraak

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Kloosterblokje IV heeft met ingang van 31 maart 2011
gedurende zes weken (tot en met 11 mei 2011) ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode heeft
een inspraakavond plaatsgevonden op 21 april 2011. Het verslag van deze avond is als bijlage bij
deze commentaarnota gevoegd.
Schriftelijke reacties zijn ingekomen van:
• Reclamant 1 (namens 1 belanghebbende)
• Reclamant 2 (namens 5 belanghebbenden)
• Reclamant 3
Deze reacties zijn (geanonimiseerd) als bijlage bij deze Commentaarnota gevoegd.
Reclamant 1
Ingediend op 11 mei 2011.
Puntsgewijs worden de onderstaande bezwaren aangedragen:
1. De belanghebbende verzet zich primair tegen de aansluiting die gerealiseerd wordt tussen de
Priorindreef en het plangebied van Kloosterblokje IV. Er wordt in de toelichting van het
bestemmingsplan niets aangegeven over de noodzaak van de tweede aansluiting en eventuele
alternatieven. De belanghebbende stelt zich derhalve op het standpunt dat zijn belangen in deze
onevenredig zwaar worden getroffen.
2. De belanghebbende heeft bezwaar tegen de veranderingen aan het waterhuishoudkundige
systeem aangezien dit voor stilstaand water kan zorgen, met alle (hygiënische) gevolgen van
dien.
3. De belanghebbende stelt als alternatief een brug voor, hetgeen goedkoper, minder belastend en
esthetisch beter te verantwoorden is.
4. Er is geen enkele noodzaak voor de voorziende rioolverbinding tussen de Priorindreef en het
plangebied. De rioolverbinding die parallel gelegen is langs het Steenpad (ter plaatse van de
dubbelbestemming) wordt hierbij als argument aangehaald.
5. De belanghebbende geeft aan dat een nieuwe rioolverbinding aan de zuidoost-zijde van de
Zandkreek een beter alternatief is.
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Reactie gemeente
Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk is een tweezijdige ontsluitingsmogelijkheid altijd het
uitgangspunt. Bij calamiteiten of wegwerkzaamheden moet het autoverkeer altijd de wijk uit kunnen.
Ook voor de brandweer of andere hulpdiensten is dit een belangrijke eis. De aansluiting op het
Steenpad als “buurtverzamelweg” is de belangrijkste. Als tweede aansluiting is niet gekozen voor de
Noordlangeweg omdat deze als belangrijke fietsroute en stiltegebied is afgesloten voor alle doorgaand
(gemotoriseerd) verkeer. Een aansluiting hierop zou extra verkeer op de Noordlangeweg genereren,
hetgeen onwenselijk is gezien de functie van deze weg.
Verder is Kloosterblokje IV een vervolg op Kloosterblokje III en Kloosterblokje II en derhalve is er,
onder andere voor hulpverlening en bedienend verkeer, een onderlinge verbinding noodzakelijk.
Noemenswaardig is dat op de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting
Willemstad’ te zien is dat ten behoeve van de aansluiting van de Priorindreef en onderhavig
plangebied er reeds een verkeersbestemming is opgenomen tussen de huisnummers 17 en 7. (1).
Bezwaar 2 is in principe niet direct relevant in het kader van dit bestemmingsplan. Ten aanzien van
het bezwaar over het stilstaande water kan worden gesteld dat door de aanwezigheid van een duiker,
peilvariatie en knijpvoorzieningen de stroming van water is gewaarborgd. Van stilstaand water en
daaraan gerelateerde nadelige hygiënische gevolgen is dan ook geen sprake.
De bezwaren 3 tot en met 5 zijn in principe niet direct relevant in het kader van dit bestemmingsplan.
De mogelijkheid tot het realiseren van een brug als verbinding tussen de Priorindreef en onderhavig
plangebied is onderzocht. Ter plaatse dient echter voor de afvoer van rioolwater een rioolverbinding
voorzien te worden, die aangetakt wordt op het riool van Kloosterblokje III. Indien ter plaatse een brug
gerealiseerd wordt, zal de verbinding tussen het nieuwe stelsel en het bestaande riool onnodig
gecompliceerd en kostbaar worden, omdat er dan een persleiding, pompput met telemetrie en gemaal
voorzien moeten worden. Een verbinding middels een dam met duiker is dan ook ten behoeve van het
rioolstelsel van onderhavig plan noodzakelijk.
De realisatie van een rioolverbinding aan de Zuidoostzijde van de Zandkreek of Steenpad wordt niet
mogelijk geacht omdat het riool in het Steenpad en Zandkreek niet voorziet in de toename van
huishoudelijk afvalwater. Voor wat betreft het riool in de Priorindreef is er tijdens de aanleg wel
rekening gehouden met de realisatie van Kloosterblokje IV en derhalve is de capaciteit van dit riool
wel afdoende om de nieuwe wijk op aan te sluiten.
Reclamant 2
Ingediend op 11 mei 2011.
Puntsgewijs worden de onderstaande bezwaren aangedragen:
1. De belanghebbenden geven aan dat de komst van Kloosterblokje IV niet bekend was en dat men
mede op basis van het onlangs vastgestelde ‘consoliderend’ bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de
vesting Willemstad’ in de veronderstelling was dat van een nieuwe uitbreiding van Willemstad
geen sprake zou zijn. De uitgangspunten van het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting
Willemstad’ worden hierdoor teniet gedaan.
2. Er wordt geen rekening gehouden met de ligging in het cultuurhistorisch vlak en het behoud van
het open landschap. De hoge bebouwingsdichtheid is in strijd met de Verordening ruimte 2011.
3. De fasering is niet duidelijk opgenomen in het bestemmingsplan.
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4. Ten aanzien van de ruimte-voor-ruimte woningen is de plaatsing van deze woningen niet exact
bekend. Ook de afstand van de woningen tot aan de woning van de belanghebbenden is niet
duidelijk. Daarnaast ontbreekt er een maximale bouwhoogte voor deze woningen.
5. De belanghebbenden geven aan dat men extra geluidsoverlast zal ervaren door toedoen van het
plan. De geluidswerende voorzieningen die zijn voorzien, zijn niet duidelijk.
6. Voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit is het besluit ‘niet in betekenende mate’ niet van
toepassing.
7. Het is onvoldoende duidelijk welke gevolgen de extra verharding in de directe omgeving van de
woningen van de belanghebbenden voor de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse zullen
hebben.
8. De aansluiting op de Priorindreef dient enkel gebruikt te worden ten behoeve van fietsers en
voetgangers.
Reactie gemeente
Het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ betreft een consoliderend
bestemmingsplan dat gericht is op het bestaande woongebied. Het consoliderende karakter is
derhalve niet van toepassing op onderhavig plangebied. In de toelichting van dit bestemmingsplan
(paragraaf 5.3) wordt tevens ingegaan op de gemeentelijke structuurvisie (uit 1999). Hierbij wordt
nadrukkelijk verwezen naar het feit dat ten zuidoosten van het plangebied van het bestemmingsplan
‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ gebieden aangewezen zijn waar stedelijke ontwikkelingen
afweegbaar zijn. Noemenswaardig is dat op de verbeelding van dit bestemmingsplan te zien is dat ten
behoeve van de aansluiting van de Priorindreef en onderhavig plangebied er reeds een
verkeersbestemming is opgenomen tussen de huisnummers 17 en 7.
Ook in Verordening ruimte van de provincie is vanaf het eerste stadium onderhavig plangebied
opgenomen als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Op basis van het hiervoor gemelde kan
gesteld worden dat de plannen om ter plaatse van onderhavig plangebied woningbouw te realiseren al
vele jaren bekend en vastgelegd is in het gemeentelijk beleid.
Tot slot is bij de beantwoording van bezwaar nummer 1 van reclamant nummer 1 reeds aangegeven
dat op basis van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de vesting Willemstad’ al af
te leiden was dat ten zuiden van dit bestemmingsplan een nieuwe ontwikkeling aanstaande was (1).
Voor wat betreft de beantwoording op inspraakreactie ten aanzien van de cultuurhistorie wordt
verwezen naar de reactie op de overlegreactie van de provincie onder 2 (2).
Bezwaar 3 is in principe niet direct relevant in het kader van dit bestemmingsplan. De fasering is
inderdaad niet genoemd in het voorontwerp bestemmingsplan. Inmiddels is een indicatie van de
fasering opgenomen in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan.
De plaatsing van de ruimte-voor-ruimte woningen is vastgelegd middels het opgenomen bouwvlak.
Tussen de voorste bouwgrens van ruimte-voor-ruimte woningen en de woningen van de
belanghebbende is een strook van circa 30 meter gelegen (bestaande uit een verkeers-, water- en
groenbestemming). De woningen mogen niet buiten het bouwvlak gerealiseerd worden waardoor deze
nooit dichter bij de woningen van de belanghebbende kunnen komen dan de hierboven genoemde
afstand. Gezien de afstand van circa 30 meter en het feit dat de woningen van de belanghebbenden
met de achterzijde gelegen zijn richting het plangebied en dus ook richting de ruimte-voor-ruimte
woningen, is van een directe ‘harde’ confrontatie geen sprake.
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Tevens is het noemenswaardig dat in een eerder stadium de ruimte-voor-ruimte woningen gepland
waren in het zuidelijk deel van het plangebied. Om een harde confrontatie met de bestaande
woningen aan de noordzijde van het plangebied te voorkomen, zijn deze nieuwe vrijstaande woningen
bewust gepositioneerd op de locatie waar deze nu bestemd zijn. Hierdoor is er sprake van een open
overgang naar het noordelijk gelegen woongebied .
De maximale bouwhoogte voor de vrijstaande woningen is opgenomen op de verbeelding (11 m) (4).
In het kader van onderhavig plan is middels een akoestisch onderzoek aangetoond dat sprake is van
een redelijk tot goed woon- en leefklimaat. Op basis hiervan kan worden gesteld dat van een
overlastsituatie geen sprake is en dat het plan voldoet aan alle gestelde regels. De geluidswerende
voorzieningen die voorgesteld worden hebben enkel betrekking op de eerstelijns bebouwing langs het
Steenpad en bij de eerste kavel van de eerstelijns bebouwing langs de Noordlangeweg. Voor deze
woningen wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaald welke
maatregelen er getroffen worden (5).
Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit en het besluit ‘niet in betekenende mate’ kan worden
gesteld dat de constatering dat dit besluit niet van toepassing is, niet correct is. Zoals reeds is
aangegeven in paragraaf 5.5 van de toelichting betreft onderhavig plan de ontwikkeling van ca. 108
woningen. Hiermee blijft onderhavig plan ver onder de ondergrens van 1500 tot 3000 woningen die
aangehouden wordt voor projecten waarbij middels een projectsaldering aangetoond moet worden dat
voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen (6).
In het kader van onderhavig plan is een watertoets uitgevoerd. Het doel van een dergelijke toets is de
gevolgen van de ontwikkeling, ten aanzien van de waterhuishouding, in beeld te brengen. Middels
berekeningen is bepaald wat de benodigde capaciteit aan waterberging is ter compensatie van het
toename aan het verhard oppervlak. De benodigde waterberging is in het plan teruggebracht in de
vorm van het omliggende water. In paragraaf 5.3 van de toelichting wordt hier op ingegaan. Gezien
het feit dat het waterschap haar goedkeuring heeft uitgesproken ten aanzien van de
waterhuishoudkundige situatie en de uitgevoerde watertoets, kan worden geconcludeerd dat het plan
voldoet aan de eisen die ten opzichte van water worden gesteld (7).
Voor wat betreft de aansluiting op de Priorindreef wordt verwezen naar de beantwoording van de
inspraakreactie van reclamant 1 onder 1 (8).
Reclamant 3
Ingediend op 6 mei 2011.
Als bewoner van de Priorindreef (nabijgelegen aan toekomstig Kloosterblokje IV) maakt de
belanghebbende zich ernstig zorgen over de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid die
hoogstwaarschijnlijk zal worden veroorzaakt als gevolg van de rechtstreekse ontsluiting van het
Kloosterblokje IV naar de Priorindreef.
Reactie gemeente
Wat de verkeersveiligheid betreft zijn alle woonstraten ingericht als 30km zone met voldoende
snelheidsremmende maatregelen. Ook op de nieuwe verbinding tussen Kloosterblokje III en IV is een
snelheidsremmend maatregel gepland. Bij realisatie van het plan moet worden voldaan aan de
algemene geldende verkeersregels en normen. Vanzelfsprekend zullen deze in acht worden genomen
zodat er geen verkeersonveilige situatie zal ontstaan.
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Zie ook de beantwoording van de inspraakreactie van reclamant 1.

III.

Ambtshalve aanpassingen

Naast de eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan door toedoen van de overleg- en
inspraakreacties worden er ook enkele ambtshalve aanpassingen door gevoerd.
Puntsgewijs gaat het om de volgende aanpassingen:
1. De aansluiting van onderhavig bestemmingsplan op het bestemmingsplan ‘Woonwijken bij de
vesting Willemstad’ wordt herzien en daar waar nodig aangepast.
2. De aansluiting van de verbinding naar het Steenpad wordt verder uitgewerkt.
3. Paragraaf 4.3.2 is aangevuld met de op 9 juni 2011 vastgestelde Structuurvisie Moerdijk 2030,
4. De paragraaf (4.3.3) over het onderwerp en volkshuisvesting wordt aangepast.
5. De aanduiding brug in de zuidoostelijke hoek van het bestemmingsplan verdwijnt en ter plaatse
van de kruising Steenpad en de Noordlangeweg wordt een aanduiding brug opgenomen.
6. In de regels is de titel van artikel 10 ‘Anti-dubbeltelregel’ aangepast naar ‘Anti-dubbeltelbepaling’.
7. In de regels wordt in artikel 8.2.1 een maximale bouwdiepte voor aaneengebouwde woningen
opgenomen.
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Verslag inspraakavond

Verslag van de Inspraakavond m.b.t. het voorontwerp van het bestemmingsplan Kloosterblokje
IV op 21 april 2011, gehouden in het Mauritshuis in Willemstad
Aanwezig:
x
x
x

Gemeente Moerdijk: C. Punt (wethouder), L. Willems (projectleider), E. Vinken (stedenbouwkundige), G. van Agtmaal (adviseur groen) en A. van Dongen (adviseur ruimte)
Projectontwikkelaar: R. Schipperen (Van Wanrooij) en E. Nuijtinck (Quadrant Architecten)
Belangstellenden: zie presentielijst

Opening
De heer C. Punt opent de inspraakbijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Verder schetst hij kort
de stand van zaken van het project. De agenda van de avond ziet er als volgt uit: stand van zaken
project, toelichting op het bestemmingsplan en het bestemmingsplanproces.
Na de pauze zal door Van Wanrooij en Quadrant toelichting worden gegeven op de bouwplannen,
waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
Toelichting achtergrond project
De heer L. Willems, projectleider, schetst de achtergrond en stand van zaken van het project. Er is
een haalbaarheidsstudie naar woningbouw uitgevoerd. Daarbij is o.a. gekeken naar de
bodemgesteldheid, flora en fauna, geluid, externe veiligheid enzovoorts. De studie toonde de
haalbaarheid aan. Op basis daarvan is nu het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Hij legt verder uit wat een bestemmingplan inhoudt. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting,
de bestemmingsplanregels (voorheen voorschriften) en een verbeelding (voorheen plankaart). In de
toelichting staat bijvoorbeeld wat de uitkomsten zijn van de diverse onderzoeken en hoe hiermee
rekening wordt gehouden, de regels beschrijven de verschillende functies en de bouwvoorschriften.
Op de verbeelding is te zien welke functies (bijv. wonen, verkeer) binnen het plangebied voorkomen.
Vanavond staat het voorontwerp bestemmingsplan centraal. Dit voorontwerp ligt 6 weken ter inzage
op het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website. Op het voorontwerp bestemmingsplan
kan iedereen een inspraakreactie geven en een aantal instanties is om een vooroverlegreactie
gevraagd.
Hij wijst erop dat schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gericht aan het college van B&W tot en
met 11 mei 2011.
Op basis van de reacties wordt het plan al dan niet aangepast en komt het ontwerp bestemmingsplan
tot stand. Dit wordt ook 6 weken ter visie gelegd en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De
zienswijzen worden verwerkt in een nota zienswijzen, het plan wordt mogelijk aangepast en
vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.Daarna kan er beroep ingesteld worden
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nadat het plan uiteindelijk onherroepelijk
is geworden, kunnen de vergunningen voor het bouwen van de woningen worden afgegeven.
De planning van het bestemmingsplanproces is als volgt. Het ontwerp bestemmingsplan zal naar
verwachting in juli 2011 in het college van B&W worden behandeld en wordt daarna 6 weken ter visie
gelegd. Het streven is vervolgens om het bestemmingsplan in december 2011vast te laten stellen door
de gemeenteraad. Bij geen zienswijzen is het dan onherroepelijk in het 1 e kwartaal van 2012.
Toelichting bestemmingsplan
Mevrouw G. van Agtmaal, adviseur Groen, water en natuur, geeft aan de hand van de verkaveling een
toelichting op toekomstige situatie van het plangebied.
Ontsluitingen:
De primaire ontsluiting zal worden gerealiseerd vanaf het Steenpad (een brug), de secundaire
ontsluiting zal tussen Kloosterblokje III en Kloosterblokje IV (een duiker) worden aangelegd. Deze
secundaire ontsluiting is bedoeld voor hulpdiensten en voor de verbinding tussen deze beide wijken.
Voor de ontsluiting vanaf Kloosterblokje III is gekozen voor een plateau, welke een remmende werking
zal hebben op het verkeer.

Ook zal op nog 2 andere plaatsen een fiets/voetverbinding worden gemaakt tussen de nieuw te
realiseren wijk, 1 naar Kloosterblok III en 1 naar de Noordlangeweg.
In de nieuwe wijk zullen overal trottoirs worden aangelegd.
Het parkeren wordt geregeld via parkeren op eigen terrein, langsparkeren en parkeren op de centraal
gelegen 2 parkeerplaatsen. De keuze van de verharding zal afhankelijk zijn van de materiaalkeuze
van de woningen.
Groenvoorzieningen:
Deze zullen worden aangelegd op de hoekjes bij de kavels, bomen zullen in elke straat worden
geplaatst en in de centraal gelegen parkeerplaats worden hagen gezet.
Water:
Het water zal via een gescheiden rioolstelsel worden afgevoerd, de watergang langs het Steenpad zal
worden verbreed. De watergang aan de zuidzijde van Kloosterblokje IV
Pauze
Na de pauze geeft de heer R. Schipperen van Van Wanrooij een toelichting op de verkaveling en de
te realiseren woningen. Hij geeft aan dat er 23 huurwoningen, 8 Ruimte voor ruimte woningen, 30 + 10
tussen/hoekwoningen en 37 2 onder 1 kap woningen zullen worden gebouwd.
Daarna krijgt de heer E. Nuijtinck de gelegenheid om een toelichting te geven op de soort woningen.
Hij geeft aan dat er verschillende woningtypen zullen worden gebouwd, de definitieve invulling zal
echter nog moeten plaatsvinden.
De heer R. Schipperen vermeldt tot slot dat de start van de verkoop van de woningen is gepland in
juni 2011, waarna de bouw van fase 1 zal kunnen starten in 2012. Een en ander is uiteraard
afhankelijk van het verloop van de procedure van het bestemmingsplan.
Hij geeft nog aan dat eventuele belangstellenden voor een woning zich kunnen melden bij Van
Wanrooij, zodat zij kunnen worden benaderd als er meer duidelijkheid is over de woningen en de
verkoopprijzen.
De voortgang van onder andere dit project is te volgen op de website van de gemeente { HYPERLINK
"http://www.moerdijk.nl/projecten" } en op de website van Van Wanrooij, t.w. { HYPERLINK
"http://www.kloosterblokje-willemstad.nl" }.

Stellen van vragen
Vraag: Wat wordt is de breedte van de watergang aan de zuidzijde van Kloosterblokje III.
Antwoord: De breedte wordt 8 à 9 meter, de diepte zal minimaal 1 meter bedragen. Het talud aan de
zijde van Kloosterblokje IV zal ongeveer 9,50 meter bedragen. Met het Waterschap Brabantse Delta
zullen daarover nog nadere afspraken worden gemaakt.
Vraag: Eén van de aanwezigen is van mening dat een diepte van 1 meter veel te gering is, dit in
verband met de doorstroming van deze watergang.
Antwoord: Aan het Waterschap Brabantse Delta zal hiervoor extra aandacht worden gevraagd.
Vraag: Waarom komt er tussen Kloosterblokje III en Kloosterblokje IV een duiker en géén brug? Hij is
van oordeel dat dit geen fraai gezicht zal zijn, een brug is veel mooier.
Antwoord: Gekozen is voor de aanleg van een duiker, de bouw van een brug is op basis van het
bestemmingsplan ook mogelijk.
Vraag: Waarom worden de woningen aan de zijde van Kloosterblokje III niet op één lijn gebouwd.
Antwoord: Het bestemmingsplan geeft bouwvlakken aan waarbinnen gebouwd moet worden. Niet
wordt aangegeven waar de voorgevel moet liggen Dit betekent dat de woningen kunnen verspringen,
maar het bouwen op één lijn is eveneens mogelijk.

Vraag: Wat is de bestemming van de aansluiting tussen Kloosterblokje III en Kloosterblokje IV.
Antwoord: Het geldende bestemmingsplan maakt de aanleg van een verbinding tussen beide wijken
mogelijk, hetzij via een duiker, hetzij via een brug.
Vraag: Is de gemeente bereid om de termijn voor het indienen van reacties op dit voorontwerp te
verlengen.
Antwoord: De periode van inspraak loopt nog 3 weken, nl. tot en met 18 mei 2011. Die periode
verlengen is niet aan de orde, wel zal bij het meenemen van ingekomen reacties niet op een of een
paar dagen worden gekeken.
Sluiting
De heer C. Punt dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.45 uur.

Ingekomen overlegreacties

Ingekomen inspraakreacties

Bedrijven en milieu, externe veiligheid

Verkennend bodemonderzoek

Watertoets



:DWHUWRHWV

.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG




2SGUDFKWJHYHU

 9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJ%9



 3RVWEXV



 =**())(1

3URMHFWQXPPHU

 

6WDWXVUDSSRUWYHUVLHQU

 'HILQLWLHI'

'DWXP

 IHEUXDUL

2SJHVWHOGGRRU

 LQJ*0RUHW

*HFRQWUROHHUGGRRU

 LQJ/-&KULVWLDQHQ





9RRUDNNRRUG

 LQJ$-0YDQ'HVVHO

3DUDDI



9HUVLH

'DWXP

2PVFKULMYLQJ

2SJHVWHOGGRRU

*HFRQWUROHHUGGRRU

&



:DWHUWRHWV.ORRVWHUEORNMH,9WH:LOOHPVWDG

*0

/&

'



$FWXDOLVDWLHZDWHUWRHWVQDYPHPR9DQ:DQURRLM
3URMHFWRQWZLNNHOLQJ%9GG

/&

*0

'



$DQSDVVHQQDY RYHUOHJPHWZDWHUVFKDSHQJHPHHQWH
GG

/&

*0

'



$DSDVVHQZDWHUWRHWVQDYRSPHUNLQJHQ50'GG
:DWHUVFKDSGGHQJHPHHQWHGG


/&

*0

'



9HUZHUNHQRSPJHPHHQWH PHPR¶VGG HQ
ZDWHUVFKDS PDLOGG 

*0

/&










3RVWEXV 

&'2RVWHUKRXW
+RHYHVWHLQE 
6&2RVWHUKRXW





















W  
I  
LQIR#DJHODGYLVHXUVQO
ZZZDJHODGYLVHXUVQO

':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG









,1+28'



$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG

EO]



,1/(,',1*





*(%,('6%(6&+5,-9,1*







/LJJLQJSODQJHELHG





7HUUHLQEHVFKULMYLQJ





+XLGLJHZDWHUKXLVKRXGLQJ





7RHNRPVWLJHRQWZLNNHOLQJ



%(/(,'6.$'(5:$7(5%(+((5





$OJHPHHQEHOHLG





5LFKWOLMQHQZDWHUKXLVKRXGLQJ:DWHUVFKDS



 +HPHOZDWHUEHOHLG



 :DWHUEHOHLGHHHXZHQQDWLRQDDOEHVWXXUVDNNRRUGZDWHU










 %HQRGLJGHFRPSHQVDWLH



 9RRUNHXUVYROJRUGHFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQ



*HPHHQWHOLMNEHOHLG



 *HPHHQWHOLMNH]RUJSOLFKW



 5LFKWOLMQHQJHPHHQWH0RHUGLMN



5(*(1:$7(5$)92(567(/6(/ 5:$67(/6(/ 





$DQGDFKWVSXQWHQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDHQJHPHHQWH0RHUGLMN





+XLGLJHVLWXDWLHYHUVXVWRHNRPVWLJHVLWXDWLH





5HWHQWLHHLV





:DWHUEH]ZDDU





$GYLHVEHKDQGHOLQJUHJHQZDWHU



 $OJHPHHQ



 8LWZHUNLQJUHJHQZDWHUYRRU]LHQLQJ



 7HFRPSHQVHUHQZDWHUORSHQ





7RHNRPVWLJHZDWHUSHLOHQ





$DQGDFKWVSXQWHQUHDOLVDWLHHQRQGHUKRXGUHWHQWLHYRRU]LHQLQJ








&RPSHQVDWLHELMXLWEUHLGLQJYDQYHUKDUGRSSHUYODNRIDDQSDVVLQJYDQGHULROHULQJ


$OJHPHQHYRRUZDDUGHQUHDOLVDWLHHQRQGHUKRXGZDWHUV\VWHHP



 $OJHPHHQYRRUZDDUGHQ



2QGHUKRXGZDWHUJDQJHQLQSODQJHELHG



 $DQOHJJHQEUXJJHQGDPPHQLQSODQJHELHG



%HVFKULMYLQJNZHOJHYRHOLJKHLGSODQJHELHG



72(76,1*$$1217:$7(5,1*1250(1'522*/(**,1*





2QWZDWHULQJ



 3ODQJHELHGJHWRHWVWDDQQRUP



$*(/DGYLVHXUVEY







1LHWVXLWGH]HXLWJDYHPDJZRUGHQYHUYHHOYRXGLJGHQRIRSHQEDDUJHPDDNWZRUGHQGRRUPLGGHOYDQGUXNIRWRNRSLHRIRSZHONHDQGHUHZLM]HGDQ
RRN ]RQGHU YRRUJDDQGH WRHVWHPPLQJ YDQ $*(/ DGYLVHXUV QRFK PDJ KHW ]RQGHU HHQ GHUJHOLMNH WRHVWHPPLQJ ZRUGHQ JHEUXLNW YRRU HQLJ DQGHU
ZHUNGDQZDDUYRRUKHWLVYHUYDDUGLJG



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG















'URRJOHJJLQJ

$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG



'522*:((5$)92(567(/6(/ ':$67(/6(/ 





9HUZHUNLQJ





%HUHNHQLQJYHUZHUNLQJYXLOZDWHU ':$ 





$DQVOXLWPRJHOLMNKHGHQ



5(680(




%,-/$*(1





712JURQGZDWHUVWDQGHQ
2SS7HNHQLQJKXLGLJHVLWXDWLH
2SS7HNHQLQJWRHNRPVWLJHVLWXDWLHSURILHOHQZDWHUJDQJHQRQWVOXLWLQJSODQJHELHG
1RWLWLHVZDWHUVFKDS

$*(/DGYLVHXUVEY







1LHWVXLWGH]HXLWJDYHPDJZRUGHQYHUYHHOYRXGLJGHQRIRSHQEDDUJHPDDNWZRUGHQGRRUPLGGHOYDQGUXNIRWRNRSLHRIRSZHONHDQGHUHZLM]HGDQ
RRN ]RQGHU YRRUJDDQGH WRHVWHPPLQJ YDQ $*(/ DGYLVHXUV QRFK PDJ KHW ]RQGHU HHQ GHUJHOLMNH WRHVWHPPLQJ ZRUGHQ JHEUXLNW YRRU HQLJ DQGHU
ZHUNGDQZDDUYRRUKHWLVYHUYDDUGLJG



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG






,1/(,',1*

&RPSRVLWLH6WHGHQERXZZHUNWPRPHQWHHOLQRSGUDFKWYDQ9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJ
%9DDQGHUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJYDQFDZRQLQJHQDDQGH1RRUGODQJHZHJWH
:LOOHPVWDG,QYHUEDQGPHWKHWRSVWHOOHQYDQHHQUXLPWHOLMNHRQGHUERXZLQJZDDULQGH
KHURQWZLNNHOLQJYDQGHORFDWLHPRJHOLMNZRUGWJHPDDNWGLHQWHHQZDWHUWRHWVWHZRUGHQ
XLWJHYRHUG$DQ$*(/DGYLVHXUVWH2RVWHUKRXW 1% LVGHRSGUDFKWYHUVWUHNWRPGHZDWHUWRHWV
XLWWHYRHUHQ

,QGLWRQGHU]RHNZRUGWRSEDVLVYDQGHKXLGLJHEHOHLGVQRUPHQGHLQYHQWDULVDWLHYDQKHW
SODQJHELHGHQEXUHDXVWXGLHHHQLQULFKWLQJVDGYLHVJHJHYHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQUHJHQHQ
KXLVKRXGHOLMNDIYDOZDWHU'H]HDGYLH]HQ]LMQGDDUELMJHEDVHHUGRS

• +HWKXLGLJHEHOHLGYDQKHWYRHUHQGH:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD
• 7KHRUHWLVFKHRQGHU]RHNVUHVXOWDWHQ
• *HPDDNWHDIVSUDNHQWXVVHQJHPHHQWHHQZDWHUVFKDS


*(%,('6%(6&+5,-9,1*

 /LJJLQJSODQJHELHG

+HWSODQJHELHGLVJHOHJHQDDQGH]XLG]LMGHYDQ:LOOHPVWDGLQGHJHPHHQWH0RHUGLMN+HW
JHELHGZRUGWEHJUHQVGGRRUGH1RRUGODQJHZHJKHW6WHHQSDGGH3ULRULQGUHHIGH=DQGNUHHN
HQODQGERXZJURQG.DGDVWUDDOLVKHWYROJHQGHEHNHQGJHPHHQWHPRHUGLMNVHFWLH+QXPPHUV
HQ

$IEHHOGLQJ7RSRJUDILVFKHNDDUWPHWORFDWLHURRGRPNDGHUW %URQ.GDWDQO 

1








':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG





 7HUUHLQEHVFKULMYLQJ

,Q]LMQKXLGLJHVWDDWGRHWKHWWHUUHLQGLHQVWDOVODQGERXZJURQG'HRSSHUYODNWHYDQKHW
SODQJHELHGEHGUDDJWFDKHFWDUH+HWKXLGLJHPDDLYHOGEHYLQGW]LFKJHPLGGHOGRSP
1$3

$IEHHOGLQJ/XFKWIRWRPHWSODQJHELHGURRGRPNDGHUW ZZZELQJPDSVFRP 

1






':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG

$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG









 +XLGLJHZDWHUKXLVKRXGLQJ

2SSHUYODNWHZDWHU

%LQQHQKHWSODQJHELHG]HOILVJHHQZDWHUSDUWLMJHOHJHQZHOZRUGWKHWSODQJHELHGRPVORWHQGRRU
YHUVFKHLGHQHZDWHUJDQJHQ$DQDOOH]LMGHQRSGHRRVW]LMGHQDEHWUHIWKHWHHQZDWHUORRSYDQ
FDWHJRULH$ OHJJHUZDWHUJDQJ $DQGHRRVW]LMGHEHWUHIWKHWHHQZDWHUORRSYDQFDWHJRULH%
VFKRXZVORRW &DWHJRULH$ZDWHUORRSLVLQEHKHHUELMKHWZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDGH
FDWHJRULH%ZDWHUORRS]LMQLQEHKHHUELMGHJHPHHQWHRIDDQJHODQGH

$IEHHOGLQJ8LWVQHGH.HXUNDDUWRSSHUYODNWHZDWHU EURQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD 

3ODQJHELHG



+HWSODQJHELHGLVJHOHJHQELQQHQKHWSHLOJHELHG5XLJHQKLO1RRUGPHWHHQ]RPHUSHLOYDQ
P1$3HQHHQZLQWHUSHLOYDQP1$3'HDDQJUHQ]HQGHZLMN .ORRVWHUEORNMH,,, NHQW
HHQYDVWSHLOYDQP1$3

$IZDWHULQJ

'HDIZDWHULQJYLQGWLQRRVWHOLMNHULFKWLQJSODDWVULFKWLQJJHPDDO7RQQHNUHHN'HDIZDWHULQJYDQ
KHWKRJHUJHOHJHQSHLOJHELHGDDQGHZHVW]LMGHYDQKHW6WHHQSDGYLQGWRQGHUDQGHUHSODDWVYLD
GHZDWHUORRS FDWHJRULH$ WHQ]XLGHQYDQKHWSODQJHELHG*OREDDOJH]LHQZDWHUWGHZDWHUORRS
WHQQRRUGHQYDQKHWSODQJHELHGDIYLDKHWJHELHGWHQQRRUGHQKLHUYDQ'HZDWHUORRSSDUDOOHO
DDQKHW6WHHQSDGZDWHUWYLDGHZDWHUORRSSDUDOOHODDQGH1RRUGODQJHZHJDILQRRVWHOLMNH
ULFKWLQJ'HZDWHUORRS FDWHJRULH% DDQGHRRVW]LMGHYDQKHWSODQJHELHGNDQDDQZHHUV]LMGH
DIZDWHUHQULFKWLQJKHWJHPDDO7RQQHNUHHN

%LQQHQKHWSODQJHELHG ZHVW]LMGH LVHHQULRROZDWHUSHUVOHLGLQJJHOHJHQ'HOHLGLQJORRSW
HYHQZLMGLJDDQGHZHVWHOLMNHJHOHJHQZDWHUORRS FDWHJRULH$ 





':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG






*URQGZDWHU

2SEDVLVYDQZDWHUDWODV3URYLQFLH1RRUG%UDEDQWLVELQQHQKHWSODQJHELHGJURQGZDWHU9,,
YDVWJHVWHOG'LWKRXGWLQGDWGH*+*IOXFWXHHUWWXVVHQHQPPYHQGH*/*]LFK
RQGHUPPYEHYLQGW ]LHDIEHHOGLQJ 

$IEHHOGLQJ2YHU]LFKWJURQGZDWHUWUDSSHQ EURQ3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW 

1



,QGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG]LMQPHHUGHUH712SHLOEXL]HQJHVLWXHHUG(FKWHUKHW
RYHUJURWHGHHOYDQGH]HSHLOEXLVJHJHYHQV]LMQQLHWUHOHYDQWGRRUJHGDWHHUGHSHLOGDWD,QGH]H
ZDWHUWRHWVZRUGWXLWJHJDDQYDQGH712SHLOEXLV%*GH]HEHYLQGW]LFKRSHHQDIVWDQG
YDQFLUFDPYDQKHWSODQJHELHG'HJHJHYHQVZDDUJHEUXLNYDQZRUGWJHPDDNW]LMQ
DINRPVWLJYDQJHPHWHQZDDUGHQWRW3HLOEXLV%*KHHIWHHQ*+*YDQP
1$3%LMHHQJHPLGGHOGPDDLYHOGQLYHDXYDQFLUFDP1$3EHYLQGWGH*+*]LFKRSFLUFD
PPY=LHKLHUYRRURRNELMODJH

7HQEHKRHYHYDQGHFLYLHOWHFKQLVFKHXLWZHUNLQJGLHQWLQRYHUOHJPHWGHRSGUDFKWJHYHU
QDJHJDDQWHZRUGHQRIHUHQNHOHSHLOEXL]HQELQQHQKHWSODQJHELHGGLHQHQWHZRUGHQJHSODDWVW
'RRUKHWSODDWVHQYDQSHLOEXL]HQLQKHWSODQJHELHGNDQGHJURQGZDWHUVWDQGRSQDXZNHXULJH
ZLM]HJHPHWHQZRUGHQ'DDUQDDVWGLHQWWHZRUGHQQDJHJDDQZHONHJURQGZDWHUVWDQGHQWHQ
EHKRHYHYDQGHXLWZHUNLQJYDQ.ORRVWHUEORNMH,,,]LMQJHKDQWHHUG



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG

$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG









%RGHPRSERXZ

'HRQGLHSHERGHPYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNEHVWDDWYRRUQDPHOLMNXLWOLFKWH]DYHO]ZDUH
]DYHOOLFKWHNOHLHQ]ZDUHNOHL'HNOHLLVLQGHPLGGHOHHXZHQJHVHGLPHQWHHUGRSGHDDQZH]LJH
YHHQJURQGHQ9DQDIGHPLGGHOHHXZHQLVKHWJHELHGLQJHSROGHUG+HWPDDLYHOGQLYHDXYDULHHUW
QLHWVWHUN'HODDJVWHJHGHHOWHQOLJJHQODQJVKHW+ROODQGV'LHSHQURQG=HYHQEHUJHQ
0HWEHKXOSYDQGHZDWHUDWODV3URYLQFLH1RRUG%UDEDQWLVYDVWJHVWHOGGDWGHERGHPNXQGLJH
KRRIGHHQKHLGWHUKRRJWHYDQKHWSODQJHELHGRYHUHHQNRPWPHWGHERGHPRSERXZLQKHW
JURRWVWHJHGHHOWHYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMN'HERGHPRSERXZEHVWDDWYRRUQDPHOLMNXLW
]HHNOHLJURQGHQ YRHGVHOULMNHQYRFKWLJWRWQDW 

$IEHHOGLQJ2YHU]LFKWERGHPNXQGLJHKRRIGHHQKHGHQ EURQ3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW 

1







':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG





,QILOWUDWLHHQNZHOJHELHGHQ

'HKRJHUJHOHJHQ]DQGJURQGHQWHQ]XLGHQYDQ0RHUGLMNYRUPHQHHQLQILOWUDWLHJHELHGYRRU
QHHUVODJ+HWGDDUJHwQILOWUHHUGHJURQGZDWHUNRPWQDKRQGHUGHQWRWGXL]HQGHQMDUHQELQQHQGH
]XLGHOLMNHJUHQ]HQYDQGHJHPHHQWHDOVNDONULMNHGLHSHNZHOQDDUERYHQLQGHZDWHUJDQJHQHQ
VORWHQ9DQXLWGH0DUN'LQWHOLVVSUDNHYDQORNDOHRQGLHSHNZHOODQJVGHUDQGHQYDQGH
DDQJUHQ]HQGHSROGHUV'HQRRUG]LMGHYDQGHJHPHHQWHVWDDWRQGHULQYORHGYDQULYLHUNZHO
YDQXLWKHW+ROODQGVFK'LHS,QKHWZHVWHOLMNGHHOYDQGHJHPHHQWHHQURQGGHNHUQ0RHUGLMN
UHVWHHUWHHQKLVWRULVFKHEUDNNHJURQGZDWHUYRRUUDDGGLHELMGUDDJWDDQKHWOLFKWEUDNNHNDUDNWHU
YDQKHWRSSHUYODNWHZDWHU$OVJHYROJYDQHHQGUDLQHUHQGHZHUNLQJWUHHGWODQJVGH0DUN'LQWHO
LQILOWUDWLHRS7HUYHUGXLGHOLMNLQJLVRQGHUVWDDQGHDIEHHOGLQJWRHJHYRHJG
$IEHHOGLQJ,QILOWUDWLHHQNZHOJHELHGHQ %URQ%HVWHPPLQJVSODQ%XLWHQJHELHGJHPHHQWH0RHUGLMN 
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 7RHNRPVWLJHRQWZLNNHOLQJ

9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJLVYRRUQHPHQVRPWHQ=XLGRRVWHQYDQ:LOOHPVWDG
ZRQLQJERXZWHUHDOLVHUHQ,QWRWDDOEHWUHIWKHWKLHUFDZRQLQJHQLQGLYHUVHW\SHQHQ
SULMVNODVVHQ0RPHQWHHOLVUHHGVKHWYROJHQGHZRRQSURJUDPPDEHNHQG

• 5XLPWHYRRU5XLPWHNDYHOV
• QXOWUHGHQZRQLQJHQ
• ULMZRQLQJHQKXXU P 
• ULMZRQLQJHQNRRS P 
• ULMZRQLQJHQNRRS P 
• RQGHU±NDSZRQLQJHQNRRS
• ELM]RQGHUHRQGHUNDSZRQLQJHQNRRS

'HYHUGHOLQJYDQGHRSSHUYODNWHVWHQRS]LFKWHYDQGHKXLGLJHVLWXDWLHLVZHHUJHJHYHQLQGH
RQGHUVWDDQGHWDEHO9RRUHHQRSSHUYODNWHWHNHQLQJYDQGHKXLGLJHHQWRHNRPVWLJHVLWXDWLH
ZRUGWXYHUZH]HQQDDUELMODJHHQ

7DEHO2SSHUYODNWHYHUGHOLQJ
2SSHUYODNWHV
'DNHQ
7HUUHLQYHUKDUGLQJ
2QYHUKDUGWHUUHLQ
:DWHU RSSHUYODNYDVW]RPHUSHLO 

7RWDDO

+XLGLJPð





7RHNRPVWLJPð










9RRUKHWSODQJHELHGGLHQWHHQQLHXZULROHULQJVSODQRSJHVWHOGWHZRUGHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQ
KHWKXLVKRXGHOLMNHDIYDOZDWHUHQKHWUHJHQZDWHU8LWJDQJVSXQWHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQ
UHJHQZDWHUHQKXLVKRXGHOLMNDIYDOZDWHUZRUGHQYDVWJHVWHOGGRRUGHJHPHHQWH0RHUGLMNHQKHW
:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD


&RQIRUPGHOHLGUDDGULROHULQJLVYDQKHWWXLQRSSHUYODNYHUKDUG
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 $OJHPHHQEHOHLG

'HYRHUHQGHZDWHUVFKDSSHQLQ1HGHUODQGULFKWHQ]LFKRSHHQYHLOLJHQJRHGEHZRRQEDDUODQG
PHWJH]RQGHGXXU]DPHZDWHUV\VWHPHQ1DJHVWUHHIGZRUGWKHWYHUJURWHQYDQGH
EHOHYLQJVZDDUGHYDQVWHGHOLMNZDWHUQDWXXUYULHQGHOLMNHLQULFKWLQJHQHQGHGXXU]DDPKHLGYDQ
ZDWHUV\VWHPHQ'HZDWHUEHKHHUGHUVZHUNHQGDDURPVDPHQPHWJHPHHQWHQGLHGHUHJLH
KHEEHQRYHUGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQKHWEHKHHUYDQGHRSHQEDUHUXLPWHRPGH]H
GRHOVWHOOLQJHQXLWWHYRHUHQ+HWZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGH
ZDWHUNZDQWLWHLWHQ±NZDOLWHLWLQKHWRQGHUKDYLJHJHELHG'HEHVWDDQGHULROHULQJLQGHRPJHYLQJ
YDQKHWSODQJHELHGLVLQEHKHHUHQHLJHQGRPYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMN

'HEHOHLGVUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQYRRUZDDUGHQYRRUSODQRQWZLNNHOLQJHQYDQKHW:DWHUVFKDS
%UDEDQWVH'HOWD]LMQRSJHQRPHQLQGHµ%HOHLGVUHJHOK\GUDXOLVFKHUDQGYRRUZDDUGHQ¶GG
MXOL,QKHWGRFXPHQWµRSZHJPHWKHWZDWHUVFKDS¶GGMDQXDULLVLQIRUPDWLH
RSJHQRPHQRYHUGHYHUVFKLOOHQGHEHOHLGVRQGHUZHUSHQ

'HEHOHLGVUHJHOVGLHGHJHPHHQWH0RHUGLMNKDQWHHUWWHQDDQ]LHQYDQZDWHU]LMQRSJHQRPHQLQ
KHWµ*HPHHQWHOLMN:DWHUSODQ0RHUGLMN¶GGQRYHPEHU

2QGHUVWDDQGZRUGWRSEDVLVYDQYRRUJDDQGHGRFXPHQWHQKHWEHOHLGYDQEHLGHLQVWDQWLHVRS
EHNQRSWHZLM]HEHVFKUHYHQ

 5LFKWOLMQHQZDWHUKXLVKRXGLQJ:DWHUVFKDS

'HSULPDLUHWDDNYDQKHWZDWHUVFKDSLVKHWZDWHUNZDQWLWHLWVHQZDWHUNZDOLWHLWVEHKHHULQKHW
EHKHHUVJHELHG'LHWDDNZRUGWYDQRXGVKHUXLWJHYRHUGGRRUKHWLQVWDQGKRXGHQYDQHHQ
RSSHUYODNWHZDWHUV\VWHHPKHWUHJXOHUHQYDQKHWSHLOHQRIGHDDQHQDIYRHUYDQZDWHUKHWLQ
VWDQGKRXGHQYDQGHZDWHUNZDOLWHLWGH]XLYHULQJYDQDIYDOZDWHU NHWHQ HQGHUJHOLMNH
%DVLVSULQFLSHLVGDWKHWZDWHUV\VWHHPDOVJHKHHO]RZHONZDQWLWDWLHIDOVTXDNZDOLWHLWRSRUGHLV
HQRSRUGHEOLMIW+HW]HOIGHJHOGWYRRUKHWGHHOYDQGHDIYDOZDWHUNHWHQZDDUYRRUKHW
ZDWHUVFKDSYHUDQWZRRUGHOLMNYRRULV'LWEHWHNHQWRRNGDWKHWZDWHUVFKDSYDQRXGVKHUHLVHQ
VWHOWDDQYHUDQGHULQJHQDDQKHWV\VWHHPNHWHQRPKHWV\VWHHPNHWHQRSRUGHWHKRXGHQ'LW
ORRSWYLDGHNHXUHQYLDGH:DWHUZHW%HOHLGVPDWLJJH]LHQLVKHWZDWHUEHKHHULQGH]HWLMG
JHEDVHHUGRSGHEHJLQVHOHQYDQ,QWHJUDDOZDWHUEHKHHUZDWYHUGHUJHFRQFUHWLVHHUGLVLQKHW
:DWHUEHOHLG(HXZHQKHW1DWLRQDDO%HVWXXUVDNNRRUG:DWHUDFWXHHO(HQDQGHUEDVLVSULQFLSH
GDWDOVHHQURGHGUDDGDDQZH]LJLVLVGHQRWLHµGHYHURRU]DNHUEHWDDOG¶8LWJDQJVSXQWLVGDWKHW
ZDWHUV\VWHHPHHQRSHQEDUHYRRU]LHQLQJLVGLHLQGHXLWJDQJVSRVLWLHRSRUGHLV(HQ
LQLWLDWLHIQHPHUYDQHHQLQJUHHSPRHWHU]HOI]RUJYRRUGUDJHQGDWKHWRSHQEDUHV\VWHHPJRHG
EOLMIWIXQFWLRQHUHQ




+HPHOZDWHUEHOHLG


+HWZDWHUVFKDSKDQWHHUWEHOHLGWHQDDQ]LHQYDQKHPHOZDWHU'DWKHPHOZDWHUEHOHLGEHYDW
XLWJDQJVSXQWHQGLHRRNYRRUGH]HEHOHLGVUHJHOJHOGHQ'LHXLWJDQJVSXQWHQ]LMQ

9RRUNRPHQLVEHWHUGDQJHQH]HQ

$INRSSHOHQLVHHQZHQVPDDUJHHQGRHORS]LFK

3UREOHPHQQLHWYHUVFKXLYHQRIDIZHQWHOHQ

0DDWVFKDSSHOLMNHGRHOPDWLJKHLGVWDDWFHQWUDDO

'HXLW]RQGHULQJEHYHVWLJWGHUHJHO
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0HHUVSHFLILHNKDQWHHUWKHWZDWHUVFKDSGHYROJHQGHDDQYXOOHQGHXLWJDQJVSXQWHQ

)XQFWLRQHUHQYDQKHPHOZDWHUV\VWHPHQ

.ZDQWLWHLW

.ZDOLWHLW

'HYRRUNHXUVYROJRUGHYRRUGHOR]LQJYDQUHJHQZDWHULVDOVYROJW

 ,QERGHP
 1D]XLYHULQJLQGHERGHP
 2SKHWRSSHUYODNWHZDWHU
 1D]XLYHULQJOR]LQJRSKHWRSSHUYODNWHZDWHU

,QGLHQJHHQRSSHUYODNWHZDWHUDDQZH]LJ

 /R]LQJRSKHW+:$ULRRO YHUEHWHUG JHVFKHLGHQVWHOVHODIKDQNHOLMNYDQNZDOLWHLWUHJHQZDWHU
QD]XLYHULQJHQ
 /R]LQJRSKHWJHPHQJGHVWHOVHO





:DWHUEHOHLGHHHXZHQQDWLRQDDOEHVWXXUVDNNRRUGZDWHU


,QGH]HEHOHLGVUHJHOZRUGWXLWJHJDDQYDQGHEDVLVSULQFLSHV]RDOVGLHLQ:%HQKHW1%:]LMQ
YDVWJHOHJG+HWZDWHUVFKDSJHHIWLQYXOOLQJDDQKHW³QLHWDIZHQWHOHQ´SULQFLSH]RDOVGDWLQ
:LVDDQJHJHYHQGRRUELMUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQKHWXLWJDQJVSXQWYDQ³K\GURORJLVFK
QHXWUDDORQWZLNNHOHQ´WHKDQWHUHQ'LWSULQFLSHKRXGWLQGDWHHQUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJJHHQ
K\GURORJLVFKHDFKWHUXLWJDQJWRWJHYROJKHHIW'LWXLW]LFKLQGH]HEHOHLGVUHJHOYRRUDOLQKHW
WHJHQJDDQYDQHHQWRHQDPHYDQSOHNDIYRHUHQYDQKHPHOZDWHUQDDUKHWZDWHUV\VWHHP
,QKHW1%:]LMQRRNFULWHULDDIJHVSURNHQ ZHUNQRUPHQ GLHEHQXWZRUGHQYRRUGHEHRRUGHOLQJ
RIZDWHURYHUODVWDOGDQQLHWDFFHSWDEHOLV'H]HFULWHULD]LMQLQGLWYHUEDQGYRRUDOYDQEHODQJELM
KHWEHRRUGHOHQRIQLHXZHUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQHHQJHELHGVDPHQJDDQPHWGHPDWH
YDQJHYRHOLJKHLGYRRUZDWHURYHUODVWGLHHUWHUSODDWVHLV

 &RPSHQVDWLHELMXLWEUHLGLQJYDQYHUKDUGRSSHUYODNRIDDQSDVVLQJYDQGH
ULROHULQJ

2SEDVLVYDQGHNHXULVHHQYHUJXQQLQJQRRG]DNHOLMNYRRUKHWOR]HQRSRSSHUYODNWHZDWHUYDQ
KHPHOZDWHUGDWDINRPVWLJLVYDQYHUKDUGRSSHUYODNYDQPRIPHHU,QGHYHUJXQQLQJ
NDQZRUGHQRSJHQRPHQGDWUHWHQWLHYHUHLVWLV2IKHWZDWHUVFKDSGDDGZHUNHOLMNUHWHQWLH]DO
HLVHQLVQLHW]R]HHUDIKDQNHOLMNYDQKHWWRWDOHRSSHUYODNPDDUYDQGHWRHQDPHYDQKHWYHUKDUG
RSSHUYODN,PPHUVRQWZLNNHOLQJHQGLHQHQK\GURORJLVFKQHXWUDDOWHZRUGHQXLWJHYRHUG.RUWRP
YRRUDOOHYHUKDUGHRSSHUYODNNHQYDQPRIJURWHUGLHOR]HQRSRSSHUYODNWHZDWHULVHHQ
YHUJXQQLQJYDQKHWZDWHUVFKDSQRRG]DNHOLMN,QGLHQGRRUGHRQWZLNNHOLQJLQNZHVWLHRRNGH
WRHQDPHYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNPRIJURWHULV]DOUHWHQWLHZRUGHQJHsLVW'H
UHWHQWLHHLV]DO]LFKLQKHWEHJLQVHOEHSHUNHQWRWDOOHHQGHXLWEUHLGLQJ

8LWJDQJVSXQWKLMGHXLWEUHLGLQJYDQYHUKDUGRSSHUYODNLVGDWGLWK\GURORJLVFKQHXWUDDOJHEHXUW
'LWKRXGWLQGDWDOVJHYROJYDQGHXLWEUHLGLQJYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNGHJURQGZDWHUVWDQG
QLHWYHUODDJGZRUGWHQGHDIYRHUQDDUKHWRSSHUYODNWHZDWHUQLHWWRHQHHPW'HYHUDQGHULQJHQ
PRJHQQRFKSODDWVYLQGHQELMJHPLGGHOGHRPVWDQGLJKHGHQHQQRFKKLMH[WUHPHUH
RPVWDQGLJKHGHQ
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'LWXLWJDQJVSXQWEHWHNHQWGDWGHFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOELMYHUVFKLOOHQGHRPVWDQGLJKHGHQ
PRHWZRUGHQJHWRHWVW9RRUFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQWHQDDQ]LHQYDQDIYRHUQDDU
RSSHUYODNWHZDWHUZRUGWGHDIVWURPLQJYHUJHOHNHQPHWGHODQGERXZNXQGLJHDIYRHU+HWYHUVFKLO
WXVVHQGHDIVWURPLQJHQGHODQGERXZNXQGLJHDIYRHUPRHWLQHHQYRRU]LHQLQJZRUGHQ
JHFRPSHQVHHUG'HFRPSHQVHUHQGHYRRU]LHQLQJPRHWHUYRRU]RUJHQGDWGHOR]LQJZRUGW
WHUXJJHEUDFKWWRWGHODQGERXZNXQGLJHDIYRHUQRUPGRRUYROGRHQGHUHWHQWLHWHFUHsUHQ
:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDKDQWHHUWZDDUGHQYRRUGHPDDWJHYHQGHDIYRHUDIKDQNHOLMNYDQ
GHJURQGVRRUW


,Q]DQGJHELHG YULMDIZDWHUHQGJHELHG OVHFKDRIZHOPPGDJ

,QNOHLJHELHG SHLOEHKHHUVWJHELHG OVHFKDRIZHOPPGDJ




%HQRGLJGHFRPSHQVDWLH


7HUEHSDOLQJYDQGHRPYDQJYDQGHDIVWURPLQJYDQDIKHWYHUKDUGRSSHUYODNZRUGWYRRUZDW
EHWUHIWGHQHHUVODJXLWJHJDDQYDQGHUHJHQGXXUOLMQHQFRQIRUPGHKXLGLJHODQGHOLMN
JHDFFHSWHHUGHQHHUVODJVWDWLVWLHNHQYDQKHW.10,'H%LOW]RDOVYHUPHOGLQKHW672:$UDSSRUW
³6WDWLVWLHNYDQH[WUHPHQHHUVODJLQ1HGHUODQG´ GG HQGHK\GUDXOLVFKH
UDQGYRRUZDDUGHQ'DDUELMZRUGHQGH]HQHHUVODJKRHYHHOKHGHQPHWYHUKRRJGLQYHUEDQG
PHWWHYHUZDFKWHQQHHUVODJWRHQDPHDOVJHYROJYDQNOLPDDWVZLM]LJLQJ

'RRUGHDIVWURPLQJELMYHUVFKLOOHQGHGXUHQWHEHUHNHQHQHQGH]HWHYHUJHOLMNHQPHWGH
WRHJHVWDQHODQGERXZNXQGLJHDIYRHUYRRUGHEHWUHIIHQGHWLMGVGXXUNDQZRUGHQDIJHOHLGZHONH
UHWHQWLHRPYDQJQRGLJLVRPGHDIYRHUYDQYHUKDUGRSSHUYODNWHEHSHUNHQWRWGH
ODQGERXZNXQGLJHDIYRHUQRUPHQ+HWUHVXOWDDWLVZHHUJHJHYHQLQWDEHO

7DEHO2PYDQJEHQRGLJGHUHWHQWLH PKDYHUKDUGRSSHUYODN XLWJDDQGHYDQODQGERXZNXQGLJHDIYRHUQRUPHQ

=DQGJHELHG YULMDIZDWHUHQG 
.OHLJHELHG SHLOEHKHHUVW 
7
7
7
7
7

MDDU
MDDU
MDDU
MDDU
MDDU














'HLQWDEHOYHUPHOGHZDDUGHQ]LMQEUXWRZDDUGHQZDDUELMQRJJHHQUHNHQLQJLVJHKRXGHQPHW
QHHUVODJYHUOLH]HQEHUJLQJRSKHWYHUKDUGRSSHUYODNHG

9RRUKHWDDQOHJJHQYDQUHWHQWLHVYRRUJURWHYHUKDUGHRSSHUYODNWHQ]RDOVELMYRRUEHHOGHHQ
ZRRQZLMNLVHHQXLWJHEUHLGHEHUHNHQLQJQRRG]DNHOLMN'DDULVKHWRYHULJHQVRRNJHEUXLNHOLMNKHW
QLHXZHZDWHUV\VWHHPWHUSODDWVHQDXZNHXULJGRRUWHUHNHQHQELMKHWRQWZHUSHUYDQ9RRU
UHODWLHINOHLQHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJHQELMORVVWDDQGHYHUKDUGHRSSHUYODNWHQNDQLQYHHOJHYDOOHQ
PHWHHQHHQYRXGLJHUHEHQDGHULQJYROVWDDQZRUGHQGRRUDOOHHQGH7 WHEHVFKRXZHQ




9RRUNHXUVYROJRUGHFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQ


(U]LMQYHUVFKLOOHQGHPDDWUHJHOHQPRJHOLMNRPLQGHWHUHDOLVHUHQUHWHQWLHEHKRHIWHWHYRRU]LHQ
+HWZDWHUVFKDSKDQWHHUWKLHUELMGHRQGHUVWDDQGHYRRUNHXUVYROJRUGHRPWHEHSDOHQZHONHVRRUW
PDDWUHJHOLQGHJHJHYHQVLWXDWLHKHWEHVWHYDQWRHSDVVLQJLV'HYRRUNHXUVYROJRUGHPRHWYDQ
ERYHQQDDUEHQHGHQZRUGHQGRRUORSHQZDDUELMRSHHQZHORYHUZRJHQEDVLV YRRUDO
GRHOPDWLJKHLG YDQERYHQQDDUEHQHGHQEHDUJXPHQWHHUGNDQZRUGHQZHONHPDDWUHJHOKHW
PHHVWWRHSDVVHOLMNLV
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2QGHUVWDDQGZRUGWGHYROJRUGHZHHUJHJHYHQ
 ,QILOWUHUHQ
 5HWHQWLHDDQOHJJHQELQQHQKHWSODQJHELHG
 5HWHQWLHDDQOHJEXLWHQKHWSODQJHELHG
 %HUJLQJ]RHNHQLQEHVWDDQGZDWHUV\VWHHP

+HWZDWHUVFKDSLVDOOHHQEHYRHJGWHQDDQ]LHQYDQOR]LQJHQRSRSSHUYODNWHZDWHU9RRUOR]LQJHQ
RSGHULROHULQJJHOGWGDWGLHEHYRHJGKHLGELMGHJHPHHQWHOLJW

7HQDDQ]LHQYDQKHWPDWHULDDOJHEUXLNGLHQHQJHHQXLWORJHQGHERXZPDWHULDOHQ]RDOVORRG
NRSHU]LQN]DFKWH39&HQJHwPSUHJQHHUGHPDWHULDOHQWHZRUGHQWRHJHSDVW'LWRP
YHURQWUHLQLJLQJYDQKHWKHPHOZDWHUWHYRRUNRPHQ(pQHQDQGHUGLHQWODQJVSULYDDWUHFKWHOLMNH
ZHJWHZRUGHQJHUHJHOG



 *HPHHQWHOLMNEHOHLG

9RRUKHWYHUZLMGHUHQYDQDIYDOZDWHUHQUHJHQZDWHUXLWGHZRRQRPJHYLQJLVULROHULQJHHQ
RQPLVEDUHYRRU]LHQLQJ$DQOHJHQEHKHHUYDQULROHULQJLVHHQJHPHHQWHOLMNHWDDNGLH]LMQ
ZHWWHOLMNHEDVLVYLQGWLQGH:HWPLOLHXEHKHHU GH:HWPLOLHXEHKHHUPDDNWVLQGVRNWREHU
RQGHUGHHOXLWYDQGH:HW$OJHPHQH%HSDOLQJHQ2PJHYLQJVUHFKW :$%2 

2QGHUVWDDQGLVZHHUJHJHYHQKRHGHJHPHHQWH0RHUGLMNKDDUULROHULQJV]RUJGHNRPHQGH
SODQSHULRGH ± YRUPZLOJHYHQRQGHUVFKHLGLVKLHUELMJHPDDNWLQGHJHPHHQWHOLMNH
]RUJSOLFKWHQGHULFKWOLMQHQZHONHGHJHPHHQWHKDQWHHUWDDQJDDQGHGHYHUZHUNLQJYDQ
UHJHQZDWHU




*HPHHQWHOLMNH]RUJSOLFKW


'HJHPHHQWHOLMNH]RUJSOLFKWZDVWRWYDVWJHOHJGLQDUWLNHOYDQ:HW
PLOLHXEHKHHUHQKLHOGLQGDWGHJHPHHQWHRSHHQGRHOPDWLJHZLM]HKHWDIYDOZDWHUPRHVW
LQ]DPHOHQHQDIYRHUHQYDQGHELQQHQKDDUJURQGJHELHGJHOHJHQSHUFHOHQ

3HULVGHZHWJHPHHQWHOLMNHZDWHUWDNHQYDQNUDFKW,QGHZHWJHPHHQWHOLMNH
ZDWHUWDNHQLVGHDOJHPHQH]RUJSOLFKWJHVFKHLGHQLQHHQDIYDOZDWHU]RUJSOLFKWHQHHQ
KHPHOZDWHU]RUJSOLFKW=LHYHUGHUGHRQGHUVWDDQGHDUWLNHOHQ


$UWLNHO:HWPLOLHXEHKHHU 6LQGV:DER 
 'HJHPHHQWHGUDDJW]RUJYRRUGHLQ]DPHOLQJHQKHWWUDQVSRUWYDQVWHGHOLMNDIYDOZDWHUGDW
YULMNRPWELQQHQKHWJURQGJHELHGYDQGHJHPHHQWHJHOHJHQSHUFHOHQGRRUPLGGHOYDQHHQ
RSHQEDDUYXLOZDWHUULRROQDDUHHQ5:=,
 ,QSODDWVYDQHHQYXLOZDWHUULRROHQ5:=,NXQQHQRRNDI]RQGHUOLMNHV\VWHPHQRIDQGHUH
SDVVHQGHV\VWHPHQZRUGHQWRHJHSDVWLQGLHQPHWGLHV\VWHPHQEOLMNHQVKHWJHPHHQWHOLMN
ULROHULQJVSODQHHQ]HOIGHJUDDGYDQEHVFKHUPLQJYDQKHWPLOLHXZRUGWEHUHLNW
 *HGHSXWHHUGHVWDWHQNXQQHQLQKHWEHODQJYDQGHEHVFKHUPLQJYDQKHWPLOLHXRQWKHIILQJ
YHUOHQHQYDQGHYHUSOLFKWLQJDOVEHGRHOGRQGHUOLGYRRU
D HHQJHGHHOWHYDQKHWJURQGJHELHGGDWJHOHJHQLVEXLWHQGHEHERXZGHNRPHQ
E HHQEHERXZGHNRPZDDUXLWVWHGHOLMNDIYDOZDWHUZRUGWJHORRVGPHWHHQ
YHUYXLOLQJZDDUGHYDQPLQGHUGDQLQZRQHUVHTXLYDOHQWHQ
 'HRQWKHIILQJ]RDOVEHGRHOGRQGHUOLGNDQLQGLHQGHRQWZLNNHOLQJHQLQKHWJHELHGGDDU
DDQOHLGLQJWRHJHYHQZRUGHQLQJHWURNNHQ%LMGHLQWUHNNLQJZRUGWDDQJHJHYHQELQQHQ
ZHONHWHUPLMQGHLQ]DPHOLQJHQWUDQVSRUWYDQVWHGHOLMNDIYDOZDWHUZRUGWYRRU]LHQ
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$UWLNHOD:HWRSGHZDWHUKXLVKRXGLQJ 6LQGV:DWHUZHW 
'HJHPHHQWHGUDDJW]RUJYRRUHHQGRHOPDWLJHLQ]DPHOLQJHQYHUZHUNLQJYDQKHWDIYORHLHQG
KHPHOZDWHUYRRU]RYHUYDQGHJHQHGLH]LFKGDDUYDQRQWGRHWYRRUQHPHQVLV]LFKWHRQWGRHQ
RI]LFKPRHWRQWGRHQUHGHOLMNHUZLMVQLHWNDQZRUGHQJHYHUJGKHWDIYORHLHQGKHPHOZDWHURSRI
LQGHERGHPRILQKHWRSSHUYODNWHZDWHUWHEHUJHQ

$UWLNHOE:HWRSGHZDWHUKXLVKRXGLQJ 6LQGV:DWHUZHW 
'HJHPHHQWHGUDDJW]RUJYRRUVWUXFWXUHHO]RYHHOPRJHOLMNGHQDGHOLJHJHYROJHQYDQGH
JURQGZDWHUVWDQGYRRUGHDDQGHJURQGJHJHYHQEHVWHPPLQJWHYRRUNRPHQRIWHEHSHUNHQ
9RRUZDDUGHKLHUELMLVGDWGHWHWUHIIHQPDDWUHJHOHQGRHOPDWLJ]LMQHQQLHWWRWGH]RUJYDQKHW
ZDWHUVFKDSRIGHSURYLQFLHEHKRUHQ



'HYROJHQGHYRRUNHXUVYROJRUGHYRRURPJDDQPHWKHPHOZDWHUHQDQGHUDIYDOZDWHUDDQGHEURQ
ZRUGWJHKDQWHHUG

D 2QWVWDDQDIYDOZDWHUYRRUNRPHQRIEHSHUNHQ
E 9HURQWUHLQLJLQJDIYDOZDWHUYRRUNRPHQRIEHSHUNHQ
F $IYDOZDWHUVWURPHQJHVFKHLGHQKRXGHQWHQ]LMKHWQLHWJHVFKHLGHQKRXGHQJHHQQDGHOLJH
JHYROJHQKHHIWYRRUGRHOPDWLJEHKHHUYDQDIYDOZDWHU
G +XLVKRXGHOLMNDIYDOZDWHUHQGDDUPHHYHUJHOLMNEDDUDIYDOZDWHULQ]DPHOHQHQWUDQVSRUWHUHQ
QDDUHHQ5:=,
H $QGHUDIYDOZDWHUGDQEHGRHOGRQGHUGKHUJHEUXLNHQ
I $QGHUDIYDOZDWHUGDQEHGRHOGRQGHUGORNDDOLQPLOLHXWHUXJEUHQJHQ$QGHUDIYDOZDWHU
GDQEHGRHOGRQGHUGDOVVWHGHOLMNDIYDOZDWHULQ]DPHOHQHQDIYRHUHQQDDU5:=,'H]H
SDUDJUDDIZHUNWGHLQYXOOLQJYDQGHYHUVFKLOOHQGH]RUJSOLFKWHQQDGHUXLW




5LFKWOLMQHQJHPHHQWH0RHUGLMN


'HULFKWOLMQHQYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNVWDDQEHVFKUHYHQLQKHW*HPHHQWHOLMN:DWHUSODQ
0RHUGLMNGGQRYHPEHU%HNQRSWKRXGWKHWUDSSRUWLQGDWELMGHLQ]DPHOLQJHQKHW
WUDQVSRUWYDQDIYDOZDWHUYDQQLHXZHEHERXZLQJLQHHUVWHLQVWDQWLHDOOHHQKHWKXLVKRXGHOLMNH
DIYDOZDWHUZRUGWLQJH]DPHOG

6FKRRQHQYXLOZDWHUVWURPHQZRUGHQYROOHGLJJHVFKHLGHQ6FKRRQUHJHQZDWHUZRUGWLQKHW
ZDWHUV\VWHHPJHKRXGHQHQQLHWDIJHYRHUGYLDGHNHWHQ KHWULRRO *HVWUHHIGZRUGWRPRYHUDO
KHWZDWHULQKHWSODQJHELHGYDVWWHKRXGHQRIYHUWUDDJGDIWHYRHUHQ OVKD QDDURSHQ
ZDWHU2PGDWGHJURQGZDWHUVWDQGHQELQQHQKHWJURQGJHELHGYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMN
UHODWLHIKRRJ]LMQHQGHORFDWLHLVJHOHJHQLQ]ZDUHNOHLJURQGHQLVLQILOWUHUHQLQGHERGHPQLHWRI
QDXZHOLMNVPRJHOLMN
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5(*(1:$7(5$)92(567(/6(/ 5:$67(/6(/ 

 $DQGDFKWVSXQWHQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDHQJHPHHQWH0RHUGLMN

'HZDWHUKXLVKRXGLQJELQQHQGHQLHXZHSODQRQWZLNNHOLQJGLHQWWHYROGRHQDDQGHULFKWOLMQHQHQ
DDQZLM]LQJHQYDQKHWZDWHUVFKDSHQJHPHHQWH7HQEHKRHYHYDQHHQJHZHQVWHDIVWHPPLQJLV
HURYHUOHJJHYRHUGPHWKHW:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDHQGHJHPHHQWH0RHUGLMN

,QELMODJHLVGHFRUUHVSRQGHQWLH QRWLWLHVHQPHPR¶V PHWGDDULQGHEHODQJULMNVWH
DDQGDFKWVSXQWHQHQXLWJDQJVSXQWHQEHWUHIIHQGHGHRQWZLNNHOLQJ.ORRVWHUEORNMH,9ELMJHYRHJG
'HXLWJDQJVSXQWHQHQDDQGDFKWVSXQWHQEHVFKUHYHQLQGH]HELMODJHKHEEHQDOVVWDUWGRFXPHQW
JHGLHQGYRRUKHWRSVWHOOHQYDQGHZDWHUWRHWV

 +XLGLJHVLWXDWLHYHUVXVWRHNRPVWLJHVLWXDWLH

9RRUHHQMXLVWHGLPHQVLRQHULQJYDQKHWQLHXZDDQWHOHJJHQ5:$VWHOVHOLVKHWYDQEHODQJRP
GXLGHOLMNLQEHHOGWHNULMJHQZDWGHQLHXZERXZLQKHWSODQJHELHGYRRUYHUDQGHULQJHQDDQKHW
YHUKDUGHRSSHUYODNPHW]LFKPHHEUHQJW,QGHKXLGLJHVLWXDWLHLVKHWJHKHOHRSSHUYODN
RQYHUKDUG,QGHWRHNRPVWLJHVLWXDWLHLVKHWYHUKDUGHRSSHUYODNYDQKHWSODQJHELHGFD
YDQKHWWRWDOHSODQRSSHUYODN]LHRQGHUVWDDQGHYHUGHOLQJ

2SSHUYODNWHYHUKDUGLQJ
 Pð
2SSHUYODNWHEHERXZLQJ
 
Pð
9HUKDUGRSSHUYODNWRHNRPVWLJHVLWXDWLHSODQJHELHG
 
Pð

+HWEOLMNWGDWKHWRSSHUYODNDDQYHUKDUGLQJEHERXZLQJPHWPðWRHQHHPW

 5HWHQWLHHLV

+HWZDWHUEH]ZDDULVJURWHUGDQGHRQGHUJUHQVYDQGHUHWHQWLHHLV'H]HZRUGWYHUUHLVWDOVKHW
DIWHNRSSHOHQYHUKDUGRSSHUYODNHQGHWRHQDPHYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNWH]DPHQHYHQYHHO
UHWHQWLH YUDJHQ DOV HHQ WRHQDPH YDQ KHW YHUKDUG RSSHUYODN YDQ  Pð +LHUGRRU ZRUGW HU
YDQXLWZDWHUVFKDSUHWHQWLHJHsLVW

 :DWHUEH]ZDDU

8LWJDQJVSXQWELMGHXLWEUHLGLQJYDQYHUKDUGRSSHUYODNLVGDWGLWK\GURORJLVFKQHXWUDDOJHEHXUW
9RRUFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQWHQDDQ]LHQYDQDIYRHUQDDURSSHUYODNWHZDWHUZRUGWGH
DIVWURPLQJYHUJHOHNHQPHWGHODQGERXZNXQGLJHDIYRHU+HWYHUVFKLOWXVVHQGHDIVWURPLQJHQGH
ODQGERXZNXQGLJHDIYRHUPRHWLQHHQYRRU]LHQLQJZRUGHQJHFRPSHQVHHUG'HFRPSHQVHUHQGH
YRRU]LHQLQJPRHWHUYRRU]RUJHQGDWGHOR]LQJZRUGWWHUXJJHEUDFKWWRWGHODQGERXZNXQGLJH
DIYRHUQRUPGRRUYROGRHQGHUHWHQWLHWHFUHsUHQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDKDQWHHUWWZHH
ZDDUGHQYRRUGHPDDWJHYHQGHDIYRHUDIKDQNHOLMNYDQGHJURQGVRRUW


,Q]DQGJHELHG YULMDIZDWHUHQGJHELHG OVHFKDRIZHOPPGDJ

,QNOHLJHELHG SHLOEHKHHUVWJHELHG OVHFKDRIZHOPPGDJ



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG





$DQJH]LHQKHWSODQJHELHG]LFKLQHHQNOHLJHELHGEHYLQGWZRUGWHUXLWJHJDDQYDQOVHFKD
2PGHKRHYHHOKHLGUHWHQWLHWHEHSDOHQZRUGWHUXLWJHJDDQYDQHHQEXL7 MDDU [
OVKD GLWRPGDWKHWRSSHUYODNWHZDWHUV\VWHHPPRHWYROGRHQDDQGHQRUPHQYDQKHW1DWLRQDDO
%HVWXXUVDNNRRUG:DWHU'LWEHWHNHQWYRRUVWHGHOLMNJHELHGGDWHUJHHQLQXQGDWLHVPRJHQ
RSWUHGHQYDQXLWKHWRSSHUYODNWHZDWHUV\VWHHPELM7 

$DQGHKDQGYDQUHJHQGXXUOLMQHQFRQIRUPGHKXLGLJHODQGHOLMNJHDFFHSWHHUGH
QHHUVODJVWDWLVWLHNHQYDQKHW.10,WH%LOWHQGHWRHJHVWDQHODQGERXZNXQGLJHDIYRHULVEHUHNHQG
GDWGHUHWHQWLHRPYDQJRPGHDIYRHUYDQYHUKDUGRSSHUYODNWHEHSHUNHQELM7 MDDU
PñKDEHGUDDJW

'RRUGHSODQRQWZLNNHOLQJEHGUDDJWGHWRHQDPHLQYHUKDUGRSSHUYODNPðGHEHQRGLJGH
EHUJLQJEHGUDDJWLQHHQ7 VLWXDWLHGXVP [ 

 $GYLHVEHKDQGHOLQJUHJHQZDWHU




$OJHPHHQ



8LWZHUNLQJUHJHQZDWHUYRRU]LHQLQJ


%LQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHLQYXOOLQJYDQKHWSODQJHELHGLVUXLPWHYULMJHPDDNWYRRURSHQ
ZDWHUGLWRSHQZDWHUNDQZRUGHQJHEUXLNWDOVUHWHQWLHYRRU]LHQLQJPLWVGHYRRU]LHQLQJQLHW
UHFKWVWUHHNVLQYHUELQGLQJVWDDWPHWGHDDQZH]LJHZDWHUORSHQ FDWHJRULH$ 


,QRYHUOHJPHWGHJHPHHQWH0RHUGLMNHQZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDLVEHSDDOGGDWGHWH
YHUEUHGHQZDWHUORRS FDWHJRULH$ JHOHJHQWHQZHVWHQYDQKHWSODQJHELHGGHHOVJHEUXLNWNDQ
ZRUGHQDOVUHWHQWLHYRRU]LHQLQJ'HPRJHOLMNKHLGKLHUWRHLVDDQZH]LJGRRUGDWGHZDWHUORRSDDQ
KHWHLQGHYDQHHQSHLOYDNJHOHJHQLVHQJHHQZDWHUYRHUHQGHIXQFWLHKHHIW

(U]DOLQWRWDDOHHQRSSHUYODNYDQP ZDWHURSSHUYODNYDVWSHLO DDQRSHQZDWHUZRUGHQ
DIJHVWXZGRPUHJHQZDWHUYDVWWHKRXGHQHQYHUWUDDJGDIWHYRHUHQ

%LMHHQSHLOVWLMJLQJYDQPLVHUHHQEXIIHUHQGHZDWHUVFKLMIDDQZH]LJYDQPP ]LH
SURILHO%%ELMODJH 'HOHQJWHYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJEHGUDDJWP'LWUHVXOWHHUWLQ
HHQEHUJLQJVFDSDFLWHLWYDQP [ 

(UGLHQWLQWRWDDOELMHHQ7 VLWXDWLHPUHJHQZDWHUWHZRUGHQJHEXIIHUG'HUHWHQWLH
KHHIWPHWHHQLQKRXGYDQPYROGRHQGHFDSDFLWHLW

%LMHHQSHLOVWLMJLQJYDQP GUHPSHORSP1$3 EHGUDDJWGHRQWZDWHULQJWHQRS]LFKWH
YDQKHW6WHHQSDGP+LHUGRRURQWVWDDWHUJHHQ³LQXQGDWLH´ELMHHQ7 VLWXDWLH%LMKHW
RSVWHOOHQYDQKHWULROHULQJVSODQGLHQWPHWGH]HVWLMJKRRJWHUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQGDQ
EOLMNWRIHUZDWHURSVWUDDWRQWVWDDW

%LMHHQ7 VLWXDWLH]DOGLHQWHUPUHJHQZDWHUWHZRUGHQJHEXIIHUG'LWUHVXOWHHUWLQHHQ
SHLOVWLMJLQJYDQFLUFDPRSPZDWHURSSHUYODNGHRQWZDWHULQJWHQRS]LFKWHYDQKHW
6WHHQSDGEHGUDDJWLQGH]HVLWXDWLHWLMGHOLMNP

%LMHHQ7 VLWXDWLH]DOGLHQWHUPUHJHQZDWHUWHZRUGHQJHEXIIHUG'LWUHVXOWHHUWLQ
HHQSHLOVWLMJLQJYDQFLUFDPRSPZDWHURSSHUYODNGHRQWZDWHULQJWHQRS]LFKWHYDQ
KHW6WHHQSDGEHGUDDJWLQGH]HVLWXDWLHWLMGHOLMNP



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG








7HFRPSHQVHUHQZDWHUORSHQ





$*(/DGYLVHXUV


IHEUXDUL
EODG


'HZDWHUORSHQURQGRPKHWSODQJHELHGGLHQHQKXQVWDWXVWHEOLMYHQEHKRXGHQRPGHDIZDWHULQJ
YDQDDQJUHQ]HQGHSHUFHOHQRRNLQGHWRHNRPVWPRJHOLMNWHPDNHQKLHUGRRUNXQQHQ]HQLHW
PHGH ZRUGHQLQJH]HWDOVUHWHQWLH

'RRUKHWYHUEUHGHQYDQGHZDWHUORSHQYHUDQGHUWGHVWDWXVQLHWGHRQGHUKRXGVVLWXDWLHHFKWHU
ZHO'HZDWHUORRSFDWHJRULH%WHQRRVWHQYDQKHWSODQJHELHGZRUGWLQGHKXLGLJHVLWXDWLHGRRU
GHDDQJUHQ]HQGHHLJHQDUHQRQGHUKRXGHQGLW]DOLQGHWRHNRPVWLJHVLWXDWLHRRN]REOLMYHQ'H
ZDWHUJDQJ]DOHFKWHUZHOZRUGHQYHUEUHHGRPSUREOHPHQWHYRRUNRPHQGLHQHQHULQHHQ
YURHJWLMGLJVWDGLXPGRRUGHJHPHHQWHRSGUDFKWJHYHUDIVSUDNHQPHWGHDJUDULsUVWHZRUGHQ
JHPDDNW RQWYDQJVWSOLFKWEDJJHUPDDLVHOHG 

7HQEHKRHYHYDQGHGLPHQVLRQHULQJYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJYHUGZLMQWHUP RSSHUYODN
YDVW]RPHUSHLO RSSHUYODNDDQZDWHUORSHQFDWHJRULH$&RQIRUPGHK\GUDXOLVFKH
UDQGYRRUZDDUGHQYDQKHWZDWHUVFKDSGLHQWGLWRSSHUYODNJHFRPSHQVHHUGWHZRUGHQ

'RRUGHYHUEUHGLQJYDQGHZDWHUJDQJHQURQGRPKHWSODQJHELHGNRPWP RSSHUYODN
YDVW]RPHUSHLO H[WUDRSSHUYODNDDQZDWHUELMP]DODOVUHWHQWLHZRUGHQLQJHULFKWHU]DO
GXVPFRPSHQVHUHQGµRSHQ¶ZDWHUZRUGHQDDQJHOHJG

 7RHNRPVWLJHZDWHUSHLOHQ
%LQQHQKHWWRHNRPVWLJHSODQJHELHG]XOOHQHHQGULHWDOSHLOHQZRUGHQJHKDQWHHUG,QELMODJH
]LMQGHSURILHOHQWHUYHUGXLGHOLMNLQJZHHUJHJHYHQYDQGHWRHNRPVWLJHZDWHUJDQJHQ'H
QRRUGHOLMNJHOHJHQZDWHUJDQJEHKRXGWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HZHVWHOLMNJHOHJHQ
ZDWHUJDQJ UHWHQWLH NULMJWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HRYHULJHWZHHZDWHUJDQJHQ ]XLG
HQZHVW]LMGH EOLMYHQGHHOXLWPDNHQYDQKHWSHLOJHELHG5XLJHQKLO1RRUGPHWHHQ]RPHUSHLOYDQ
P1$3HQHHQZLQWHUSHLOYDQP1$3

'HSHLOHQ]XOOHQJHUHJXOHHUGZRUGHQPLGGHOVHHQGULHWDOVWXZHQ'HGHWDLOXLWZHUNLQJGLHQWLQGH
ULRROWHFKQLVFKHIDVHQDGHUZRUGHQXLWJHZHUNW'HORFDWLHYDQGHVWXZHQ]LMQZHHUJHJHYHQLQ
ELMODJH

 $DQGDFKWVSXQWHQUHDOLVDWLHHQRQGHUKRXGUHWHQWLHYRRU]LHQLQJ

$DQYXOOHQGRSKHWUHDOLVHUHQYDQHHQUHWHQWLHYRRU]LHQLQJZRUGWKHWYROJHQGHJHDGYLVHHUG
- +HWWRHSDVVHQYDQQLHWXLWORJHQGHPDWHULDOHQHQHHQJRHGHYRRUOLFKWLQJDDQ
WRHNRPVWLJHEHZRQHUVYDQGHZLMN
- $DQOHJYDQHHQJHVFKHLGHQVWHOVHOZDDUELMKHWUHJHQZDWHUYLDHHQRQGHUJURQGV
UHJHQZDWHUVWHOVHOZRUGWDIJHYRHUGULFKWLQJGHUHWHQWLH
- 7HUYRRUNRPLQJYDQYHURQWUHLQLJLQJYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUDJYDIVWURPLQJYDQ
OLFKWPDWLJYHURQWUHLQLJHQGHRSSHUYODNNHQ RDYRHWILHWVSDGHQSDUNHHUJHOHJHQKHGHQ
ZLMNRQWVOXLWLQJVZHJHQ GLHQWHUSHUOR]LQJVSXQWYDQKHW5:$VWHOVHOHHQ]XLYHUHQGH
YRRU]LHQLQJ ELMYODPHOOHQILOWHUERGHPSDVVDJHVOLEYDQJ WHZRUGHQJHSODDWVW
- 'HUHWHQWLHPDJPLGGHOVWZHHPDDOGHODQGERXZNXQGLJHDIYRHU [OVKD OR]HQ
RSKHWZDWHUV\VWHHP'HUHWHQWLHLQKHWSODQJHELHGPRHWORVVWDDQYDQKHWEHVWDDQGH
ZDWHUV\VWHHP$OVVFKHLGLQJWXVVHQZDWHUYRHUHQGHVORRWHQUHWHQWLHYRRU]LHQLQJNDQEY
VWXZGDPRIEUXJPHWGDDURQGHUHHQVWXZZRUGHQWRHJHSDVW QDGHUHXLWZHUNLQJVWXZ
LQRYHUOHJPHWZDWHUVFKDS 
- 'HOR]LQJVFRQVWUXFWLHGLHQWYHUGLHSWWHZRUGHQDDQJHOHJGLQKHWWDOXGHQWHZRUGHQ
YRRU]LHQYDQRHYHUWDOXGYHUGHGLJLQJ
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$DQGDFKWYRRURQWYDQJVWSOLFKWRSRHYHULQUHODWLHWRWGHDDQOHJYDQZHJHQELQQHQ
VFKRXZVWURRNYDQPHWHU'H]HDDQOHJLVYHUJXQQLQJVSOLFKWLJ
7HQEHKRHYHYDQGHDDQOHJYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJGLHQWUHNHQLQJWHZRUGHQ
JHKRXGHQPHWGHDDQZH]LJKHLGYDQHHQEHVWDDQGHSHUVOHLGLQJRQGHUGHDDQWH
EUHQJHQYRRU]LHQLQJ9RRUKHWYHUULFKWHQYDQZHUN]DDPKHGHQRYHURSRILQGH
QDELMKHLGYDQHHQSHUVOHLGLQJLVVFKULIWHOLMNWRHVWHPPLQJQRGLJYDQKHWZDWHUVFKDS
$DQEHYROHQZRUGWYHUGHURQGHU]RHNWHYHUULFKWHQQDDUGHSUHFLH]HOLJJLQJYDQGH
SHUVOHLGLQJHQGHJHYROJHQYDQGHYHUEUHGLQJYDQGHZDWHUORRSRSGHSHUVOHLGLQJ
0RJHOLMNLVKHW]LQNHUHQYDQGHSHUVOHLGLQJQRRG]DNHOLMNRPGHEHRRJGHYHUEUHGLQJ
PRJHOLMNWHPDNHQ
7HQEHKRHYHYDQGHUHDOLVDWLHYDQGHUHWHQWLHLQGHZHVWHOLMNHJHOHJHQZDWHUJDQJ
GLHQHQGHEHVWDDQGHGXLNHUVWXZHQJHPDDOWHUKRRJWHYDQKHW6WHHQSDGLQJHPHWHQ
WHZRUGHQ
'HEHVWDDQGHQRRUGHOLMNJHOHJHQZDWHUORRSGLHQWYHUERQGHQWHZRUGHQPHWGH
RRVWHOLMNHZDWHUORRS+HWILHWVHQYRHWSDGGLHQWPLGGHOVHHQEUXJGHZDWHUORRSWH
RYHUNOXL]HQ
'HQRRUGHOLMNHZDWHUORRSGLHQWRSGLHSWHJHEUDFKWWHZRUGHQ


 $OJHPHQHYRRUZDDUGHQUHDOLVDWLHHQRQGHUKRXGZDWHUV\VWHHP

'HYHUGHUHYRUPJHYLQJHQGLPHQVLRQHULQJYDQGHUHWHQWLHGLHQWLQRYHUOHJPHWKHWZDWHUVFKDS
QDGHUWHZRUGHQXLWJHZHUNWLQHHQDI]RQGHUOLMNZDWHUKXLVKRXGLQJHQULROHULQJVSODQ
'HYRRUZDDUGHQZHONHYDQWRHSDVVLQJ]LMQRSGLWZDWHUKXLVKRXGLQJHQULROHULQJVSODQ
DDQJDDQGHGHDDQOHJHQRQGHUKRXGYDQGHQLHXZWHUHDOLVHUHQUHWHQWLHDDQJUHQ]HQGH
ZDWHUORSHQEUXJJHQGXLNHUVNDEHOV OHLGLQJHQZRUGHQRQGHUVWDDQGZHHUJHJHYHQ




$OJHPHHQYRRUZDDUGHQ


2QGHUKRXG

• 8LWJDQJVSXQWELMGHLQULFKWLQJYDQKHWZDWHUV\VWHHPLVRQGHUDQGHUHGDWKHWRQGHUKRXG
HIILFLsQWNDQZRUGHQXLWJHYRHUG'LWEHWHNHQWGDWKHWZDWHUVFKDSLQEHJLQVHOXLWJDDW
YDQKHWXLYRHUHQYDQKHWRQGHUKRXGYDQDIGHNDQWHQKHWYULMKRXGHQYDQHHQ
REVWDNHOYULMHVWURRNGDDUWRH
• ,QGLHQGHJHPHHQWHKHWRQGHUKRXGDDQGHZDWHUORSHQZHQVWRYHUWHGUDJHQDDQKHW
ZDWHUVFKDSRQGHUKRXGYDQKHWJHKHOHZDWHUV\VWHHPPRJHOLMNPDNHQPHWHHQ
PDDLERRWRIKHWRQGHUKRXGYROOHGLJPDNHQGPYHHQNUDDQ
• 0RJHOLMNHRYHUGUDFKWYDQRQGHUKRXGFRQIRUPGHEHOHLGVUHJHO³:DWHUORSHQRS2UGH´
'H]HYRRUZDDUGHQ]LMQRRNYDQNUDFKWELMSDU
• 2QGHUKRXGPEYNUDDQ
o %UHHGWHZDWHUORRS!PWZHH]LMGLJRQGHUKRXGVWURNHQYDQPHWHU
REVWDNHOYULM
o %UHHGWHZDWHUORRSPHHQ]LMGLJHRQGHUKRXGVWURRNYDQPHWHU
REVWDNHOYULM
• 2QGHUKRXGPEYPDDLERRW
o ZDWHUGLHSWHPLQLPDDOPHWHUWRY]RPHUSHLO
o DDQZH]LJKHLGERRWLQODDWSODDWV
o DDQZH]LJKHLGERRWXLWODDWSODDWVRIHHQPLQLPDOHGUDDLFLUNHOYDQP
o DDQZH]LJKHLGGLYHUVHPDDLVHOVSHFLHGHSRWV ELMYRRUNHXUDDQNRSHLQGHQ
ZDWHUORRS 
o REVWDNHOYULMHVWURRNYDQPHWHUYDQDIEHVFKRHLLQJ
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%HERXZLQJVDIVWDQGWRWLQVWHHN
o :DWHUORRSFDWHJRULH$PREVWDNHOYULM

%HSODQWLQJVWUDDWPHXELODLU
o 7XVVHQUXLPWHPLQLPDDOP
o 7HQPLQVWHPYDQDIGHLQVWHHN


+HW:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDKHHIWJHHQYRRUNHXUYRRUEUXJJHQRIGDPPHQPLWVGLDPHWHU
GXLNHUWRHUHLNHQGLV'RRUYDDUKRRJWHELMEUXJJHQLVQLHWYDQWRHSDVVLQJELMRQGHUKRXGPHW
NUDDQYDQDIPDDLYHOG

%UXJ
9RRUVFKULIWHQYRRUKHWDDQOHJJHQYDQHHQEUXJRYHUHHQZDWHUORRSFDWHJRULH$
• 'HFRQVWUXFWLHYDQGHQLHXZHEUXJPRHWYROGRHQDDQGHYRRUGHZHJWRHJHVWDQH
YHUNHHUVNODVVH
• 'HEUXJPRHWSDVVHHUEDDU]LMQPHWHHQPDDLERRWLQYHUEDQGPHWKHWEHKHHUHQ
RQGHUKRXGDDQKHWRSSHUYODNWHZDWHU ELMRQGHUKRXGPHWERRW 
• 'HEUXJPRHWFRQIRUPGHRQGHUVWDDQGHDIPHWLQJHQZRUGHQXLWJHYRHUGHQ
RQGHUKRXGHQ ELMRQGHUKRXGPHWERRW 
o GRRUYDDUEUHHGWHPLQLPDDOPHWHURIEUHGHU
o GRRUYDDUKRRJWHPLQLPDDOPHWHURIKRJHUWHQRS]LFKWHYDQKHW
]RPHUSHLO
o ZDWHUGLHSWHRQGHUGHEUXJPHWHURIGLHSHU
• (UPRJHQJHHQSHLOHUVLQKHWZDWHUZRUGHQJHSODDWVW
• 'HWHSODDWVHQEUXJPRHWKDDNVRYHUKHWRSSHUYODNWHZDWHUZRUGHQJHOHJG
• 'HRSOHJJLQJYDQGHEUXJPRHWPLQLPDDOPHWHUEXLWHQGHLQVWHHNYDQKHW
RSSHUYODNWHZDWHUZRUGHQJHSODDWVW'HOHXQLQJHQYDQGHEUXJPRJHQJHHQ
EHOHPPHULQJYRUPHQYRRUKHWRQGHUKRXGYDQDIKHWYLHUPHWHUEUHGHRQGHUKRXGVSDG
GDWSDUDOOHODDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUOLJW
• 2QGHUGHEUXJPRHWHHQWDOXGHQERGHPEHVFKHUPLQJRYHUHHQOHQJWHYDQPHWHU
YRRUWRWPHWHUQDGHEUXJZRUGHQDDQJHEUDFKW'H]HPDJJHHQ RQ NUXLGHQ
GRRUODWHQ JHHQHOHPHQWHQYHUKDUGLQJ 
• 'HERYHQNDQWYDQGHEHVFKHUPLQJPRHWWHUSODDWVHYDQGHERGHPHQKHWWDOXGYDQ
KHWRSSHUYODNWHZDWHURSPHWHUEHQHGHQKHWERGHPSHLOWHZRUGHQDDQJHOHJG

'XLNHU
• 0D[LPDOHOHQJWHRYHUNOXL]LQJELMZDWHUORRSFDWHJRULH$P
• 7EYZHJFRQVWUXFWLHV]REHSHUNWPRJHOLMNPDDULQRYHUOHJLVHHQODQJHUHRYHUNOXL]LQJ
PRJHOLMN
• 'LDPHWHUYDQHHQGXLNHULQHHQZDWHUORRSFDWHJRULH$PRHWWHQPLQVWHHHQ
YHUJHOLMNEDUHGLDPHWHUKHEEHQDOVGHGLDPHWHUYDQHHQGXLNHUERYHQVWURRPV

.DEHOV OHLGLQJHQ
• 'LHSWHOLJJLQJPLQLPDDOPRQGHUZDWHUERGHPWDOXGPDDLYHOGRQGHUKRXGVWURRN
• 'HNNLQJERYHQNXQVWZHUNHQHQGXLNHUVWHQPLQVWHP
• %LMZDWHUORRSFDWHJRULH$GLHQHQGH. /PLQLPDDOPXLWGHLQVWHHNWHOLJJHQ


*URQGZDWHU
• +HWLVYHUVWDQGLJRPLQYURHJVWDGLXPWHPRQLWRUHQ
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,QVWHGHOLMNJHELHGGLHQWGHGURRJOHJJLQJ DIVWDQGYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUSHLOWRWDDQ
PDDLYHOG WHUSODDWVHYDQEHERXZLQJHQKRRIGZHJHQWHQPLQVWHPWHEHGUDJHQ
WHQRS]LFKWHYDQKHWSHLOLQUXVWRIWHQRS]LFKWHYDQKHWZLQWHUSHLO +LHUELMLVHU
XLWJHJDDQYDQWUDGLWLRQHOHERXZYRUPHQPHWJHEUXLNYDQNUXLSUXLPWHV'DDUELMGLHQWGH
RQWZDWHULQJ]RGDQLJJHUHJHOGWH]LMQGDWGHJHPLGGHOGHKRRJWHVJURQGZDWHUVWDQG
*+* QLHWKRJHUGDQFPEHQHGHQKHWPDDLYHOGYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODN9RRU
JURHQLQVWHGHOLMNJHELHGLVFPYDDNDOYROGRHQGH
9HU]DPHOGUDLQVGLHQHQYRRU]LHQWHZRUGHQYDQHHQXLWVWURRPEDN]RDOVDDQJHJHYHQ
GRRUGHJHPHHQWH0RHUGLMNHQ:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD


%HQRGLJGHYHUJXQQLQJHQ
9RRUGHEHRRJGHRQWZLNNHOLQJ]LMQGLYHUVHYHUJXQQLQJHQEHQRGLJGVSHFLILHNYRRUGHDDQOHJ
YDQKHWZDWHUV\VWHHPHQULROHULQJLVGHZDWHUZHWNHXUYDQNUDFKW GHFHPEHU 'H
ZDWHUZHWKHHIWQHJHQZHWWHQJHwQWHJUHHUGGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSZDWHUEHKHHUZDDURQGHU
GH:HWYHURQWUHLQLJLQJRSSHUYODNWHZDWHUHQ :YR :HWRSGHZDWHUKXLVKRXGLQJ
*URQGZDWHUZHWHQGH:HWRSGHZDWHUNHULQJ2PWHYROGRHQDDQGHZDWHUZHWNHXULVppQ
LQWHJUDOHYHUJXQQLQJEHQRGLJGGHZDWHUYHUJXQQLQJ SURFHGXUHWLMGPD[LPDDOPDDQGHQ 


 2QGHUKRXGZDWHUJDQJHQLQSODQJHELHG
+HWRQGHUKRXGYDQGHZDWHUJDQJHQELQQHQKHWSODQJHELHGGLHQWWHYROGRHQDDQGHNHXUYDQ
KHWZDWHUVFKDS+HWRQGHUKRXGYDQGHZDWHUJDQJHQLVDOVYROJWYDVWJHOHJG
• 1RRUGHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGPLGGHOVPDDLERRWGRRUZDWHUVFKDSPLWVZRUGW
YROGDDQDDQGHYRRUZDDUGHQ]RDOVJHQRHPGLQSDU(FKWHUZHOWRWKHWEHUHLNYDQ
GHPDDLERRW5HVWHUHQGJHGHHOWHZRUGWRQGHUKRXGHQGRRUJHPHHQWHGHUGHQ0LQP
ERGHPEUHHGWHHQPGLHSJDQJDDQZHHUV]LMGHPREVWDNHOYULMH]RQH
• 2RVWHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGSODQ]LMGHJHPHHQWH WDOXG RYHU]LMGHppQ]LMGLJ
RQGHUKRXGPLGGHOVNUDDQ PD[LQVWHHNPHQRQGHUKRXGVWURRNP SHUFHHOHLJHQDDU
• =XLGHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGSODQ]LMGHJHPHHQWH WDOXG RYHU]LMGHppQ]LMGLJ
RQGHUKRXGPLGGHOVNUDDQ PD[LQVWHHNPHQRQGHUKRXGVWURRNP ZDWHUVFKDS
• :HVWHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGPLGGHOVPDDLERRWGRRUZDWHUVFKDSPLWVZRUGW
YROGDDQDDQGHYRRUZDDUGHQ]RDOVJHQRHPGLQSDU(FKWHUZHOWRWKHWEHUHLNYDQ
GHPDDLERRW5HVWHUHQGJHGHHOWHZRUGWRQGHUKRXGHQGRRUJHPHHQWHGHUGHQ0LQP
ERGHPEUHHGWHHQPGLHSJDQJDDQZHHUV]LMGHPREVWDNHOYULMH]RQH

7HQEHKRHYHYDQKHWRQGHUKRXGPHWGHPDDLERRWGLHQWHUHYHQHHQVSHUZDWHUJDQJHHQLQODDW
HQXLWODDWSODDWVHQHHQPDDLVHOHQVSHFLHGHSRWWHZRUGHQJHUHDOLVHHUG




$DQOHJJHQEUXJJHQGDPPHQLQSODQJHELHG

%LQQHQKHWSODQJHELHG]XOOHQQDDUDOOHZDDUVFKLMQOLMNKHLGHHQWZHHWDOEUXJJHQZRUGHQ
JHUHDOLVHHUG7HUKRRJWHYDQKHW6WHHQSDGHQ=DQGNUHHN'H]HEUXJJHQGLHQHQWHQEHKRHYH
YDQRQGHUKRXGPHWPDDLERRWPLQLPDDOPGRRUYDDUKRRJWHWHKHEEHQHQGHRQGHUOLJJHQGH
ZDWHUJDQJPLQLPDDOPGLHSJDQJWRYYDVW]RPHUSHLO

$DQYXOOHQGRSGHEUXJJHQ]DOHUHHQRYHUNOXL]LQJZRUGHQJHUHDOLVHHUGWHUKRRJWHYDQGH
3ULRULQGUHHI'LWWHQEHKRHYHYDQHHQDXWRYHUELQGLQJHQKHWGRRUNUXLVHQYDQKHW':$ULRRO
'HPD[LPDOHRYHUNOXL]LQJPDJPD[LPDDOPEHGUDJHQHQGHGLDPHWHUYDQGHGXLNHU
PRHWWHQPLQVWHHHQYHUJHOLMNEDUHGLDPHWHUKHEEHQDOVGHGLDPHWHUYDQHHQGXLNHU
ERYHQVWURRPV PP 
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 %HVFKULMYLQJNZHOJHYRHOLJKHLGSODQJHELHG

9ROJHQVULFKWOLMQHQYDQKHWZDWHUVFKDSGLHQWHUZDWHUQHXWUDDOJHERXZGWHZRUGHQ'LWEHWHNHQW
GDWWHQRS]LFKWHYDQGHKXLGLJHVLWXDWLHJHHQH[WUDNZHOPDJZRUGHQDDQJHWURNNHQ(UGLHQW
UHNHQLQJJHKRXGHQWHZRUGHQPHWGHNZHOJHYRHOLJKHLGYDQGHERGHP

9ROJHQVJHJHYHQVYDQGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQWEHYLQGWKHWSODQJHELHG]LFKLQHHQ]RQH
ZDDUNZHONDQRSWUHGHQ$OVKHWDDQWUHNNHQYDQH[WUDNZHOZDWHUGRRUERXZDFWLYLWHLWHQ
RQYHUPLMGHOLMNLVGDQ]LMQPLWLJHUHQGHRIFRPSHQVHUHQGHPDDWUHJHOHQQRRG]DNHOLMN'HH[WUD
KRHYHHOKHLGNZHOGLHQWGDQLQKHWSODQJHELHG]HOIWHZRUGHQJHERUJHQ,QYHUEDQGPHWGH
RYHUFDSDFLWHLWYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJ]DOGLWQDDUDOOHZDDUVFKLMQOLMNKHLGQLHWWRWSUREOHPHQ
OHLGHQ

%LMERXZHQLQNZHOJHELHGHQZRUGWLQHHUVWHLQVWDQWLHLQJH]HWRSERXZNXQGLJHPDDWUHJHOHQ
8LWJDQJVSXQWLVQLHWJUDYHQPDDURSKRJHQHQRIELMYRRUEHHOGNUXLSUXLPWHORRVERXZHQ3DVDOV
GLWRQYROGRHQGHVRXODDVELHGWNRPHQGUDLQDJHHQGXVDIYRHULQEHHOG'RRUUHNHQLQJWHKRXGHQ
PHWDOOHHLVHQHQPDDWUHJHOHQGLHQWRQJHZHQVWHNZHOWHZRUGHQYRRUNRPHQ


72(76,1*$$1217:$7(5,1*1250(1'522*/(**,1*

 2QWZDWHULQJ

2PJURQGZDWHURYHUODVWWHYRRUNRPHQZRUGWJHVWUHHIGQDDUHHQEHSDDOGHPLQLPDOH
RQWZDWHULQJVGLHSWHELMGHJHPLGGHOGKRRJVWHJURQGZDWHUVWDQG *+* 'H]HZDDUGHQ]LMQSHU
W\SHVWHGHOLMNJHELHGZHHUJHJHYHQLQWDEHO]RDOVRSJHQRPHQLQGHK\GUDXOLVFKH
UDQGYRRUZDDUGHQYDQZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD

7DEHO)XQFWLHVHQELMKRUHQGHRQWZDWHULQJVGLHSWHEHERXZGJHELHG EURQK\GUDXOLVFKHUDQGYRRUZDDUGHQ 
)XQFWLHVWHGHOLMNJHELHG
*ODVWXLQERXZ
6WHGHOLMNEHERXZGJHELHG
%HERXZLQJLQEXLWHQJHELHG
/RRIERVHQQDDOGERVLQEHERXZGJHELHG
%RVPHWGLFKWHEHERXZLQJ
*UDVLQEHERXZGJHELHG
.DOHJURQGLQEHERXZGEXLWHQJHELHG
+RRIGZHJHQHQVSRRUZHJHQ
%HERXZLQJLQDJUDULVFKJHELHG





3ODQJHELHGJHWRHWVWDDQQRUP

2QWZDWHULQJVGLHSWH PPY 











2SEDVLVYDQGHLQGLFDWLHIYDVWJHVWHOGHKRRJVWHJURQGZDWHUVWDQGLQKHWSODQJHELHGYDQ
P1$3HQGHYDVWJHVWHOGHQRUPHQGLHQWKHWPLQLPDOHPDDLYHOGQLYHDXLQKHWSODQJHELHG
P1$3WHEHGUDJHQ+HWWRHNRPVWLJHPDDLYHOGQLYHDX]DOJHOLMN]LMQDDQGHDDQJUHQ]HQGH
ZLMN NORRVWHUEORNMH,,, +HWZHJSHLOYDQGH]HZLMNEHGUDDJWJHPLGGHOGP1$3GLWSHLOLV
YROGRHQGHRPDDQGHRQWZDWHULQJVQRUPWHYROGRHQ

 'URRJOHJJLQJ

,QVWHGHOLMNJHELHGGLHQWGHGURRJOHJJLQJ DIVWDQGYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUSHLOWRWDDQ
PDDLYHOG WHUSODDWVHYDQEHERXZLQJHQKRRIGZHJHQWHQPLQVWHPWHEHGUDJHQ WHQ
RS]LFKWHYDQKHWSHLOLQUXVWRIWHQRS]LFKWHYDQKHWZLQWHUSHLO +LHUELMLVHUXLWJHJDDQYDQ
WUDGLWLRQHOHERXZYRUPHQPHWJHEUXLNYDQNUXLSUXLPWHV
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%LQQHQKHWWRHNRPVWLJHSODQJHELHG]XOOHQHHQGULHWDOSHLOHQZRUGHQJHKDQWHHUG'HQRRUGHOLMNH
JHOHJHQZDWHUJDQJEHKRXGWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HZHVWHOLMNJHOHJHQZDWHUJDQJ
UHWHQWLH NULMJWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HRYHULJHWZHHZDWHUJDQJHQ ]XLGHQZHVW]LMGH 
EOLMYHQGHHOXLWPDNHQYDQKHWSHLOJHELHG5XLJHQKLO1RRUGPHWHHQ]RPHUSHLOYDQ
P1$3HQHHQZLQWHUSHLOYDQP1$3

2SEDVLVYDQKHWKRRJVWJHOHJHQYDVWSHLOYDQP1$3 OHLGUDDGRYHULJHSHLOHQ GLHQWKHW
PDDLYHOGWHUKRRJWHYDQGHSODQRQWZLNNHOLQJPLQLPDDOP1$3WHEHGUDJHQ

+HWZHJSHLOYDQ.ORRVWHUEORNMH,9]DOJHOLMN]LMQDDQGHDDQJUHQ]HQGHZLMN .ORRVWHUEORNMH,,, 
+HWZHJSHLOYDQGH]HZLMNEHGUDDJWJHPLGGHOGP1$3GLWSHLOLVUXLPVFKRRWVYROGRHQGH
RPDDQGHGURRJOHJJLQJVQRUPWHYROGRHQ

.LMNHQGQDDUGHEHVWDDQGHPLQLPDOHKRRJWHVYDQGH1RRUGODQJHZHJ P1$3 HQ
6WHHQSDG P1$3 YROGRHQGH]HRRNDDQKHWPLQLPDOHQLYHDXYDQP1$3



'522*:((5$)92(567(/6(/ ':$67(/6(/ 

 9HUZHUNLQJ

7HQEHKRHYHYDQKHWKXLVKRXGHOLMNHDIYDOZDWHUGLHQWHHQDI]RQGHUOLMNHOHLGLQJDDQJHOHJGWH
ZRUGHQLQKHWQLHXZERXZSODQ'LWVWHOVHOGLHQWJHGLPHQVLRQHHUGWHZRUGHQRSGHWRHNRPVWLJH
EHERXZLQJLQKHWSODQJHELHG+HW':$VWHOVHOLQKHWQLHXZERXZSODQZRUGWDDQJHVORWHQRSKHW
EHVWDDQGHJHVFKHLGHQULRROVWHOVHO

 %HUHNHQLQJYHUZHUNLQJYXLOZDWHU ':$ 

,QKHWSODQJHELHGZRUGWJHPLGGHOGOLWHUYXLOZDWHUSHUGDJJHSURGXFHHUGSHULQZRQHUHQ
DIJHYRHUGQDDUKHWULRROVWHOVHO3HUZRQLQJZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQJHPLGGHOGH
ZRQLQJEH]HWWLQJYDQEHZRQHUV'LWEHWHNHQWGDWHUGXV[OLWHU OLWHUSHUGDJ
SHUZRQLQJZRUGW³JHSURGXFHHUG´

&RQIRUPKHWSODQRQWZHUSZRUGHQHULQWRWDDOZRQLQJHQJHUHDOLVHHUG9RRUGHEHUHNHQLQJ
YDQKHWQLHXZDDQWHOHJJHQULRROVWHOVHOZRUGWKHWWRWDDODDQWDOWHUHDOLVHUHQZRQLQJHQ
DSSDUWHPHQWHQ YDQKHWQLHXZERXZSODQLQEHVFKRXZLQJJHQRPHQ'LWUHVXOWHHUWGHUKDOYHLQ
HHQDIYRHUYDQOLWHUGDJ[ZRQLQJHQ OLWHU PñSHUGDJ

 $DQVOXLWPRJHOLMNKHGHQ

+HWQLHXZH':$VWHOVHOGLHQWWHZRUGHQJHGLPHQVLRQHHUGRSGLWJHEUXLNHUVYROXPH+HW':$
VWHOVHOLQKHWQLHXZERXZSODQZRUGWDDQJHVORWHQRSKHWEHVWDDQGHJHVFKHLGHQULROHULQJVVWHOVHO
LQKHWQRRUGRRVWHQYDQ.ORRVWHUEORNMH,,,+HW':$VWHOVHO HQPRJHOLMNQXWV GLHQWYLDHHQ
GDPRYHUNOXL]LQJDDQGHQRRUG]LMGHYDQKHWSODQJHELHGWHZRUGHQDDQJHVORWHQRSKHW
EHVWDDQGHVWHOVHOLQGH3ULRULQGUHHI
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5(680(

&RPSRVLWLH6WHGHQERXZZHUNWPRPHQWHHOLQRSGUDFKWYDQ9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJ
%9DDQGHUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJYDQFDZRQLQJHQDDQGH1RRUGODQJHZHJWH
:LOOHPVWDG,QYHUEDQGPHWKHWRSVWHOOHQYDQHHQUXLPWHOLMNHRQGHUERXZLQJZDDULQGH
KHURQWZLNNHOLQJYDQGHORFDWLHPRJHOLMNZRUGWJHPDDNWGLHQWHHQZDWHUWRHWVWHZRUGHQ
XLWJHYRHUG$DQ$*(/DGYLVHXUVWH2RVWHUKRXW 1% LVGHRSGUDFKWYHUVWUHNWRPGHZDWHUWRHWV
XLWWHYRHUHQ

,QGLWRQGHU]RHNZRUGWRSEDVLVYDQGHKXLGLJHEHOHLGVQRUPHQGHLQYHQWDULVDWLHYDQKHW
SODQJHELHGHQEXUHDXVWXGLHHHQLQULFKWLQJVDGYLHVJHJHYHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQUHJHQHQ
KXLVKRXGHOLMNDIYDOZDWHU

+HWSODQJHELHGLVJHOHJHQDDQGH]XLG]LMGHYDQ:LOOHPVWDGLQGHJHPHHQWH0RHUGLMN+HW
JHELHGZRUGWEHJUHQVGGRRUGH1RRUGODQJHZHJKHW6WHHQSDGGH3ULRULQGUHHIGH=DQGNUHHN
HQODQGERXZJURQG.DGDVWUDDOLVKHWYROJHQGHEHNHQGJHPHHQWHPRHUGLMNVHFWLH+QXPPHUV
HQ,Q]LMQKXLGLJHVWDDWGRHWKHWWHUUHLQGLHQVWDOVODQGERXZJURQG'H
RSSHUYODNWHYDQKHWSODQJHELHGEHGUDDJWFDKHFWDUH+HWKXLGLJHPDDLYHOGEHYLQGW]LFK
JHPLGGHOGRSP1$3

9RRUKHWSODQJHELHGGLHQWHHQQLHXZULROHULQJVSODQRSJHVWHOGWHZRUGHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQ
KHWKXLVKRXGHOLMNHDIYDOZDWHUHQKHWUHJHQZDWHU8LWJDQJVSXQWHQYRRUGHYHUZHUNLQJYDQ
UHJHQZDWHUHQKXLVKRXGHOLMNDIYDOZDWHUZRUGHQYDVWJHVWHOGGRRUGHJHPHHQWH0RHUGLMNHQKHW
:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD

9RRUHHQMXLVWHGLPHQVLRQHULQJYDQKHWQLHXZDDQWHOHJJHQ5:$VWHOVHOLVKHWYDQEHODQJRP
GXLGHOLMNLQEHHOGWHNULMJHQZDWGHQLHXZERXZLQKHWSODQJHELHGYRRUYHUDQGHULQJHQDDQKHW
YHUKDUGHRSSHUYODNPHW]LFKPHHEUHQJW,QGHKXLGLJHVLWXDWLHLVKHWJHKHOHRSSHUYODN
RQYHUKDUG,QGHWRHNRPVWLJHVLWXDWLHLVKHWYHUKDUGHRSSHUYODNYDQKHWSODQJHELHGFD
YDQKHWWRWDOHSODQRSSHUYODN+HWEOLMNWGDWKHWRSSHUYODNDDQYHUKDUGLQJEHERXZLQJPHW
PðWRHQHHPW

+HWZDWHUEH]ZDDULVJURWHUGDQGHRQGHUJUHQVYDQGHUHWHQWLHHLV'H]HZRUGWYHUUHLVWDOVKHW
DIWHNRSSHOHQYHUKDUGRSSHUYODNHQGHWRHQDPHYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNWH]DPHQHYHQYHHO
UHWHQWLHYUDJHQDOVHHQWRHQDPHYDQKHWYHUKDUGRSSHUYODNYDQPð+LHUGRRUZRUGWHU
YDQXLWZDWHUVFKDSUHWHQWLHJHsLVW'RRUGHSODQRQWZLNNHOLQJEHGUDDJWGHWRHQDPHLQYHUKDUG
RSSHUYODNPðGHEHQRGLJGHEHUJLQJEHGUDDJWLQHHQ7 VLWXDWLHP
[ 

%LQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHLQYXOOLQJYDQKHWSODQJHELHGLVUXLPWHYULMJHPDDNWYRRURSHQ
ZDWHUGLWRSHQZDWHUNDQZRUGHQJHEUXLNWDOVUHWHQWLHYRRU]LHQLQJPLWVGHYRRU]LHQLQJQLHW
UHFKWVWUHHNVLQYHUELQGLQJVWDDWPHWGHDDQZH]LJHZDWHUORSHQ FDWHJRULH$ 

,QRYHUOHJPHWGHJHPHHQWH0RHUGLMNHQZDWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDLVEHSDDOGGDWGHWH
YHUEUHGHQZDWHUORRS FDWHJRULH$ JHOHJHQWHQZHVWHQYDQKHWSODQJHELHGGHHOVJHEUXLNWNDQ
ZRUGHQDOVUHWHQWLHYRRU]LHQLQJ'HPRJHOLMNKHLGKLHUWRHLVDDQZH]LJGRRUGDWGHZDWHUORRSDDQ
KHWHLQGHYDQHHQSHLOYDNJHOHJHQLVHQJHHQZDWHUYRHUHQGHIXQFWLHKHHIW(U]DOLQWRWDDOHHQ
RSSHUYODNYDQP ZDWHURSSHUYODNYDVWSHLO DDQRSHQZDWHUZRUGHQDIJHVWXZGRP
UHJHQZDWHUYDVWWHKRXGHQHQYHUWUDDJGDIWHYRHUHQ
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%LMHHQSHLOVWLMJLQJYDQPLVHUHHQEXIIHUHQGHZDWHUVFKLMIDDQZH]LJYDQPP'H
OHQJWHYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJEHGUDDJWP'LWUHVXOWHHUWLQHHQEHUJLQJVFDSDFLWHLWYDQ
P [ (UGLHQWLQWRWDDOELMHHQ7 VLWXDWLHPUHJHQZDWHUWHZRUGHQ
JHEXIIHUG'HUHWHQWLHKHHIWPHWHHQLQKRXGYDQPYROGRHQGHFDSDFLWHLW%LMHHQ
SHLOVWLMJLQJYDQP GUHPSHORSP1$3 EHGUDDJWGHRQWZDWHULQJWHQRS]LFKWHYDQKHW
6WHHQSDGP+LHUGRRURQWVWDDWHUJHHQ³LQXQGDWLH´ELMHHQ7 VLWXDWLH%LMKHWRSVWHOOHQ
YDQKHWULROHULQJVSODQGLHQWPHWGH]HVWLMJKRRJWHUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQGDQEOLMNWRIHU
ZDWHURSVWUDDWRQWVWDDW

'HZDWHUORSHQURQGRPKHWSODQJHELHGGLHQHQKXQVWDWXVWHEOLMYHQEHKRXGHQRPGHDIZDWHULQJ
YDQDDQJUHQ]HQGHSHUFHOHQRRNLQGHWRHNRPVWPRJHOLMNWHPDNHQKLHUGRRUNXQQHQ]HQLHW
PHGH ZRUGHQLQJH]HWDOVUHWHQWLH'RRUKHWYHUEUHGHQYDQGHZDWHUORSHQYHUDQGHUWGHVWDWXV
QLHWGHRQGHUKRXGVVLWXDWLHHFKWHUZHO'HZDWHUORRSFDWHJRULH%WHQRRVWHQYDQKHWSODQJHELHG
ZRUGWLQGHKXLGLJHVLWXDWLHGRRUGHDDQJUHQ]HQGHHLJHQDUHQRQGHUKRXGHQGLW]DOLQGH
WRHNRPVWLJHVLWXDWLHRRN]REOLMYHQ'HZDWHUJDQJ]DOHFKWHUZHOZRUGHQYHUEUHHGRP
SUREOHPHQWHYRRUNRPHQGLHQHQHULQHHQYURHJWLMGLJVWDGLXPGRRUGHJHPHHQWHRSGUDFKWJHYHU
DIVSUDNHQPHWGHDJUDULsUVWHZRUGHQJHPDDNW RQWYDQJVWSOLFKWEDJJHUPDDLVHOHG 

7HQEHKRHYHYDQGHGLPHQVLRQHULQJYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJYHUGZLMQWHUP RSSHUYODN
YDVW]RPHUSHLO RSSHUYODNDDQZDWHUORSHQFDWHJRULH$&RQIRUPGHK\GUDXOLVFKH
UDQGYRRUZDDUGHQYDQKHWZDWHUVFKDSGLHQWGLWRSSHUYODNJHFRPSHQVHHUGWHZRUGHQ'RRUGH
YHUEUHGLQJYDQGHZDWHUJDQJHQURQGRPKHWSODQJHELHGNRPWP RSSHUYODN
YDVW]RPHUSHLO H[WUDRSSHUYODNDDQZDWHUELMP]DODOVUHWHQWLHZRUGHQLQJHULFKWHU]DO
GXVPFRPSHQVDWLHZRUGHQDDQJHOHJG

%LQQHQKHWWRHNRPVWLJHSODQJHELHG]XOOHQHHQGULHWDOSHLOHQZRUGHQJHKDQWHHUG'HQRRUGHOLMNH
JHOHJHQZDWHUJDQJEHKRXGWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HZHVWHOLMNJHOHJHQZDWHUJDQJ
UHWHQWLH NULMJWHHQYDVWSHLOYDQP1$3'HRYHULJHWZHHZDWHUJDQJHQ ]XLGHQZHVW]LMGH 
EOLMYHQGHHOXLWPDNHQYDQKHWSHLOJHELHG5XLJHQKLO1RRUGPHWHHQ]RPHUSHLOYDQ
P1$3HQHHQZLQWHUSHLOYDQP1$3'HSHLOHQ]XOOHQJHUHJXOHHUGZRUGHQPLGGHOV
HHQGULHWDOVWXZHQ'HGHWDLOXLWZHUNLQJGLHQWLQGHULRROWHFKQLVFKHIDVHQDGHUZRUGHQ
XLWJHZHUNW

7HQEHKRHYHYDQGHDDQOHJYDQGHUHWHQWLHYRRU]LHQLQJGLHQWUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQPHW
GHDDQZH]LJKHLGYDQHHQEHVWDDQGHSHUVOHLGLQJRQGHUGHDDQWHEUHQJHQYRRU]LHQLQJ9RRUKHW
YHUULFKWHQYDQZHUN]DDPKHGHQRYHURSRILQGHQDELMKHLGYDQHHQSHUVOHLGLQJLVVFKULIWHOLMN
WRHVWHPPLQJQRGLJYDQKHWZDWHUVFKDS$DQEHYROHQZRUGWYHUGHURQGHU]RHNWHYHUULFKWHQQDDU
GHSUHFLH]HOLJJLQJYDQGHSHUVOHLGLQJHQGHJHYROJHQYDQGHYHUEUHGLQJYDQGHZDWHUORRSRS
GHSHUVOHLGLQJ7HQEHKRHYHYDQGHUHDOLVHUHQYDQGHUHWHQWLHLQGHZHVWHOLMNHJHOHJHQ
ZDWHUJDQJGLHQWGHEHVWDDQGHGXLNHUVWXZHQJHPDDOWHUKRRJWHYDQKHW6WHHQSDGLQJHPHWHQ
WHZRUGHQ

'HYHUGHUHYRUPJHYLQJHQGLPHQVLRQHULQJYDQGHUHWHQWLHGLHQWLQRYHUOHJPHWKHWZDWHUVFKDS
QDGHUWHZRUGHQXLWJHZHUNWLQHHQDI]RQGHUOLMNZDWHUKXLVKRXGLQJHQULROHULQJVSODQ

9RRUGHEHRRJGHRQWZLNNHOLQJ]LMQGLYHUVHYHUJXQQLQJHQEHQRGLJGVSHFLILHNYRRUGHDDQOHJ
YDQKHWZDWHUV\VWHHPHQULROHULQJLVGHZDWHUZHWNHXUYDQNUDFKW GHFHPEHU 'H
ZDWHUZHWKHHIWQHJHQZHWWHQJHwQWHJUHHUGGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSZDWHUEHKHHUZDDURQGHU
GH:HWYHURQWUHLQLJLQJRSSHUYODNWHZDWHUHQ :YR :HWRSGHZDWHUKXLVKRXGLQJ
*URQGZDWHUZHWHQGH:HWRSGHZDWHUNHULQJ2PWHYROGRHQDDQGHZDWHUZHWNHXULVppQ
LQWHJUDOHYHUJXQQLQJEHQRGLJGGHZDWHUYHUJXQQLQJ PD[SURFHGXUHWLMGPDDQGHQ 



':DWHUWRHWV
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG
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IHEUXDUL
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+HWRQGHUKRXGYDQGHZDWHUJDQJHQELQQHQKHWSODQJHELHGGLHQHQWHYROGRHQDDQGHNHXUYDQ
KHWZDWHUVFKDS+HWRQGHUKRXGYDQGHZDWHUJDQJHQLVDOVYROJWYDVWJHOHJG
• 1RRUGHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGPLGGHOVPDDLERRWGRRUZDWHUVFKDSPLWVZRUGW
YROGDDQDDQGHYRRUZDDUGHQ]RDOVJHQRHPGLQSDU(FKWHUZHOWRWKHWEHUHLNYDQ
GHPDDLERRW5HVWHUHQGJHGHHOWHZRUGWRQGHUKRXGHQGRRUJHPHHQWHGHUGHQ0LQP
ERGHPEUHHGWHHQPGLHSJDQJDDQZHHUV]LMGHPREVWDNHOYULMH]RQH
• 2RVWHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGSODQ]LMGHJHPHHQWH WDOXG RYHU]LMGHppQ]LMGLJ
RQGHUKRXGPLGGHOVNUDDQ PD[LQVWHHNPHQRQGHUKRXGVWURRNP SHUFHHOHLJHQDDU
• =XLGHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGSODQ]LMGHJHPHHQWH WDOXG RYHU]LMGHppQ]LMGLJ
RQGHUKRXGPLGGHOVNUDDQ PD[LQVWHHNPHQRQGHUKRXGVWURRNP ZDWHUVFKDS
• :HVWHOLMNHZDWHUJDQJ2QGHUKRXGPLGGHOVPDDLERRWGRRUZDWHUVFKDSPLWVZRUGW
YROGDDQDDQGHYRRUZDDUGHQ]RDOVJHQRHPGLQSDU(FKWHUZHOWRWKHWEHUHLNYDQ
GHPDDLERRW5HVWHUHQGJHGHHOWHZRUGWRQGHUKRXGHQGRRUJHPHHQWHGHUGHQ0LQP
ERGHPEUHHGWHHQPGLHSJDQJDDQZHHUV]LMGHPREVWDNHOYULMH]RQH

7HQEHKRHYHYDQKHWRQGHUKRXGPHWGHPDDLERRWGLHQWHUHYHQHHQVSHUZDWHUJDQJHHQLQODDW
HQXLWODDWSODDWVHQHHQPDDLVHOHQVSHFLHGHSRWWHZRUGHQJHUHDOLVHHUG

%LQQHQKHWSODQJHELHG]XOOHQQDDUDOOHZDDUVFKLMQOLMNKHLGHHQWZHHWDOEUXJJHQZRUGHQ
JHUHDOLVHHUG7HUKRRJWHYDQKHW6WHHQSDGHQ=DQGNUHHN'H]HEUXJJHQGLHQHQWHQEHKRHYH
YDQRQGHUKRXGPHWPDDLERRWPLQLPDDOPGRRUYDDUKRRJWHWHKHEEHQHQGHRQGHUOLJJHQGH
ZDWHUJDQJPLQLPDDOPGLHSJDQJWRYYDVW]RPHUSHLO

$DQYXOOHQGRSGHEUXJJHQ]DOHUHHQRYHUNOXL]LQJWHZRUGHQJHUHDOLVHHUGWHUKRRJWHYDQGH
3ULRULQGUHHI'LWWHQEHKRHYHYDQHHQDXWRYHUELQGLQJHQKHWGRRUNUXLVHQYDQKHW':$ULRRO
'HPD[LPDOHRYHUNOXL]LQJPDJPD[LPDDOPEHGUDJHQHQGHGLDPHWHUYDQGHGXLNHU
PRHWWHQPLQVWHHHQYHUJHOLMNEDUHGLDPHWHUKHEEHQDOVGHGLDPHWHUYDQHHQGXLNHU
ERYHQVWURRPV PP 

9ROJHQVULFKWOLMQHQYDQKHWZDWHUVFKDSGLHQWHUZDWHUQHXWUDDOJHERXZGWHZRUGHQ'LWEHWHNHQW
GDWWHQRS]LFKWHYDQGHKXLGLJHVLWXDWLHJHHQH[WUDNZHOPDJZRUGHQDDQJHWURNNHQ(UGLHQW
UHNHQLQJJHKRXGHQWHZRUGHQPHWGHNZHOJHYRHOLJKHLGYDQGHERGHP

2SEDVLVYDQGHLQGLFDWLHIYDVWJHVWHOGHKRRJVWHJURQGZDWHUVWDQGLQKHWSODQJHELHGYDQ
P1$3HQGHYDVWJHVWHOGHQRUPHQGLHQWKHWPLQLPDOHPDDLYHOGQLYHDXLQKHWSODQJHELHG
P1$3WHEHGUDJHQ+HWWRHNRPVWLJHPDDLYHOGQLYHDX]DOJHOLMN]LMQDDQGHDDQJUHQ]HQGH
ZLMN NORRVWHUEORNMH,,, +HWZHJSHLOYDQGH]HZLMNEHGUDDJWJHPLGGHOGP1$3GLWSHLOLV
YROGRHQGHRPDDQGHRQWZDWHULQJVQRUPWHYROGRHQ

,QVWHGHOLMNJHELHGGLHQWGHGURRJOHJJLQJ DIVWDQGYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUSHLOWRWDDQ
PDDLYHOG WHUSODDWVHYDQEHERXZLQJHQKRRIGZHJHQWHQPLQVWHPWHEHGUDJHQ WHQ
RS]LFKWHYDQKHWSHLOLQUXVWRIWHQRS]LFKWHYDQKHWZLQWHUSHLO +LHUELMLVHUXLWJHJDDQYDQ
WUDGLWLRQHOHERXZYRUPHQPHWJHEUXLNYDQNUXLSUXLPWHV%LQQHQKHWWRHNRPVWLJHSODQJHELHG
]XOOHQHHQGULHWDOSHLOHQZRUGHQJHKDQWHHUG'HQRRUGHOLMNHJHOHJHQZDWHUJDQJEHKRXGWHHQ
YDVWSHLOYDQP1$3'HZHVWHOLMNJHOHJHQZDWHUJDQJ UHWHQWLH NULMJWHHQYDVWSHLOYDQ
P1$3'HRYHULJHWZHHZDWHUJDQJHQ ]XLGHQZHVW]LMGH EOLMYHQGHHOXLWPDNHQYDQKHW
SHLOJHELHG5XLJHQKLO1RRUGPHWHHQ]RPHUSHLOYDQP1$3HQHHQZLQWHUSHLOYDQP
1$3
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2SEDVLVYDQKHWKRRJVWJHOHJHQYDVWSHLOYDQP1$3 OHLGUDDGRYHULJHSHLOHQ GLHQWKHW
PDDLYHOGWHUKRRJWHYDQGHSODQRQWZLNNHOLQJPLQLPDDOP1$3WHEHGUDJHQ+HWZHJSHLO
YDQ.ORRVWHUEORNMH,9]DOJHOLMN]LMQDDQGHDDQJUHQ]HQGHZLMN .ORRVWHUEORNMH,,, +HWZHJSHLO
YDQGH]HZLMNEHGUDDJWJHPLGGHOGP1$3GLWSHLOLVUXLPVFKRRWVYROGRHQGHRPDDQGH
GURRJOHJJLQJVQRUPWHYROGRHQ.LMNHQGQDDUGHEHVWDDQGHPLQLPDOHKRRJWHVYDQGH
1RRUGODQJHZHJ P1$3 HQ6WHHQSDG P1$3 YROGRHQGH]HRRNDDQKHWPLQLPDOH
QLYHDXYDQP1$3

7HQEHKRHYHYDQKHWKXLVKRXGHOLMNHDIYDOZDWHUGLHQWHHQDI]RQGHUOLMNHOHLGLQJDDQJHOHJGWH
ZRUGHQLQKHWQLHXZERXZSODQ'LWVWHOVHOGLHQWJHGLPHQVLRQHHUGWHZRUGHQRSGHWRHNRPVWLJH
EHERXZLQJLQKHWSODQJHELHG+HW':$VWHOVHOLQKHWQLHXZERXZSODQZRUGWDDQJHVORWHQRSKHW
EHVWDDQGHJHVFKHLGHQULRROVWHOVHO+HW':$VWHOVHOLQKHWQLHXZERXZSODQZRUGWDDQJHVORWHQRS
KHWEHVWDDQGHJHVFKHLGHQULROHULQJVVWHOVHOLQKHWQRRUGRRVWHQYDQ.ORRVWHUEORNMH,,,+HW':$
VWHOVHO HQPRJHOLMNQXWV GLHQWYLDHHQGDPRYHUNOXL]LQJDDQGHQRRUG]LMGHYDQKHWSODQJHELHG
WHZRUGHQDDQJHVORWHQRSKHWEHVWDDQGHVWHOVHOLQGH3ULRULQGUHHI









%,-/$*(



712JURQGZDWHUVWDQGHQ





ϵϰ
ϴϮ
ϳϳ

HG3 2006:

73

ϳϲ
ϳϯ
ϳϭ

ϲϮ
ϱϵ
ϱϳ

70

ϭϳͲϮͲϮϬϬϲ
ϭϴͲϮͲϮϬϬϲ
ϵͲϯͲϮϬϬϲ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

HG3 2005:

ϱϵ
ϱϴ
ϱϮ

ϳϯ
ϳϮ
ϲϲ

ϲͲϭϮͲϮϬϬϱ
ϮϱͲϭϭͲϮϬϬϱ
ϮϲͲϭϭͲϮϬϬϱ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

74

HG3 2004:

ϳϴ
ϳϮ
ϳϭ

ϲϰ
ϱϴ
ϱϳ

87

ϮϭͲϭϭͲϮϬϬϰ
ϭϵͲϭϭͲϮϬϬϰ
ϮϬͲϭϭͲϮϬϬϰ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

HG3 2003:

66

ϵϰ
ϳϰ
ϱϭ

ϭϬϴ
ϴϴ
ϲϱ

ϮϳͲϱͲϮϬϬϯ
ϮϴͲϭͲϮϬϬϯ
ϭϰͲϳͲϮϬϬϯ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

HG3 2002:

ϴϵ
ϱϲ
ϱϰ

ϳϱ
ϰϮ
ϰϬ

63

ϮϴͲϭϭͲϮϬϬϮ
ϮϱͲϰͲϮϬϬϮ
Ϯϲ Ϯ ϮϬϬϮ
ϮϲͲϮͲϮϬϬϮ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

HG3 2001:

ϵϰ
ϳϵ
ϭϲ

ϴϬ
ϲϱ
Ϯ

87

ϮϴͲϮͲϮϬϬϭ
ϭϰͲϵͲϮϬϬϭ
ϯϬͲϭϭͲϮϬϬϭ

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

ϭ
ϭ
ϭ

HG3 2000:

ϳϴ
ϳϱ
ϲϱ

ϴϬ
ϲϴ
ϲϯ

Stand (cm
t.o.v. MV)

ϰϭϭϰϮϬ

Y-coordinaat

ϵϮ
ϴϵ
ϳϵ

ϯϬͲϱͲϮϬϬϬ
ϭϯͲϭϭͲϮϬϬϬ
ϮϴͲϭϭͲϮϬϬϬ

ϭϲͲϭͲϭϵϵϵ
ϮϳͲϭͲϭϵϵϵ
ϭϰͲϭϮͲϭϵϵϵ

Stand (cm
t.o.v. MP)

ϴϴϴϲϱ

X-coordinaat

ϭϵͲϱͲϮϬϬϵ
ϰͲϴͲϮϬϬϲ

84

ϭ
ϭ
ϭ

ϭ
ϭ
ϭ

Peildatum

ϭ ϰϯ'>ϬϬϬϮ

Externe
aanduiding

ƚŽƚ͗
ƚŽƚ͗

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

Filternummer

Filternummer

tŝůůĞŵƐƚĂĚ
ϬϭͲϬϭͲϭϴϬϬ
ϮϱͲϯͲϭϵϵϲ
ϭϵͲϱͲϮϬϬϵ
EW

HG3 1999:

ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ
ϰϯ'ϬϰϮϵ

Locatie

ϰϯ'ϬϰϮϵ

Locatie

Plaats:
Periode aangevraagd:
Gegevens beschikbaar:
Datum:
Referentie:

Ϯϱ

-48

Ͳϱϭ
Ͳϰϴ
Ͳϰϲ

-45

Ͳϰϴ
Ͳϰϳ
Ͳϰϭ

-49

Ͳϱϯ
Ͳϰϳ
Ͳϰϲ

-62

Ͳϴϯ
Ͳϲϯ
ͲϰϬ

-41

Ͳϲϰ
Ͳϯϭ
ͲϮϵ
Ϯϵ

-38

Ͳϲϵ
Ͳϱϰ
ϵ

-62

Ͳϲϳ
Ͳϲϰ
Ͳϱϰ

-59

Ͳϲϵ
Ͳϱϳ
ͲϱϮ

Stand (cm t.o.v.
NAP)

Maaiveld (cm
t.o.v. NAP)

ϮϱͲϯͲϭϵϵϲ

Datum maaiveld
gemeten

Einddatum

ϰͲϴͲϮϬϬϲ

Meetpunt (cm t.o.v.
NAP)

ϭϭ

^ƚĂŶĚ;Đŵƚ͘Ž͘ǀ͘DsͿ͗

,'ϯϭϵϵϵ͗
,'ϯϮϬϬϬ͗
,'ϯϮϬϬϭ͗
,'ϯϮϬϬϮ͗
,'ϯϮϬϬϯ͗
,'ϯϮϬϬϰ͗
,'ϯϮϬϬϱ͗
,'ϯϮϬϬϲ͗
'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ,'ϯŽǀĞƌ
ĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϴũĂĂƌ;','Ϳ͗

,'ϯ

Ͳϱϵ
ͲϲϮ
Ͳϯϴ
Ͳϰϭ
ͲϲϮ
Ͳϰϵ
Ͳϰϱ
Ͳϰϴ
Ͳϱϭ

ϴϰ
ϴϳ
ϲϯ
ϲϲ
ϴϳ
ϳϰ
ϳϬ
ϳϯ
ϳϲ

Ͳϭϵϰ

Bovenkant filter (cm
t.o.v. NAP)

^ƚĂŶĚ;Đŵƚ͘Ž͘ǀ͘EWͿ͗

Ͳϭϰ

Meetpunt (cm
t.o.v. MV)

Afbeelding: Plangebied rood omcirkeld en locatie peilbuis geel omcirkelt.

ϮϱͲϯͲϭϵϵϲ

Startdatum

ͲϮϰϰ

Onderkant filter (cm
t.o.v. NAP)
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2SS7HNHQLQJWRHNRPVWLJHVLWXDWLHSURILHOHQZDWHUJDQJHQ2QWVOXLWLQJSODQJHELHG
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1RWLWLHVZDWHUVFKDS











.ORRVWHUEORNMH,9 :LOOHPVWDG 
9DQ

 6.RHQUDDGW :DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWD 

9LD



$DQ

 *HPHHQWH0RHUGLMNHQ9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJ

%HWUHIW .ZDQWLWDWLHYHHQNZDQWLWDWLHYHZDWHUDVSHFWHQWHQEHKRHYHYDQRQWZLNNHOLQJ.ORRVWHUEORNMH,9
.RSLH       
'DWXP MDQXDUL


,QRQGHUOLJJHQGHQRWLWLH]LMQEHODQJULMNHDDQGDFKWVSXQWHQXLWJDQJVSXQWHQEHWUHIIHQGHGHRQWZLNNHOLQJ
.ORRVWHUEORNMH,9WHQDDQ]LHQYDQGHNZDQWLWDWLHYHHQNZDQWLWDWLHYHZDWHUDVSHFWHQLQKHWNRUWRSJHVRPG
9RRUHHQRYHU]LFKWYDQKHWKXLGLJHZDWHUV\VWHHPZRUGWYHUZH]HQQDDUELMODJH

5HWHQWLH
'RRUGHZRQLQJERXZRQWZLNNHOLQJWHQ]XLGRRVWHQYDQ:LOOHPVWDGRQWVWDDWHHQWRHQDPHDDQYHUKDUG
RSSHUYODN7HUFRPSHQVDWLHYDQGH]HWRHQDPHGLHQWUHWHQWLHWHZRUGHQDDQJHOHJG&RQIRUP
ZDWHUVFKDSVEHOHLGPRHWQHHUVODJPHWHHQKHUKDOLQJVWLMGYDQHHQPDDOSHUMDDULQGHUHWHQWLHNXQQHQ
ZRUGHQJHERUJHQ 7  'HUHWHQWLHPDJPLGGHOVWZHHPDDOODQGERXZNXQGLJHDIYRHU [OVKD 
OR]HQRSKHWOHJJHUZDWHUV\VWHHP,QKHWSODQJHELHGPDJWHYHQVQLHWYDNHUGDQHHQPDDOSHUKRQGHUGMDDU
LQXQGDWLHRSWUHGHQ 1%: ,QHHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHRQGHUERXZLQJGLHQWWHZRUGHQDDQJHWRRQGGDWDDQ
GH]HXLWJDQJVSXQWHQZRUGWYROGDDQ


9XLVWUHJHO PSHUKHFWDUHYHUKDUGRSSHUYODNYDQKHWSODQJHELHG UHWHQWLH 7RWDOHRSS
SODQJHELHGFLUFDKHFWDUH,QVFKDWWLQJFDKDYHUKDUG GDNHQWXLQHQZHJHQ FRQFUHHWEHWHNHQWGLW
GXVFDPDDQUHWHQWLHHLV,QGLHQH[DFWHYHUKDUGHRSSHUYODNWHEHNHQGNDQGHUHWHQWLHEHKRHIWH
H[DFWEHUHNHQGZRUGHQ

+HWZDWHUVFKDSKHHIWGHYRRUNHXUYRRUWRHSDVVLQJYDQQLHWXLWORJHQGHPDWHULDOHQHQHHQJRHGH
YRRUOLFKWLQJDDQWRHNRPVWLJHEHZRQHUVYDQGHZLMN

7HUYRRUNRPLQJYDQYHURQWUHLQLJLQJYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUDJYDIVWURPLQJYDQOLFKWPDWLJ
YHURQWUHLQLJHQGHRSSHUYODNNHQ RDYRHWILHWVSDGHQSDUNHHUJHOHJHQKHGHQZLMNRQWVOXLWLQJVZHJHQ 
YHU]RHNWKHWZDWHUVFKDSRPPDDWUHJHOHQRPGLWWHYRRUNRPHQ'LWNDQGRRUSHUOR]LQJVSXQWYDQ+:$
VWHOVHOHHQ]XLYHUHQGHYRRU]LHQLQJ ELMYODPHOOHQILOWHUERGHPSDVVDJHVOLEYDQJ WHSODDWVHQ

9HUWUDDJGHDIYRHUUHWHQWLHLQSODQJHELHGPRHWORVVWDDQYDQKHWEHVWDDQGHZDWHUV\VWHHP'XVJHHQ
RSHQYHUELQGLQJ6FKHLGLQJWXVVHQZDWHUYRHUHQGHVORRWHQUHWHQWLHYRRU]LHQLQJEYVWXZGDPRIEUXJ
PHWGDDURQGHUHHQVWXZ

9RUPJHYLQJHQGLPHQVLRQHULQJVWXZHQUHWHQWLHYRRU]LHQLQJLQRYHUOHJPHWZDWHUVFKDS

7DOXGVZDQQHHURQGHUKRXGHQDOVJD]RQGRRUGHJHPHHQWH]HOIWHYHQVYDQDIWDOXGKHOOLQJ]LHYHUGHU
SDUDJUDDIRQGHUKRXG

9RRUZDWEHWUHIWERPHQLQWDOXGVELMUHWHQWLHZDDUVFKLMQOLMNPRJHOLMN ELMRQGHUKRXGPHWERRW PDDULV
ZHOYHUJXQQLQJVSOLFKWLJ2SRYHULJHSODDWVHQDIKDQNHOLMNYDQDIPHWLQJHQZDWHUJDQJ

$DQGDFKWYRRURQWYDQJVWSOLFKWRSRHYHULUWDDQOHJYDQZHJHQELQQHQVFKRXZVWURRNYDQPHWHU'H]H
DDQOHJLVYHUJXQQLQJVSOLFKWLJ

'HZDWHUJDQJHQURQGRPKHWSODQJHELHGGLHQHQKXQOHJJHUVWDWXVWHEOLMYHQEHKRXGHQRPGHDIZDWHULQJYDQ
DDQJUHQ]HQGHSHUFHOHQRRNLQGHWRHNRPVWPRJHOLMNWHPDNHQHQNXQQHQQLHW PHGH ZRUGHQLQJH]HWDOV
UHWHQWLH

5LROHULQJ

%LMYRRUNHXUJV

,YPSODQJURRWWHXLWZHUNHQYDQHHQDI]RQGHUOLMNULROHULQJVSODQ



YXLOZDWHUZRUGWDDQJHVORWHQRSEHVWDDQGHJHPHQJGHVWHOVHO:92PHOGLQJRIYHUJXQQLQJGRRU
JHPHHQWHLVDIKDQNHOLMNYDQGHLPSDFWRSKHWRQWYDQJHQGHVWHOVHO]LHYHUGHUSDUDJUDDI
YHUJXQQLQJHQ


2QGHUKRXG

8LWJDQJVSXQWELMGHLQULFKWLQJYDQKHWZDWHUV\VWHHPLVRQGHUDQGHUHGDWKHWRQGHUKRXGHIILFLsQWNDQ
ZRUGHQXLWJHYRHUG'LWEHWHNHQGGDWKHWZDWHUVFKDSLQEHJLQVHOXLWJDDWYDQKHWXLYRHUHQYDQKHW
RQGHUKRXGYDQDIGHNDQWHQKHWYULMKRXGHQYDQHHQREVWDNHOYULMHVWURRNGDDUWRH

,QGLHQGHJHPHHQWHKHWRQGHUKRXGDDQGHZDWHUJDQJHQZHQVWRYHUWHGUDJHQDDQKHWZDWHUVFKDS
RQGHUKRXGYDQKHWJHKHOHZDWHUV\VWHHPPRJHOLMNPDNHQPHWHHQPDDLERRWRIKHWRQGHUKRXGYROOHGLJ
PDNHQGPYHHQNUDDQ

0RJHOLMNHRYHUGUDFKWYDQRQGHUKRXGFRQIRUPGHEHOHLGVUHJHO³:DWHUORSHQRS2UGH´

2QGHUKRXGPEYNUDDQ
o %UHHGWHZDWHUJDQJ!PWZHH]LMGLJRQGHUKRXGVWURNHQYDQPHWHUREVWDNHOYULM
o %UHHGWHZDWHUJDQJPHHQ]LMGLJHRQGHUKRXGVWURRNYDQPHWHUREVWDNHOYULM

2QGHUKRXGPEYPDDLERRW
o ZDWHUGLHSWHPLQLPDDOPHWHUWRY]RPHUSHLO
o DDQZH]LJKHLGERRWLQODDWSODDWV
o DDQZH]LJKHLGERRWXLWODDWSODDWVRIHHQPLQLPDOHGUDDLFLUNHOYDQP
o DDQZH]LJKHLGGLYHUVHPDDLVHOVSHFLHGHSRWV ELMYRRUNHXUDDQNRSHLQGHQZDWHUJDQJ 
o REVWDNHOYULMHVWURRNYDQPHWHUYDQDIEHVFKRHLLQJ
•
%HERXZLQJVDIVWDQGWRWLQVWHHN
o OHJJHUZDWHUJDQJPREVWDNHOYULM
•
%HSODQWLQJVWUDDWPHXELODLU
o 7XVVHQUXLPWHPLQLPDDOP
o 7HQPLQVWHPYDQDIGHLQVWHHN


+HW:DWHUVFKDS%UDEDQWVH'HOWDKHHIWJHHQYRRUNHXUYRRUEUXJJHQRIGDPPHQPLWVGLDPHWHUGXLNHU
WRHUHLNHQGLV'RRUYDDUKRRJWHELMEUXJJHQLVQLHWYDQWRHSDVVLQJELMRQGHUKRXGPHWNUDDQYDQDIPDDLYHOG

%UXJ
9RRUVFKULIWHQYRRUKHWDDQOHJJHQYDQHHQEUXJRYHUHHQOHJJHUZDWHUJDQJ

'HFRQVWUXFWLHYDQGHQLHXZHEUXJPRHWYROGRHQDDQGHYRRUGHZHJWRHJHVWDQHYHUNHHUVNODVVH

'HEUXJPRHWSDVVHHUEDDU]LMQPHWHHQPDDLERRWLQYHUEDQGPHWKHWEHKHHUHQRQGHUKRXGDDQKHW
RSSHUYODNWHZDWHU ELMRQGHUKRXGPHWERRW 

'HEUXJPRHWFRQIRUPGHRQGHUVWDDQGHDIPHWLQJHQZRUGHQXLWJHYRHUGHQRQGHUKRXGHQ ELM
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9RRU]LHQYDQRHYHUWDOXGYHUGHGLJLQJ
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,QVWHGHOLMNJHELHGGLHQWGHGURRJOHJJLQJ DIVWDQGYDQKHWRSSHUYODNWHZDWHUSHLOWRWDDQPDDLYHOG WHU
SODDWVHYDQEHERXZLQJHQKRRIGZHJHQWHQPLQVWHPWHEHGUDJHQ WHQRS]LFKWHYDQKHWSHLOLQ
UXVWRIWHQRS]LFKWHYDQKHWZLQWHUSHLO +LHUELMLVHUXLWJHJDDQYDQWUDGLWLRQHOHERXZYRUPHQPHW
JHEUXLNYDQNUXLSUXLPWHV'DDUELMGLHQWGHRQWZDWHULQJ]RGDQLJJHUHJHOGWH]LMQGDWGHJHPLGGHOGH
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%HQRGLJGHYHUJXQQLQJHQ 

.HXUYHUJXQQLQJ SURFHGXUHWLMGZHNHQ 

:YRYHUJXQQLQJ SURFHGXUHWLMGPDDQGHQ 
$DQVOXLWYHUJXQQLQJ
9RRUGHXLWEUHLGLQJLVKHWEHODQJULMNGDWGHJHPHHQWHNLMNWRIHDQRJELQQHQGHDDQVOXLWYHUJXQQLQJ
SDVW,QGH]HYHUJXQQLQJLVRDHHQPD[LPDOH':$DIYRHURSJHQRPHQYRRUGHNHUQ:LOOHPVWDG$OV
GRRUGH]HXLWEUHLGLQJGH]HZRUGWRYHUVFKUHGHQGLHQWGHDDQVOXLWYHUJXQQLQJWHZRUGHQDDQJHSDVW
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GLHQHQULROHULQJVEHUHNHQLQJHQ UDSSRUWRIHHQULROHULQJVSODQ RYHUOHJGWHZRUGHQPHWKHWHIIHFWYDQ
GHXLWEUHLGLQJ2SEDVLVGDDUYDQZRUGWEHNHNHQRIHHQPHOGLQJRIHHQYHUJXQQLQJEHQRGLJGLV

(YWEURQQHULQJYHUJXQQLQJ SURFHGXUHWLMGZHNHQ 


%LMQDGHUHGHWDLOXLWZHUNLQJNXQQHQDDQYXOOHQGHYRRUZDDUGHQDDQGHRUGHNRPHQZDDUQXQRJ
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RQGHU]RHNXLWJHYRHUGWHQEHKRHYHYDQGHXLWZHUNLQJYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJSODQ
.ORRVWHUEORNMH,9WH:LOOHPVWDGLQGHJHPHHQWH0RHUGLMN
(HQDNRHVWLVFKRQGHU]RHNLVRSJURQGYDQGH:HWJHOXLGKLQGHUQRRG]DNHOLMNZDQQHHUHHQ
ERXZSODQYRRUHHQZRQLQJRIHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWJHVLWXHHUGLVELQQHQHHQGRRUGH]HZHW
DDQJHZH]HQJHOXLG]RQH'HZRQLQJHQYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJHSODQOLJJHQELQQHQGH]RQH
YDQKHW6WHHQSDGHQGH1RRUGODQJHZHJ

2PGDWLQKHWNDGHUYDQHHQJRHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJRRNLQ]LFKWLVYHUHLVWLQGH
JHOXLGEHODVWLQJDOVJHYROJYDQGHVDPHQORRSYDQGHYHUVFKLOOHQGHJHOXLGVEURQQHQ FXPXODWLH 
ZRUGWLQGLWRQGHU]RHNDDQGDWDVSHFWWHYHQVDDQGDFKWEHVWHHG,QGLWYHUEDQGZRUGWRRNGH
QLHWJH]RQHHUGH3ULRULQGUHHILQKHWRQGHU]RHNEHWURNNHQ'HEHUHNHQGHJHOXLGEHODVWLQJHQ
NXQQHQWHYHQVZRUGHQJHEUXLNWYRRUHHQRQGHU]RHNLQKHWNDGHUYDQKHW%RXZEHVOXLW+HW
%RXZEHVOXLWVWHOWHLVHQDDQKHWPD[LPXPELQQHQQLYHDXYDQZHJHKHWEXLWHQJHOXLG
JHOXLGZHULQJYDQGHJHYHO 
(HQDNRHVWLVFKRQGHU]RHNLQ]DNHKHW%RXZEHVOXLWLVSDVQRRG]DNHOLMNELMHHQDDQYUDDJRP
ERXZYHUJXQQLQJHQYDOWEXLWHQKHWNDGHUYDQGLWRQGHU]RHN
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 6LWXHULQJSODQORFDWLH

+HWSODQJHELHGLVJHOHJHQDDQKHW6WHHQSDGHQGH1RRUGODQJHZHJWH:LOOHPVWDG'HORFDWLH
EHYLQGW]LFKRSGHUDQGYDQGHEHERXZGHNRPJOREDDOWHQ]XLGHQYDQGHGRUSVNHUQ7HQ
QRRUGHQHQWHQZHVWHQYDQKHWSODQJHELHGLVHHQZRRQZLMNJHVLWXHHUGWHQRRVWHQHQ]XLGHQ
YDQKHWSODQJHELHGEHYLQGW]LFKDJUDULVFKJHELHG

,QILJXXULVGH JOREDOH VLWXHULQJYDQKHWSODQJHELHGLQKDDURPJHYLQJZHHUJHJHYHQ

)LJXXU6LWXHULQJSODQJHELHGLQKDDURPJHYLQJ %URQ%LQJ0DSV 
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ZHJHQYDQWRHSDVVLQJ$UWLNHOJHHIWDDQGDW]LFKODQJVDOOHZHJHQJHOXLGV]RQHVEHYLQGHQ
PHWXLW]RQGHULQJYDQZRRQHUYHQHQZHJHQZDDUYRRUHHQPD[LPDOHVQHOKHLGJHOGWYDQ
NPXXU'HEUHHGWHYDQHHQJHOXLGV]RQHLVDIKDQNHOLMNYDQKHWDDQWDOULMVWURNHQHQGH
OLJJLQJYDQGHZHJ ELQQHQRIEXLWHQVWHGHOLMN $DQGHXLWHLQGHQYDQHHQZHJORRSWGH]RQH
GRRURYHUHHQDIVWDQGJHOLMNDDQGHEUHHGWHYDQGH]RQHWHUKRRJWHYDQKHWHLQGHYDQGHZHJ
(HQRYHU]LFKWYDQGH]RQHEUHHGWHQLVRSJHQRPHQLQWDEHO
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,QGLHQGHSODQORFDWLHZRUGWJHWRHWVWDDQGH]RQHULQJVEHSDOLQJHQYDQGH:HWJHOXLGKLQGHUGDQ
EOLMNWGDWGHORFDWLHJHOHJHQLVELQQHQGHJHOXLGV]RQHYDQKHW6WHHQSDGHQGH1RRUGODQJHZHJ
'HJHOXLGVEHODVWLQJRSGHJHYHOVYDQQLHXZWHERXZHQJHOXLGJHYRHOLJHEHVWHPPLQJHQDOV
JHYROJYDQKHWZHJYHUNHHURSGH]HJH]RQHHUGHZHJHQGLHQWDDQGHQRUPVWHOOLQJYDQGH:HW
JHOXLGKLQGHUWHZRUGHQJHWRHWVW

:HWJHOXLGKLQGHUVWHOWLQEHJLQVHOG%DOVGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJYRRU
QLHXZHVLWXDWLHVELQQHQJHOXLGV]RQHVYRRUZHJYHUNHHU
%LMRYHUVFKULMGLQJYDQGHPD[LPDDOWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJNDQYROJHQVGH:HWJHOXLGKLQGHU
RQGHUEHSDDOGHYRRUZDDUGHQHHQKRJHUHZDDUGHZRUGHQWRHJHVWDDQWRWPD[LPDDOG%LQ
VWHGHOLMNJHELHGHQG%LQEXLWHQVWHGHOLMNJHELHG
9RRUGHVLWXDWLHYDQKHW6WHHQSDGULFKWLQJ+HOZLMNHQKHWRRVWHOLMNJHGHHOWHYDQGH
1RRUGODQJHZHJLVHUVSUDNHYDQQLHXZERXZLQHHQEXLWHQVWHGHOLMNJHELHG9RRUGHRYHULJH
ZHJHQLVHUVSUDNHYDQVWHGHOLMNJHELHG

2SJURQGYDQDUWLNHODYDQKHW5HNHQHQPHHWYRRUVFKULIWJHOXLGKLQGHUPDJYRRU
ZHJYHUNHHUELMGHWRHWVLQJDDQGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJHHQDIWUHNZRUGHQ
WRHJHSDVW'H]HDIWUHNLVJHEDVHHUGRSDUWLNHOJYDQGH:HWJHOXLGKLQGHU9RRUZHJHQPHW
HHQVQHOKHLGWRWNPXXUEHGUDDJWGHDIWUHNG%HQYRRUZHJHQPHWHHQVQHOKHLGYDQ
NPXXURIPHHUG%

 %HUHNHQLQJVMDDU
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RQWZLNNHOLQJVSODQLVJHUHDOLVHHUG,QJHYDOOHQZDDULQ]LFKJHHQELM]RQGHUHRPVWDQGLJKHGHQ
YRRUGRHQNDQDOVPDDWJHYHQGMDDUZRUGHQDDQJHKRXGHQKHWWLHQGHMDDUQDUHDOLVDWLHYDQKHW
SODQRILQEHVWDDQGHVLWXDWLHVMDDUQDGDWRYDQKHWDNRHVWLVFKRQGHU]RHN9RRURQGHUKDYLJ
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YHUNHHUZRUGWSHUMDDUDDQJHKRXGHQ0HWEHWUHNNLQJWRWKHWRRVWHOLMNJHGHHOWHYDQGH
1RRUGODQJHZHJZHONHYRRUKHWGRRUJDDQGYHUNHHULVDIJHVORWHQZRUGWSHUMDDU
DDQJHKRXGHQ
'HYHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQ]LMQWHYHQVRSJHKRRJGDOVJHYROJYDQGHYRRUJHQRPHQRQWZLNNHOLQJ
YDQFLUFDZRQLQJHQ'HYHUNHHUVJHQHUDWLHYDQZRQLQJHQNDQZRUGHQJHVWHOGRSLQ
WRWDDOFLUFDPYWHWPDDO'HKRRIGRQWVOXLWLQJYDQKHWZRRQJHELHGYLQGWSODDWVRSKHW
6WHHQSDG$OVXLWJDQJVSXQWYRRUGHYHUGHOLQJLQYHUNHHUVULFKWLQJLVXLWJHJDDQYDQLQ
QRRUGHOLMNHULFKWLQJHQLQ]XLGHOLMNHULFKWLQJ9RRUKHWNUXLVSXQW6WHHQSDG±


$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG








PDDUW
EODG





1RRUGODQJHZHJLVHYHQHHQVXLWJHJDDQLQJHOLMNPDWLJHYHUGHOLQJRYHUKHW]XLGHOLMNGHHOYDQKHW
6WHHQSDGHQZHVWHOLMNGHHOYDQGH1RRUGODQJHZHJ2SEDVLVYDQGH]HXLWJDQJVSXQWHQNRPWGH
YHUGHOLQJGDQQHHURSGHYROJHQGHZDDUGHQ
6WHHQSDGQRRUGHOLMNULFKWLQJ




PYWHWPDDO
6WHHQSDG]XLGHOLMNULFKWLQJWRWNUXLVSXQW 

PYWHWPDDO
1RRUGODQJHZHJZHVWHOLMNULFKWLQJ 


PYWHWPDDO
6WHHQSDGULFKWLQJ+HOZLMN 




PYWHWPDDO

0HWEHWUHNNLQJWRWGHYHUGHOLQJRYHUGHYRHUWXLJFDWHJRULHsQ]LMQDOOHHQEHWURXZEDUHFLMIHUVYDQ
KHW6WHHQSDGEHVFKLNEDDU9RRUGHYRHUWXLJYHUGHOLQJYDQGH1RRUGODQJHZHJZRUGHQGHFLMIHUV
YDQKHW6WHHQSDGULFKWLQJ+HOZLMNDDQJHKRXGHQ9RRUGHYRHUWXLJYHUGHOLQJYDQGH3ULRULQGUHHI
ZRUGWXLWJHJDDQYDQFLMIHUVYRRUHHQZRRQVWUDDW
0HWEHWUHNNLQJWRWGHYRHUWXLJYHUGHOLQJYDQGHELMGUDJHYDQKHWSODQJHELHGLVXLWJHJDDQYDQ
OLFKWHPRWRUYRHUWXLJHQHQPLGGHO]ZDDUYUDFKWYHUNHHU9RRUGH3ULRULQGUHHIZRUGW
XLWJHJDDQYDQGHZHJFDWHJRULHYRRUHHQZRRQVWUDDW GDJDYRQGHQQDFKW 
YRRUGHRYHULJZHJHQZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQZLMNRQWVOXLWLQJVZHJFTORNDOHKRRIGZHJ 
GDJDYRQGHQQDFKW 'HEHUHNHQLQJYDQGHYHUNHHUVJHJHYHQVLVDOVELMODJH
ELMJHYRHJGHQVDPHQJHYDWLQWDEHO

7DEHO9HUNHHUVJHJHYHQV

(WPDDOLQWHQVLWHLW
SODQVLWXDWLH
9HUKDUGLQJ
6QHOKHLG
'DJXXUSHUFHQWDJH
OLFKWHPYW
PLGGHO]ZDUHPYW
]ZDUHPYW
$YRQGXXUSHUFHQWDJH
OLFKWHPYW
PLGGHO]ZDUHPYW
]ZDUHPYW
1DFKWXXUSHUFHQWDJH
OLFKWHPYW
PLGGHO]ZDUHPYW
]ZDUHPYW








1RRUGODQJHZHJ
ZHVW 

1RRUGODQJHZHJ
RRVW 

6WHHQSDG
]XLG 
ULFKWLQJ+HOZLMN

6WHHQSDG
QRRUG 

3ULRULQGUHHI











DVIDOW














DVIDOW














DVIDOW














DVIDOW














HOHPHQWHQ














$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG










%(5(.(1,1*(1


 $NRHVWLVFKUHNHQPRGHO

2SEDVLVYDQGHYHUNHHUVHQRPJHYLQJVYDULDEHOHQLVYRRUGHSODQORFDWLHGHJHOXLGVEHODVWLQJ
YDQZHJHKHWZHJYHUNHHUEHUHNHQGFRQIRUP6WDQGDDUGUHNHQPHWKRGH,,YDQ%LMODJH,,,YDQKHW
5HNHQHQPHHWYRRUVFKULIWJHOXLGKLQGHU
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UHNHQUHVXOWDWHQ/GHQEHSDDOG]LMQRSEDVLVYDQHHQHQHUJHWLVFKHPLGGHOLQJRYHUGHGULH
HWPDDOSHULRGHQ
+HWDNRHVWLVFKPRGHOEHVWDDWXLWHHQREMHFWHQPRGHO JHERXZHQERGHPJHELHGHQHQ
KRRJWHOLMQHQ HQHHQZHJHQPRGHO$OVERGHPIDFWRUYRRUGHRPJHYLQJLVHHQIDFWRU]DFKWH
ERGHPDDQJHKRXGHQ'HZHJYHUKDUGLQJHQHQZDWHUSDUWLMHQ]LMQLQKHWPRGHODOVHHQ
DNRHVWLVFKUHIOHFWHUHQGHERGHPLQJHYRHUG
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 7RHWVLQJDDQGH:HWJHOXLGKLQGHU

'HEHUHNHQLQJVUHVXOWDWHQYDQGHJH]RQHHUGHZHJHQ]LMQVDPHQPHWGHWRHWVLQJLQGH
RQGHUVWDDQGHWDEHOOHQHQVDPHQJHYDW
%LMGHZHHUJHJHYHQUHNHQUHVXOWDWHQLVGHDIWUHNYDQG%FRQIRUPDUWLNHODYDQKHW
5PJPHHJHQRPHQ'H]HDIWUHNLVJHEDVHHUGRSDUWLNHOJYDQGH:HWJHOXLGKLQGHU
9RRUZHJHQPHWHHQVQHOKHLGYDQNPXXUEHGUDDJWGHDIWUHNG%HQYRRUZHJHQPHWHHQ
VQHOKHLGYDQNPXXURIPHHUG%
'HYHUPHOGHJHOXLGQLYHDXV]LMQDIJHURQGRYHUHHQNRPVWLJKHW5PJ'HJHGHWDLOOHHUGH
UHNHQUHVXOWDWHQ]LMQRSJHQRPHQLQELMODJH





PDDUW
EODG

$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG








PDDUW
EODG






7DEHOJHYHOEHODVWLQJDOVJHYROJYDQKHW6WHHQSDGLQFODIWUHNDUWLNHOJ:JK



1DDP

2PVFKULMYLQJ

+RRJWH

'DJ

$YRQG

1DFKW

/GHQ

!G%

B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ














B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ











B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ














B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ











B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI














B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI











B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG








PDDUW
EODG





8LWGHUHNHQUHVXOWDWHQEOLMNWGDWDOVJHYROJYDQKHW6WHHQSDGGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUH
JHOXLGEHODVWLQJWHUSODDWVHZRQLQJHQZRUGWRYHUVFKUHGHQ'HKRRJVWHZDDUGHEHGUDDJW
G%WHUSODDWVHYDQZRQLQJHQ

7DEHOJHYHOEHODVWLQJDOVJHYROJYDQGH1RRUGODQJHZHJLQFODIWUHNDUWLNHOJ:JK



1DDP

2PVFKULMYLQJ

+RRJWH

'DJ

$YRQG

1DFKW

/GHQ

!G%

B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG











B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG













B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG














B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ











B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ














B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ











B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ














B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ











B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B%

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B&

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ













B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG








PDDUW
EODG





1DDP

2PVFKULMYLQJ

+RRJWH

'DJ

$YRQG

1DFKW

/GHQ

!G%


B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI











B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI













B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI














8LWGHUHNHQUHVXOWDWHQEOLMNWGDWDOVJHYROJYDQGH1RRUGODQJHZHJELMJHHQYDQGHZRQLQJHQGH
WHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJYDQG%ZRUGWRYHUVFKUHGHQ'HKRRJVWHZDDUGH
EHGUDDJWG%RSGHHHQHYHUGLHSLQJVKRRJWHYRRUGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJYDQGH
1RRUGODQJHZHJ








$*(/DGYLVHXUV
'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG










217+()),1*:(7*(/8,'+,1'(5


 2YHUVFKULMGLQJHQPD[LPDDOWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJ

%LMRYHUVFKULMGLQJYDQGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJNDQYROJHQVGH:HW
JHOXLGKLQGHURQGHUEHSDDOGHYRRUZDDUGHQHHQKRJHUHZDDUGHZRUGHQYDVWJHVWHOGPLWVGH]H
GHPD[LPDOHRQWKHIILQJVZDDUGHQLHWRYHUVFKULMGW%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGH
JHPHHQWH0RHUGLMN]LMQEHYRHJGWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQHHQKRJHUHZDDUGH
8LWGHUHNHQUHVXOWDWHQEOLMNWGDWGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJYDQG%DOV
JHYROJYDQKHWZHJYHUNHHUYDQKHW6WHHQSDG]DOZRUGHQRYHUVFKUHGHQ'HRYHUVFKULMGLQJHQ
NRPHQQHHURSG%ELMZRQLQJHQHQG%ELMZRQLQJHQ'HKRRJVWHJHOXLGEHODVWLQJLV
EHUHNHQGRSG%$OOHRYHUVFKULMGLQJHQYLQGHQSODDWVDDQGHVWUDDW]LMGH

 2QWKHIILQJHQEHOHLG

+HWRQWKHIILQJHQEHOHLGYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNLVYDVWJHVWHOGLQKHWµ%HOHLGVNDGHUKRJHUH
ZDDUGH:HWJHOXLGKLQGHUJHPHHQWH0RHUGLMN¶
,QKRRIGVWXNDUWLNHO]LMQGHVLWXDWLHVDDQJHJHYHQZDDULQKHWYDVWVWHOOHQYDQHHQKRJHUH
ZDDUGHPRJHOLMNLVWHQDDQ]LHQYDQYHUNHHUVODZDDL
0HWEHWUHNNLQJWRWQRJQLHWJHSURMHFWHHUGHZRQLQJHQELQQHQGHEHERXZGHNRPLVHHQKRJHUH
ZDDUGHPRJHOLMNLQGLHQGH]H

GRRUGHJHNR]HQVLWXHULQJRIERXZYRUPHHQGRHOPDWLJHDNRHVWLVFKHDIVFKHUPLQJYRUPW
YRRUDQGHUHJHYRHOLJHEHVWHPPLQJHQ

zIWHUSODDWVHQRRG]DNHOLMNLVRPUHGHQHQYDQJURQGRIEHGULMIVJHERQGHQKHLG

zIGRRUGHJHNR]HQVLWXHULQJHHQRSHQSODDWVWXVVHQGHDDQZH]LJHEHERXZLQJRSYXOW

zIWHUSODDWVHJHVLWXHHUGZRUGWDOVYHUYDQJLQJYDQEHVWDDQGHEHERXZLQJ
9DVWVWHOOLQJYDQHHQKRJHUHZDDUGHYLQGWVOHFKWVWRHSDVVLQJLQGLHQGHWRHSDVVLQJYDQEURQHQ
RIRYHUGUDFKWVPDDWUHJHOHQJHULFKWRSKHWWHUXJGULQJHQYDQJHOXLGEHODVWLQJRQYROGRHQGH
GRHOWUHIIHQG]LMQGDQZHORYHUZHJHQGHEH]ZDUHQRQWPRHWYDQVWHGHQERXZNXQGLJH
YHUNHHUVNXQGLJHYHUYRHUVNXQGLJHODQGVFKDSSHOLMNHRIILQDQFLsOHDDUG
+HWRQWKHIILQJHQEHOHLGYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNYRRU]LHWQLHWLQKHWYHUOHQHQYDQRQWKHIILQJ
LQQLHXZHXLWOHJJHELHGHQ'HRQWZLNNHOLQJYDOWEXLWHQGHLQKHWJHQRHPGHEHOHLGJHVWHOGH
XLW]RQGHULQJHQ(HQKRJHUHZDDUGHLVDOOHHQPRJHOLMNRSEDVLVYDQHHQEHVWXXUOLMNHDIZHJLQJ
ZHONHYROGRHQGHNDQZRUGHQRQGHUERXZG$OVUHGHQRPDIWHZLMNHQYDQKHWEHOHLGNDQ
ZRUGHQJHVWHOGGDWRSEDVLVYDQKHWKXLGLJHEHERXZLQJVSDWURRQYDQ:LOOHPVWDGGH
RQWZLNNHOLQJNDQZRUGHQEHVFKRXZGDOVHHQORJLVFKHVWHGHQERXZNXQGLJHLQYXOOLQJYDQGH
]XLGRRVWHOLMNHNZDGUDQWYDQKHWEXLWHQGHYHVWLQJJHOHJHQZRRQJHELHG ]LHILJXXU 

 *HOXLGEHSHUNHQGHPDDWUHJHOHQ

&RQIRUPKHWRQWKHIILQJHQEHOHLGGLHQWEHVFKRXZGWHZRUGHQZDWGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQPEW
EURQHQRYHUGUDFKWVPDDWUHJHOHQJHULFKWRSKHWWHUXJGULQJHQYDQJHOXLGEHODVWLQJ
,QHHUVWHLQVWDQWLHGLHQHQGHRYHUVFKULMGLQJHQ]RNOHLQPRJHOLMNJHKRXGHQWHZRUGHQPLGGHOV
KHWEHVFKRXZHQYDQGHYROJHQGHFULWHULD
 VWHGHQERXZNXQGLJHPDDWUHJHOHQ]RDOVPHHUDIVWDQGWRWGHEURQ
 EURQPDDWUHJHOHQ]RDOVVWLOZHJGHNRIYHUNHHUVPDDWUHJHOHQ YHUODJLQJVQHOKHLGRI
YHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQZLM]LJLQJVDPHQVWHOOLQJYHUNHHUZLM]LJLQJURXWH]ZDDUYHUNHHU 
 RYHUGUDFKWVPDDWUHJHOHQ]RDOVZDOOHQRIVFKHUPHQ
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+HWYHUJURWHQYDQGHDIVWDQGWRWKHW6WHHQSDGLVJH]LHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHRS]HWYDQKHW
SODQHQXLWKHWRRJSXQWYDQHIILFLsQWUXLPWHJHEUXLNQLHWJHZHQVW

%URQPDDWUHJHOHQLQGHYRUPYDQKHWWRHSDVVHQYDQHHQJHOXLGVDUPZHJGHNNXQQHQLQSULQFLSH
ZHOZRUGHQWRHJHSDVW,QGLHQKHWZHJGHNYDQKHW6WHHQSDGYDQDIGH1RRUGODQJHZHJWRWDDQ
GH3ULRULQGUHHIZRUGWYHUYDQJHQGRRUHHQVWLOOHUW\SHDVIDOW 60$ ]LMQHUJHHQ
RYHUVFKULMGLQJHQ'HNRVWHQYDQKHWYHUYDQJHQYDQKHWZHJGHNNXQQHQZRUGHQEHJURRWRS
¼'HNRVWHQYDQHYHQWXHOHJHYHOPDDWUHJHOHQYRRUGHZRQLQJHQPHWHHQ
RYHUVFKULMGLQJ]LMQLQYHUEDQGPHWGHKRRJWHYDQGHJHOXLGEHODVWLQJHQGDDUHQWHJHQEHSHUNW
,QGLHQQRRG]DNHOLMNNDQYROVWDDQZRUGHQPHWOLFKWHYRRU]LHQLQJHQ
8LWKHWYRRUJDDQGHEOLMNWGDWKHWYHUYDQJHQYDQKHWZHJGHNILQDQFLHHOQLHWGRHOPDWLJLV

+HWYHUODJHQYDQGHPD[LPDOHVQHOKHLGRSKHW6WHHQSDGLVJH]LHQGHIXQFWLHYDQGH]HZHJ
ELQQHQGHZHJHQVWUXFWXXUQLHWZHQVHOLMN

7HQDDQ]LHQYDQGHJHOXLGEHSHUNHQGHPDDWUHJHOHQLQGHKHWRYHUGUDFKWVJHELHG DIVFKHUPLQJ 
NDQJHVWHOGZRUGHQGDWHUJH]LHQGHGDDUYRRUQRRG]DNHOLMNHKRRJWH GHHHQHYHUGLHSLQJ
GLHQHQWHZRUGHQDIJHVFKHUPG GLWVWHGHQERXZNXQGLJQLHWJHZHQVWLV

*HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQGDWKHWWRHSDVVHQYDQJHOXLGUHGXFHUHQGHPDDWUHJHOHQQLHW
GRHOPDWLJRIDQGHUV]LQVQLHWXLWYRHUEDDU]LMQ]RGDWHHQYHU]RHNWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQHHQ
KRJHUHZDDUGHQRRG]DNHOLMN]DO]LMQ8LWJDDQGHYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJHSODQLVHHQKRJHUH
ZDDUGHQRRG]DNHOLMNYRRUZRQLQJHQODQJVKHW6WHHQSDG
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 &XPXODWLHLQKHWNDGHUYDQHHQJRHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ

,QKHWNDGHUYDQHHQJRHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQWHYHQVRPWHYROGRHQDDQDUWLNHOD
:JKLVLQ]LFKWYHUHLVWLQGHJHOXLGEHODVWLQJRSGHRQWZLNNHOLQJDOVJHYROJYDQGHVDPHQORRS
YDQDOOHJHOXLGEURQQHQ
%LMGHEHRRUGHOLQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHDNRHVWLVFKHRPJHYLQJZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQ
WDEHOYDQGH+DQGUHLNLQJFXPXODWLHHQVDOGREHQDGHULQJJHOXLGRSJHVWHOGGRRUGH
5HJLHJURHS*HOXLG/LPEXUJ,QGHRQGHUVWDDQGHWDEHOLVGHGDDUELMJHKDQWHHUGH
FODVVLILFHULQJRSJHQRPHQ+LHUELMZRUGWGHDIWUHNDUWLNHOJ:JKQLHWPHHJHQRPHQ

7DEHO&ODVVLILFHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHDNRHVWLVFKRPJHYLQJLQ/GHQ
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8LWGHEHUHNHQLQJVUHVXOWDWHQNDQZRUGHQJHFRQFOXGHHUGGDWHUVSUDNHLVYDQHHQUHGHOLMNWRW
JRHGZRRQHQOHHINOLPDDW'HHHUVWHOLMQVEHERXZLQJYRUPWHHQDIVFKHUPLQJYRRUGHZRQLQJHQ
LQKHWELQQHQJHELHGYDQKHWSODQ

 &XPXODWLHLQKHWNDGHUYDQKHW%RXZEHVOXLW

'HFXPXODWLHYHJHOXLGEHODVWLQJLVPHGHUHOHYDQWLQKHWNDGHUYDQKHW%RXZEHVOXLW+HW
%RXZEHVOXLWVWHOWHLVHQDDQKHWPD[LPXPELQQHQQLYHDXYDQZHJHKHWEXLWHQJHOXLG
JHOXLGZHULQJYDQGHJHYHO (HQDNRHVWLVFKRQGHU]RHNLQ]DNHKHW%RXZEHVOXLWLVSDV
QRRG]DNHOLMNELMHHQDDQYUDDJRPERXZYHUJXQQLQJHQYDOWEXLWHQKHWNDGHUYDQGLWRQGHU]RHN
8LWJDDQGHYDQGHGRRUKHW%RXZEHVOXLWYHUHLVWHNDUDNWHULVWLHNHJHOXLGZHULQJYDQG% $ HQ
GHJHVWHOGHHLVYRRUHHQELQQHQQLYHDXYDQPD[LPDDOG%NDQJHVWHOGZRUGHQGDWELMHHQ
JHFXPXOHHUGHJHYHOEHODVWLQJKRJHUGDQG%PRJHOLMNJHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQQRGLJ
]XOOHQ]LMQ'LWLVKHWJHYDOYRRUGHHHQHYHUGLHSLQJELMGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJODQJVKHW
6WHHQSDGHQELMGHHHUVWHNDYHOYDQGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJODQJVGH1RRUGODQJHZHJ,Q
YHUEDQGPHWGHKRRJWHYDQGHJHOXLGEHODVWLQJHQNXQQHQKLHUOLFKWHYRRU]LHQLQJHQZRUGHQ
WRHJHSDVW


 &XPXODWLHLQKHWNDGHUYDQKHWFULWHULXPJHOXLGOXZHJHYHO

+HWKRJHUHZDDUGHEHOHLGYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNVWHOWDOVYRRUZDDUGHGDWLQGLHQGHWHQ
KRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJ YRRUKHHQYRRUNHXUVJUHQVZDDUGH PHWPHHUGDQG%
ZRUGWRYHUVFKUHGHQWHQPLQVWHppQJHOXLGOXZHJHYHOJHUHDOLVHHUGPRHWZRUGHQ
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7HQEHKRHYHYDQGHWRHWVLQJDDQKHWFULWHULXPJHOXLGOXZGLHQWWHZRUGHQXLWJHJDDQYDQGH
FXPXODWLHYHJHOXLGEHODVWLQJYDQKHWJH]RQHHUGHZHJYHUNHHU9RRUKHWZHJYHUNHHUPDJGDDUELM
ZRUGHQJHFRUULJHHUGPHWGHDIWUHNJHEDVHHUGRSDUWLNHOJYDQGH:HWJHOXLGKLQGHU

,QWDEHOLVGHFXPXODWLHYHJHOXLGEHODVWLQJYDQGHJH]RQHHUGHZHJHQZHHUJHJHYHQPHW
WRHSDVVLQJYDQGHDIWUHNRSJURQGYDQDUWLNHOJYDQGH:HWJHOXLGKLQGHU'H
UHNHQUHVXOWDWHQ]LMQDOVELMODJHELMJHYRHJG

7DEHO*HFXPXOHHUGHJHYHOEHODVWLQJHQJH]RQHHUGHZHJHQPHWDIWUHNDUWLNHOJ:JK



1DDP

2PVFKULMYLQJ

+RRJWH

/GHQ

B$

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG






B%

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG



B&

HOLMQVEHERXZLQJ6WHHQSDG





B$
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B$

HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ
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HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ
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HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ
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HOLMQVEHERXZLQJ1RRUGODQJHZHJ
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+RRJWH

/GHQ

B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B$

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B%

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI





B&

HOLMQVEHERXZLQJ3ULRULQGUHHI






'HKRRJVWEHUHNHQGHFXPXODWLHYHJHOXLGEHODVWLQJEHGUDDJWG%YRRUGHYRRUJHYHOVYDQGH
HHUVWHOLMQVEHERXZLQJ8LWJDDQGHYDQGH]HZDDUGHNDQZRUGHQJHVWHOGGDWGHDFKWHUJHYHOVYDQ
GHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJ]HNHUJHOXLGOXZ]XOOHQ]LMQ'DDUQDDVWLVYROJHQVKHWJHPHHQWHOLMNH
KRJHUHZDDUGHEHOHLGJHHQJHOXLGOXZHJHYHOQRGLJ
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PDDUW
EODG






6$0(19$77,1*(1&21&/86,(


 6DPHQYDWWLQJ

,QRSGUDFKWYDQ9DQ:DQURRLM3URMHFWRQWZLNNHOLQJ%9LVGRRU$*(/DGYLVHXUVHHQDNRHVWLVFK
RQGHU]RHNXLWJHYRHUGWHQEHKRHYHYDQGHXLWZHUNLQJYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJSODQ
.ORRVWHUEORNMH,9WH:LOOHPVWDGLQGHJHPHHQWH0RHUGLMN
(HQDNRHVWLVFKRQGHU]RHNLVRSJURQGYDQGH:HWJHOXLGKLQGHUQRRG]DNHOLMNZDQQHHUHHQ
ERXZSODQYRRUHHQZRQLQJRIHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWJHVLWXHHUGLVELQQHQHHQGRRUGH]HZHW
DDQJHZH]HQJHOXLG]RQH'HZRQLQJHQYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJHSODQOLJJHQELQQHQGH]RQH
YDQKHW6WHHQSDGHQGH1RRUGODQJHZHJ

'HYHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQHQGHYRHUWXLJYHUGHOLQJHQ]LMQGRRUGHJHPHHQWH0RHUGLMNWHU
EHVFKLNNLQJJHVWHOGHQ]LMQDINRPVWLJYDQYHUNHHUVWHOOLQJHQ'HYHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQ]LMQ
RSJHKRRJGLQYHUEDQGPHWGHDXWRQRPHJURHLYDQKHWYHUNHHUHQLQYHUEDQGPHWGHWRHQDPH
YDQKHWYHUNHHUDOVJHYROJYDQGHYRRUJHQRPHQRQWZLNNHOLQJYDQFLUFDZRQLQJHQ
'HJHOXLGVEHODVWLQJHQ]LMQEHUHNHQGPHWGH6WDQGDDUGUHNHQPHWKRGH,,YDQELMODJH,,,YDQKHW
5HNHQHQPHHWYRRUVFKULIWJHOXLGKLQGHU'HEHUHNHQLQJHQ]LMQXLWJHYRHUGPHWKHW
SURJUDPPD*HRPLOLHXYHUVLHY

8LWGHUHNHQUHVXOWDWHQEOLMNWGDWGHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJYDQG%DOV
JHYROJYDQKHWZHJYHUNHHUYDQKHW6WHHQSDG]DOZRUGHQRYHUVFKUHGHQ'HRYHUVFKULMGLQJHQ
NRPHQQHHURSG%ELMZRQLQJHQHQG%ELMZRQLQJHQ'HKRRJVWHJHOXLGEHODVWLQJLV
EHUHNHQGRSG%$OOHRYHUVFKULMGLQJHQYLQGHQSODDWVDDQGHVWUDDW]LMGH'HWHQKRRJVWH
WRHODDWEDUHJHOXLGEHODVWLQJDOVJHYROJYDQGH1RRUGODQJHZHJZRUGWQLHWRYHUVFKUHGHQ

8LWKHWRQGHU]RHNQDDUGHPRJHOLMNKHGHQRPGHJHOXLGEHODVWLQJWHEHSHUNHQEOLMNWGDWKHW
WRHSDVVHQYDQJHOXLGUHGXFHUHQGHPDDWUHJHOHQEH]ZDUHQRQWPRHWYDQVWHGHQERXZNXQGLJH
YHUNHHUVNXQGLJHYHUYRHUVNXQGLJHHQILQDQFLsOHDDUG]RGDWHHQYHU]RHNWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQ
HHQKRJHUHZDDUGHQRRG]DNHOLMN]DO]LMQ
+HWRQWKHIILQJHQEHOHLGYDQGHJHPHHQWH0RHUGLMNYRRU]LHWQLHWLQKHWYHUOHQHQYDQRQWKHIILQJ
LQQLHXZHXLWOHJJHELHGHQ'HRQWZLNNHOLQJYDOWEXLWHQGHLQKHWJHQRHPGHEHOHLGJHVWHOGH
XLW]RQGHULQJHQ(HQKRJHUHZDDUGHLVDOOHHQPRJHOLMNRSEDVLVYDQHHQEHVWXXUOLMNHDIZHJLQJ
ZHONHYROGRHQGHNDQZRUGHQRQGHUERXZG$OVUHGHQRPDIWHZLMNHQYDQKHWEHOHLGNDQ
ZRUGHQJHVWHOGGDWRSEDVLVYDQKHWKXLGLJHEHERXZLQJVSDWURRQYDQ:LOOHPVWDGGH
RQWZLNNHOLQJNDQZRUGHQEHVFKRXZGDOVHHQORJLVFKHVWHGHQERXZNXQGLJHLQYXOOLQJYDQGH
]XLGRRVWHOLMNHNZDGUDQWYDQKHWEXLWHQGHYHVWLQJJHOHJHQZRRQJHELHG
'DDUQDDVWLVHUVSUDNHYDQHHQEHSHUNWHRYHUVFKULMGLQJHQZRUGWGHPD[LPDOH
RQWKHIILQJVZDDUGHYDQG%QLHWRYHUVFKUHGHQ2RNYROGRHQDOOHZRQLQJHQELQQHQKHWSODQ
DDQGHJHVWHOGHYRRUZDDUGHGDWWHQPLQVWHppQJHOXLGOXZHJHYHOPRHWZRUGHQJHUHDOLVHHUG
8LWJDDQGHYDQGHGRRUKHW%RXZEHVOXLWYHUHLVWHNDUDNWHULVWLHNHJHOXLGZHULQJ]LMQELMJHHQYDQ
GHZRQLQJHQDDQYXOOHQGHJHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQQRGLJ

,QKHWNDGHUYDQHHQJRHGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQWHYHQVRPWHYROGRHQDDQDUWLNHOD
:JKLVLQ]LFKWYHUHLVWLQGHJHOXLGEHODVWLQJRSGHRQWZLNNHOLQJDOVJHYROJYDQGHVDPHQORRS
YDQDOOHJHOXLGEURQQHQ8LWGHEHUHNHQLQJVUHVXOWDWHQNDQZRUGHQJHFRQFOXGHHUGGDWHUVSUDNH
LVYDQHHQUHGHOLMNWRWJRHGZRRQHQOHHINOLPDDW'HHHUVWHOLMQVEHERXZLQJYRUPWHHQ
DIVFKHUPLQJYRRUGHZRQLQJHQLQKHWELQQHQJHELHGYDQKHWSODQ
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8LWJDDQGHYDQGHGRRUKHW%RXZEHVOXLWYHUHLVWHNDUDNWHULVWLHNHJHOXLGZHULQJ]XOOHQPRJHOLMN
OLFKWHJHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQQRGLJ]LMQELMGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJODQJVKHW6WHHQSDG
HQELMGHHHUVWHNDYHOYDQGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJODQJVGH1RRUGODQJHZHJ

 &RQFOXVLH

+HWDVSHFWZHJYHUNHHUVODZDDLEHKRHIWYRRUGHRQWZLNNHOLQJJHHQEHOHPPHULQJWH]LMQ:HOLV
HHQKRJHUHZDDUGHQRRG]DNHOLMN(HQKRJHUHZDDUGHLVFRQIRUPKHWJHQRHPGHEHOHLGDOOHHQ
PRJHOLMNRSEDVLVYDQHHQEHVWXXUOLMNHDIZHJLQJ8LWJDDQGHYDQKHWVWHGHQERXZNXQGLJHSODQLV
HHQKRJHUHZDDUGHLVQRRG]DNHOLMNYRRUZRQLQJHQ'HKRJHUHZDDUGHEHWUHIWG%YRRU
ZRQLQJHQHQG%YRRUZRQLQJHQ
0RJHOLMN]XOOHQHUOLFKWHJHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQQRGLJ]LMQELMGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJ
ODQJVKHW6WHHQSDGHQELMGHHHUVWHNDYHOYDQGHHHUVWHOLMQVEHERXZLQJODQJVGH
1RRUGODQJHZHJ
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%RGHPJHELHG
*HERXZ
7RHWVSXQW
:HJ

'DNRHVWLVFKRQGHU]RHNZHJYHUNHHU
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%LMODJH

1RRUGODQJHZHJ ZHVW

1RRUGODQJHZHJ RRVW

(WPDDOLQWHQVLWHLW

(WPDDOLQWHQVLWHLW

EURQ
ZHJYDN
WHOSXQWQU
ULFKWLQJ

JHPHHQWH0RHUGLMN
1RRUGODQJHZHJ ZHVW

EHLGHULFKWLQJHQ

HWPDDOLQWHQVLWHLWMDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
DXWRQRPHJURHL
MDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
SURJQRVHMDDU
HWPDDOLQWHQVLWHLWLQSURJQRVHMDDU

EURQ
ZHJYDN
WHOSXQWQU
ULFKWLQJ

JHPHHQWH0RHUGLMN
1RRUGODQJHZHJ RRVW

EHLGHULFKWLQJHQ

 PYWH
 


 PYWH

HWPDDOLQWHQVLWHLWMDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
DXWRQRPHJURHL
MDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
SURJQRVHMDDU
HWPDDOLQWHQVLWHLWLQSURJQRVHMDDU

H[FOXVLHIRQWZLNNHOLQJ

H[FOXVLHIRQWZLNNHOLQJ

(WPDDOYHUGHOLQJHQYRHUWXLJYHUGHOLQJ
OY
P]

]Y

(WPDDOYHUGHOLQJHQYRHUWXLJYHUGHOLQJ
OY
P]

GDJ 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
GDJXXU
DYRQG 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
DYRQGXXU
QDFKW 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
QDFKWXXU
HWPDDO 
YHUGHOLQJV














































WRWDDO

PYWH

PYWH



GDJ 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
GDJXXU


PYWH

PYWH



DYRQG 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
DYRQGXXU


PYWH

PYWH



QDFKW 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
QDFKWXXU

 PYWH


HWPDDO 
YHUGHOLQJV

LQFOXVLHIRQWZLNNHOLQJ
WRHVODJRQWZLNNHOLQJ
YHUGHOLQJV
SODQVLWXDWLH
YHUGHOLQJV





















PYWH

 PYWH


 PYWH
 


 PYWH

]Y














































WRWDDO

SODQVLWXDWLH
YHUGHOLQJV

SODQVLWXDWLH
YHUGHOLQJV




















































PYWH

PYWH



PYWH

PYWH



PYWH

PYWH



PYWH




PYWH


PYWH


JHPHHQWH0RHUGLMN
6WHHQSDG QRRUG
G
EHLGHULFKWLQJHQ

HWPDDOLQWHQVLWHLWMDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
DXWRQRPHJURHL
MDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
]LFKWMDDUOXFKWNZDOLWHLW
HWPDDOLQWHQVLWHLWLQSURJQRVHMDDU

 PYWH
 


 PYWH

(WPDDOYHUGHOLQJHQYRHUWXLJYHUGHOLQJ
OY
P]


PYWH

PYWH



GDJ 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
GDJXXU


PYWH

PYWH



DYRQG 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
DYRQGXXU


PYWH

PYWH



QDFKW 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
QDFKWXXU

 PYWH


HWPDDO 
YHUGHOLQJV

LQFOXVLHIRQWZLNNHOLQJ
WRHVODJRQWZLNNHOLQJ
YHUGHOLQJV



WRWDDO

H[FOXVLHIRQWZLNNHOLQJ

(WPDDOYHUGHOLQJHQYRHUWXLJYHUGHOLQJ
OY
P]

HWPDDO 
YHUGHOLQJV



WRHVODJRQWZLNNHOLQJ

EURQ
ZHJYDN
WHOSXQWQU
ULFKWLQJ

H[FOXVLHIRQWZLNNHOLQJ

QDFKW 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
QDFKWXXU



(WPDDOLQWHQVLWHLW
JHPHHQWH0RHUGLMN
6WHHQSDG ]XLG

EHLGHULFKWLQJHQ

HWPDDOLQWHQVLWHLWMDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
DXWRQRPHJURHL
MDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
]LFKWMDDUOXFKWNZDOLWHLW
HWPDDOLQWHQVLWHLWLQSURJQRVHMDDU

DYRQG 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
DYRQGXXU



6WHHQSDG QRRUG

(WPDDOLQWHQVLWHLW

GDJ 
JHPXXU
YHUGHOLQJV
GDJXXU

]Y



LQFOXVLHIRQWZLNNHOLQJ

6WHHQSDG ]XLG

EURQ
ZHJYDN
WHOSXQWQU
ULFKWLQJ

 PYWH
 


 PYWH

]Y

WRWDDO














PYWH

PYWH




































 PYWH












PYWH











 PYWH



PYWH

PYWH



PYWH

PYWH



LQFOXVLHIRQWZLNNHOLQJ










PYWH


WRHVODJRQWZLNNHOLQJ
YHUGHOLQJV










 PYWH


SODQVLWXDWLH
YHUGHOLQJV
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ULFKWLQJ

JHPHHQWH0RHUGLMN
3ULRULQGUHHI

EHLGHULFKWLQJHQ

HWPDDOLQWHQVLWHLWMDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
DXWRQRPHJURHL
MDDUYHUNHHUVWHOOLQJ
SURJQRVHMDDU
HWPDDOLQWHQVLWHLWLQSURJQRVHMDDU
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QDFKWXXU
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 3

wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing

Hoogte
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

06
07
08
09
10

bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

11
12
13
14
15

bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

16
17
18
19
20

bebouwing
bebouwing
bebouwing
bebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

21
22
23
24
25

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

26
27
28
29
30

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

31
32
33
34
35

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

36
37
38
39
40

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

41
42
43
44
45

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

46
47
48
49
50

planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

2
2
2
2
2

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

51
52

planbebouwing
planbebouwing

8,00
8,00

0,00
0,00

Relatief
Relatief

2 dB
2 dB

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

0,80
0,80

Geomilieu V1.80
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 3

wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
verharding
water
water
verharding
verharding

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

06
07

verharding
water

0,00
0,00

Geomilieu V1.80
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 3

wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

06
07
08
09
10

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11
12
13
14
15

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Geomilieu V1.80

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 3

wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
01
02
03
05
05

Omschr.
Priorindreef
Noordlangeweg (oost)
Noordlangeweg (west)
Steenpad (zuid)
Steenpad (noord)

04
04

Steenpad (noord)
Steenpad (noord)

Geomilieu V1.80

ISO M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Invoertype
Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling

Hbron
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,00
0,00

Relatief
Relatief

Verdeling
Verdeling

0,75
0,75

Wegdek
gewone elementenverharding (30km/h)
referentiewegdek
referentiewegdek
referentiewegdek
referentiewegdek
elementenverharding in keperverband
referentiewegdek

V(LV)
30
60
50
60
50

V(MV)
30
60
50
60
50

V(ZV)
30
60
50
60
50

Totaal aantal
500,00
598,00
2047,00
3963,00
3517,00

50
50

50
50

50
50

3517,00
3517,00

10-3-2011 12:09:23

D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:
Naam
01
02
03
05
05
04
04

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 3

wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006
%Int.(D)
7,00
6,40
6,40
6,40
6,40

%Int.(A)
2,60
4,20
4,20
4,20
4,20

%Int.(N)
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80

%LV(D)
94,20
94,20
94,50
94,30
93,00

%LV(A)
94,20
94,20
5,00
94,30
93,00

%LV(N)
94,20
94,20
0,50
94,30
93,00

%MV(D)
5,30
5,30
5,00
5,10
6,40

%MV(A)
5,30
5,30
5,00
5,10
6,40

%MV(N)
5,30
5,30
5,00
5,10
6,40

%ZV(D)
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60

%ZV(A)
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60

%ZV(N)
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60

LV(D)
32,97
36,05
123,80
239,17
209,33

LV(A)
12,25
23,66
4,30
156,96
137,37

6,40
6,40

4,20
4,20

0,80
0,80

93,00
93,00

93,00
93,00

93,00
93,00

6,40
6,40

6,40
6,40

6,40
6,40

0,60
0,60

0,60
0,60

0,60
0,60

209,33
209,33

137,37
137,37

Geomilieu V1.80
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Model:
Groep:

AGEL adviseurs
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wegverkeer 2020
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
01
02
03
05
05

LV(N)
3,30
4,51
0,08
29,90
26,17

MV(D)
1,86
2,03
6,55
12,94
14,41

MV(A)
0,69
1,33
4,30
8,49
9,45

MV(N)
0,19
0,25
0,82
1,62
1,80

ZV(D)
0,21
0,23
0,66
1,52
1,35

ZV(A)
0,08
0,15
0,43
1,00
0,89

ZV(N)
0,02
0,03
0,08
0,19
0,17

04
04

26,17
26,17

14,41
14,41

9,45
9,45

1,80
1,80

1,35
1,35

0,89
0,89

0,17
0,17

Geomilieu V1.80
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Rapport:
Model:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 4

Resultatentabel
wegverkeer 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Steenpad
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
45,7
47,5
47,8
45,8
47,6

Avond
43,9
45,6
46,0
44,0
45,7

Nacht
36,7
38,4
38,8
36,8
38,5

Lden
46,7
48,5
48,8
46,8
48,6

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

47,9
46,1
47,8
48,2
46,2

46,1
44,2
46,0
46,3
44,4

38,9
37,0
38,8
39,1
37,2

48,9
47,1
48,8
49,2
47,2

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

47,9
48,3
46,5
48,2
48,6

46,1
46,5
44,6
46,4
46,8

38,9
39,3
37,4
39,2
39,6

48,9
49,3
47,5
49,3
49,6

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

46,8
48,6
48,9
46,1
48,0

45,0
46,7
47,0
44,3
46,2

37,8
39,5
39,8
37,1
39,0

47,8
49,6
49,9
47,1
49,0

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

48,2
45,5
47,4
47,7
42,4

46,4
43,7
45,6
45,9
40,6

39,2
36,5
38,4
38,7
33,4

49,2
46,5
48,4
48,7
43,5

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

44,3
44,8
36,5
37,5
38,3

42,5
43,0
34,7
35,6
36,5

35,3
35,8
27,5
28,4
29,3

45,3
45,8
37,5
38,5
39,3

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

33,2
33,4
33,7
30,3
30,6

31,4
31,6
31,8
28,5
28,8

24,2
24,4
24,6
21,3
21,6

34,2
34,4
34,7
31,3
31,6

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

30,6
41,3
43,1
43,6
34,5

28,8
39,5
41,3
41,7
32,7

21,6
32,3
34,1
34,5
25,5

31,6
42,3
44,1
44,6
35,6

14_B
14_C
15_A
15_B
15_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

35,6
36,6
30,7
31,1
31,7

33,8
34,7
28,9
29,2
29,9

26,6
27,5
21,7
22,0
22,7

36,6
37,6
31,7
32,1
32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.80
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Rapport:
Model:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 4

Resultatentabel
wegverkeer 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Noordlangeweg
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
27,3
27,5
28,0
29,3
29,6

Avond
22,6
22,8
23,4
24,3
24,8

Nacht
15,2
15,4
16,0
16,8
17,4

Lden
26,8
27,0
27,5
28,6
29,0

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

30,3
31,9
33,1
34,1
33,6

25,6
27,7
29,0
30,1
29,4

18,2
20,4
21,7
22,7
22,0

29,8
31,6
32,9
33,9
33,3

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

34,9
35,9
35,9
37,5
38,2

30,9
31,8
31,7
33,5
34,0

23,5
24,5
24,4
26,2
26,6

34,7
35,7
35,6
37,3
37,9

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

38,2
39,9
40,3
40,5
42,1

34,6
36,4
36,5
37,7
39,3

27,3
29,1
29,2
30,4
32,1

38,2
39,9
40,2
40,9
42,6

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

42,4
41,0
42,6
42,8
41,4

39,4
38,2
39,8
39,8
38,9

32,1
30,9
32,5
32,5
31,7

42,7
41,4
43,0
43,1
42,0

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

43,0
43,2
40,6
42,2
42,4

40,6
40,7
38,4
40,1
40,3

33,3
33,4
31,2
32,9
33,1

43,6
43,8
41,4
43,1
43,3

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

40,2
41,9
42,0
39,7
41,4

38,2
39,9
40,1
37,8
39,5

31,0
32,7
32,9
30,6
32,3

41,1
42,8
43,0
40,7
42,3

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

41,5
15,5
15,9
16,4
14,6

39,6
13,7
14,1
14,5
7,7

32,4
6,5
6,9
7,3
0,0

42,4
16,6
16,9
17,4
13,2

14_B
14_C
15_A
15_B
15_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

15,4
16,0
6,1
8,4
10,0

8,9
9,7
0,5
2,5
3,9

1,3
2,1
-7,1
-5,0
-3,7

14,2
14,8
5,2
7,4
8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.80

10-3-2011 12:10:10
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Rapport:
Model:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 5

Resultatentabel
wegverkeer 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
50,9
52,6
53,0
51,0
52,7

Avond
49,0
50,7
51,1
49,1
50,8

Nacht
41,8
43,5
43,9
41,9
43,6

Lden
51,9
53,6
53,9
51,9
53,7

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

53,0
51,2
52,9
53,3
51,5

51,2
49,3
51,0
51,4
49,5

44,0
42,1
43,9
44,2
42,3

54,0
52,2
53,9
54,3
52,4

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

53,2
53,6
51,8
53,6
54,0

51,2
51,6
49,9
51,6
52,0

44,0
44,4
42,7
44,4
44,8

54,1
54,5
52,8
54,5
54,9

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

52,4
54,1
54,4
52,2
54,0

50,4
52,1
52,4
50,1
52,0

43,2
44,9
45,2
42,9
44,8

53,3
55,0
55,3
53,1
54,9

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

54,2
51,8
53,6
53,9
50,0

52,2
49,7
51,6
51,8
47,9

45,0
42,5
44,4
44,6
40,6

55,1
52,7
54,5
54,8
50,8

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

51,7
52,1
47,1
48,5
48,8

49,6
50,0
45,0
46,4
46,8

42,4
42,8
37,8
39,2
39,6

52,6
52,9
47,9
49,4
49,7

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

46,0
47,4
47,6
45,2
46,7

44,0
45,5
45,7
43,3
44,8

36,8
38,3
38,5
36,1
37,6

46,9
48,4
48,6
46,1
47,7

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

46,8
46,8
48,6
49,1
41,1

44,9
44,8
46,6
47,1
38,6

37,7
37,7
39,5
40,0
31,8

47,8
47,8
49,6
50,0
41,8

14_B
14_C
15_A
15_B
15_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

42,4
43,2
38,4
39,5
40,1

39,8
40,7
35,6
36,5
37,1

33,0
33,9
28,9
30,0
30,6

43,1
44,0
39,0
40,1
40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.80

10-3-2011 12:17:16
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D04 Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kloosterblokje IV te Willemstad
Rapport:
Model:

AGEL adviseurs
20090282, bijlage 6

Resultatentabel
wegverkeer 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing
1e lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
45,9
47,6
48,0
46,0
47,7

Avond
44,0
45,7
46,1
44,1
45,8

Nacht
36,8
38,5
38,9
36,9
38,6

Lden
46,9
48,6
49,0
46,9
48,7

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

48,0
46,3
47,9
48,4
46,5

46,2
44,3
46,1
46,4
44,5

39,0
37,1
38,9
39,3
37,3

49,0
47,2
48,9
49,3
47,4

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

48,2
48,6
46,8
48,6
49,0

46,2
46,7
44,9
46,7
47,0

39,0
39,4
37,7
39,4
39,8

49,1
49,5
47,8
49,5
49,9

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad
Steenpad

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

47,4
49,1
49,4
47,2
49,0

45,4
47,1
47,4
45,1
47,0

38,2
39,9
40,2
37,9
39,8

48,3
50,0
50,3
48,1
49,9

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing Steenpad
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg
lijnsbebouwing Noordlangeweg

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

49,2
46,8
48,6
48,9
45,0

47,2
44,7
46,6
46,8
42,9

40,0
37,5
39,4
39,6
35,6

50,1
47,7
49,5
49,8
45,8

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

46,7
47,1
42,1
43,5
43,8

44,6
45,0
40,0
41,4
41,8

37,4
37,8
32,8
34,2
34,6

47,6
47,9
42,9
44,4
44,7

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg
Noordlangeweg

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

41,0
42,4
42,6
40,2
41,7

39,0
40,5
40,7
38,3
39,8

31,8
33,3
33,5
31,1
32,6

41,9
43,4
43,6
41,2
42,7

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Noordlangeweg
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

41,8
41,8
43,6
44,1
36,1

39,9
39,8
41,6
42,1
33,6

32,7
32,7
34,5
35,0
26,8

42,8
42,8
44,6
45,0
36,8

14_B
14_C
15_A
15_B
15_C

1e
1e
1e
1e
1e

lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing
lijnsbebouwing

Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef
Priorindreef

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

37,4
38,2
33,4
34,5
35,1

34,9
35,8
30,6
31,5
32,1

28,0
28,9
23,9
25,0
25,6

38,1
39,0
34,0
35,1
35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.80

10-3-2011 12:17:39

Quickscan Flora en fauna
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RQWZLNNHOWRPGH]HUHGHQGH(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU (+6 'HEHJUHQ]LQJYDQGH(+6LQ
%UDEDQWLVYDVWJHOHJGLQQDWXXUJHELHGSODQQHQHQEHKHHUJHELHGVSODQ'H]HSODQQHQ]LMQLQ
YDVWJHVWHOG=HEHVFKULMYHQYRRUGHSHUFHOHQGLHWRWGH(+6EHKRUHQGHJHZHQVWH
QDWXXUGRHOHQHQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUDDQNRRSRISDUWLFXOLHUQDWXXUEHKHHU2RNJHYHQGH
SODQQHQLQ]LFKWLQGHEHKHHUVHQODQGVFKDSVSDNNHWWHQHQLQULFKWLQJVSDNNHWWHQYDQGH
SURYLQFLDOHVXEVLGLHUHJHOLQJHQQDWXXUEHKHHU 361 HQDJUDULVFKQDWXXUEHKHHU 36$1 GLHRSGH
EHWUHIIHQGHSHUFHOHQPRJHOLMN]LMQ


 6RRUWHQEHVFKHUPLQJ

'HEHVFKHUPLQJYDQGLHUHQSODQWHQVRRUWHQLVVLQGVDSULOLQGH)ORUDHQIDXQDZHW
JHUHJHOG+HWGRHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWLVKHWLQVWDQGKRXGHQHQEHVFKHUPHQYDQLQKHW
ZLOGYRRUNRPHQGHSODQWHQHQGLHUVRRUWHQ'H)ORUDHQIDXQDZHWNHQW]RZHO
YHUERGVEHSDOLQJHQDOVHHQ]RUJSOLFKW'HYHUERGVEHSDOLQJHQ]LMQJHEDVHHUGRSKHWµQHH¶WHQ]LM
SULQFLSH 'DWEHWHNHQWGDWDOOHVFKDGHOLMNHKDQGHOLQJHQWHQDDQ]LHQYDQEHVFKHUPGHSODQWHQ
HQGLHUVRRUWHQLQSULQFLSHYHUERGHQ]LMQ9RRUYHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQVRRUWHQHQ
YHUVFKLOOHQGHDFWLYLWHLWHQ]LMQYULMVWHOOLQJHQRIRQWKHIILQJHQYDQGH]HYHUERGVEHSDOLQJHQ
PRJHOLMN+LHUYRRUJHOGHQYHUVFKLOOHQGHYRRUZDDUGHQ1DDVWGHYHUERGVEHSDOLQJHQYDQGH
)ORUDHQIDXQDZHWJHOGWGH]RUJSOLFKWWHQDDQ]LHQYDQDOOHLQKHWZLOGOHYHQGHGLHUHQHQ
SODQWHQHQKXQOHHIRPJHYLQJ'H]RUJSOLFKWJHOGWDOWLMGYRRULHGHUHHQHQLQDOOHJHYDOOHQ9RRU
HHQQDGHUHWRHOLFKWLQJRSGH)ORUDHQ)DXQDZHWZRUGWYHUZH]HQQDDUELMODJH
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6FDQJHELHGVEHVFKHUPLQJ



1DWXXUEHVFKHUPLQJZHW

+HWSODQJHELHGLVQLHWJHOHJHQLQHHQJHELHGGDWZRUGWEHVFKHUPWGRRUGH
QDWXXUEHVFKHUPLQJZHW+HWSODQJHELHGOLJWZHOLQGHQDELMKHLGYDQJHELHGHQGLH]LMQ
DDQJHZH]HQLQKHWNDGHUYDQGHQDWXXUEHVFKHUPLQJVZHW+HWGLFKWVWELM]LMQGHEHVFKHUPGH
JHELHGOLJWRSHHQDIVWDQGYDQPLQLPDDOPWHQQRRUGHQYDQKHWSODQJHELHGHQEHWUHIWKHW
1DWXUDJHELHG³+ROODQGV'LHS´'LW1DWXUDJHELHGEHWUHIWHHQ+DELWDWULFKWOLMQHQ
9RJHOULFKWOLMQJHELHG

(HQWZHHGHJHELHGGDWZRUGWEHVFKHUPGGRRUGHQDWXXUEHVFKHUPLQJZHWEHWUHIWKHW
1DWXUDJHELHG³.UDPPHU9RONHUDN´'LWJHELHGOLJRSHHQDIVWDQGYDQPLQLPDDONPWHQ
]XLGZHVWHQYDQKHWSODQJHELHG'LW1DWXUDJHELHGEHWUHIWHYHQHHQVHHQ+DELWDWULFKWOLMQHQ
9RJHOULFKWOLMQJHELHG




3URYLQFLDOH (FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU 3(+6 

+HWSODQJHELHG]HOIPDDNJHHQRQGHUGHHOXLWYDQHHQQDWXXUJHELHGHQRIEHKHHUVJHELHGSODQ
YDQGHSURYLQFLDOH(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU(FKWHURPOLJJHQGHSHUFHOHQPDNHQZHO
RQGHUGHHOXLWYDQQDWXXUJHELHGSODQQHQYDQGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQW,QGHRQGHUVWDDQGH
XLWVQHGHYDQGHNDDUW(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXUYDQGH3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW]LMQGH
DDQJUHQ]HQGHJHELHGHQZHHUJHJHYHQ

)LJXXU.DDUW3(+6SODQYRUPLQJURRGRPFLUNHOW EURQ3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW 

1
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6FDQVRRUWHQEHVFKHUPLQJ



,QOHLGLQJ



)ORUD



=RRJGLHUHQ LQFOXVLHIYOHHUPXL]HQ 

,QGH]HSDUDJUDDIZRUGHQGHEHVFKHUPGHVRRUWHQGLHRSWDEHOHQYDQGH)ORUDHQ
)DXQDZHWVWDDQHQGLHPRJHOLMNLQKHWSODQJHELHGYRRUNXQQHQNRPHQEHVSURNHQ9RRUGH
EHVFKHUPGHVRRUWHQYDQWDEHOYDQGH)ORUDHQ)DXQDZHWJHOGWHHQYULMVWHOOLQJELMUXLPWHOLMNH
RQWZLNNHOLQJHQDOVGH]H,QGLHQWLMGHQVGHZHUN]DDPKHGHQGH]HVRRUWHQZRUGHQDDQJHWURIIHQ
JHOGWHFKWHUZHOGH]RUJSOLFKW'H]RUJSOLFKWKDQGHOWYDQXLWKHWSULQFLSHGDWYRRUGHZHWDOOH
GLHUHQYDQRQYHUYDQJEDUHZDDUGH]LMQHQGDWPHQVHQGDDU]RUJYXOGLJPHHPRHWHQRPVSULQJHQ
]LHRRNELMODJH 2SEDVLVYDQGHYHUVSUHLGLQJVJHJHYHQVXLWGHJHUDDGSOHHJGHOLWHUDWXXUHQ
KHWRULsQWHUHQGYHOGEH]RHN]LMQKLHURQGHUGH]RJHQDDPGHWDEHOHQVRRUWHQZHHUJHJHYHQ
GLHLQRILQGHQDELMHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHGPRJHOLMNNXQQHQYRRUNRPHQ,QELMODJH
]LMQGHJHJHYHQVYDQKHWQDWXXUORNHWZHHUJHJHYHQ%LMODJHZRUGHQGHYHUVSUHLGLQJVJHJHYHQV
YDQGH3URYLQFLH1RRUG%UDEDQWZHHUJHJHYHQ

,QKHWSODQJHELHGRILQGHRPJHYLQJGDDUYDQNRPWYROJHQV1DWXXUORNHW:DDUQHPLQJQOHQGH
YHUVSUHLGLQJVJHJHYHQVYDQGH3URYLQFLH1RRUG%UDEDQWEHVFKHUPGH YDDW SODQWHQYRRUGLH
RSJHQRPHQ]LMQLQGH))ZHW9LD:DDUQHPLQJHQQOLVHQLJLQ]LFKWYHUNUHJHQLQGH
YHUPHOGLQJZDDUGLJHVRRUWHQLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG9ROJHQV:DDUQHPLQJQO]LMQHU
GHYROJHQGHYHUPHOGLQJZDDUGLJHVRRUWHQ

'ROOHNHUYHO&KDHURSK\OOXPWHPXOXP

.UXLSHUWMH+RUGHXPPXULQXP

(FKWHYDOHULDDQ9DOHULDQDRIILFLQDOLV

&RQIRUPGHYHUVSUHLGLQJVJHJHYHQVYDQGH3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW]LMQGHYROJHQGHJHJHYHQV
EHNHQGZDDUYDQGHZDDUQHPLQJVORFDWLHVLQELMODJHZHHUJHJHYHQ

9DOVHYRV]HJJH&DUH[RWUXEDH

+HHOEODDGMHV3XOLFDULDG\VHQWHULFD

$OGH]HVRRUWHQ]LMQYRRUQDPHOLMNZDDUJHQRPHQDDQGHUDQGHQYDQKHWSODQJHELHG WHUKRRJWH
YDQGHZDWHUJDQJHQ HQQLHWLQKHWSODQJHELHG]HOI%LQQHQKHWSODQJHELHG]HOI]LMQJHHQ
SRWHQWLsOHQDWXXUOLMNHJURHLSODDWVHQYRRUSODQWHQDDQZH]LJ+HWSODQJHELHGEHVWDDWXLWHHQ
LQWHQVLHIEHKHHUGODQGERXZJURQG'RRUKHWEHKHHUNXQQHQ]HOG]DPHVRRUWHQ]LFKKLHUQLHW
KDQGKDYHQ6WULNWEHVFKHUPGH YDDW SODQWHQZRUGHQGDQRRNQLHWELQQHQKHWSODQJHELHG
YHUZDFKW$DQJHSODQWHRIJH]DDLGHH[HPSODUHQYDQEHVFKHUPGHVRRUWHQ]LMQQLHWEHVFKHUPGLQ
GH)ORUDHQIDXQDZHWRPGDWKHWJHHQQDWXXUOLMNHJURHLSODDWVHQEHWUHIW

9HUZDFKWZRUGWGDWHQNHOHDOJHPHHQYRRUNRPHQGHEHVFKHUPGH]RRJGLHUVRRUWHQ PRONRQLMQ
HJHOHQGLYHUVHPXLVVRRUWHQ PRJHOLMNNXQQHQYRRUNRPHQELQQHQGHRQGHU]RHNVORFDWLH9LD
ZDDUQHPLQJQOHQGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQW]LMQJHHQZDDUQHPLQJHQEHNHQGYDQPHHUVWULNW
EHVFKHUPGHVRRUWHQ

6WULNWEHVFKHUPGHVRRUWHQGLHPRJHOLMNJHEUXLNNXQQHQPDNHQYDQGHRQGHU]RHNVORFDWLH]LMQ
YOHHUPXL]HQ8LWJHJHYHQVDINRPVWLJYDQ:DDUQHPLQJQOEOLMNWGDWHUJHHQYOHHUPXL]HQ]LMQ
DDQJHWURIIHQELQQHQKHWSODQJHELHGHQGHGLUHFWHRPJHYLQJGDDUYDQ'HNDQVGDWYOHHUPXL]HQ
LQKHWSODQJHELHGYRRUNRPHQZRUGWGDQRRNDOVNOHLQJHVFKDW'LWEHWHNHQWHFKWHUQRJQLHWGDW
HUJHKHHOJHHQYOHHUPXL]HQNXQQHQYRRUNRPHQ
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8LWGHJHJHYHQVYDQGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQW µ%HVFKHUPLQJVSODQYRRUYOHHUPXL]HQLQ
1RRUG%UDEDQW¶ LVQDJHJDDQRIHULQKHWYHUOHGHQYOHHUPXL]HQ]LMQZDDUJHQRPHQLQGH
RPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG,Q1RRUG%UDEDQWZRUGHQHUPHWQDPHRSGHKRJHUH
]DQGJURQGHQLQKHWPLGGHQHQ]XLGHQYDQGHSURYLQFLHYHHOYOHHUPXL]HQZDDUJHQRPHQ,QGH
ODDJJHOHJHQJUDVODQGHQHQXLWHUZDDUGHQNRPHQEHGXLGHQGPLQGHUYOHHUPXL]HQYRRU'RRUKHW
YHHODORQWEUHNHQYDQRXGHKROOHERPHQZRUGHQKLHUZHLQLJNUDDPNRORQLHVYDQ
ERRPEHZRQHQGHVRRUWHQDDQJHWURIIHQ

,Q1RRUG%UDEDQWNRPHQLQWRWDDOYOHHUPXL]HQVRRUWHQYRRU7HUKRRJWHYDQGH
SODQRQWZLNNHOLQJNXQQHQRSEDVLVYDQYHUVSUHLGLQJVJHJHYHQVGHYROJHQGHVRRUWHQPRJHOLMN
YRRUNRPHQ YRRUQDPHOLMNZDDUQHPLQJHQURQGRPGHIRUWHQLQGHRPJHYLQJ 

0HHUYOHHUPXLV±0\RWLVGDV\FQHPH

:DWHUYOHHUPXLV0\RWLVGDXEHQWRQLL

*HZRQHEDDUGYOHHUPXLV±0\RWLVP\VWDFLQXV

)UDQMHVWDDUW±0\RWLVQDWWHUHUL

*HZRQHGZHUJYOHHUPXLV±3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOHV

5XLJHGZHUJYOHHUPXLV3LSLVWUHOOXVQDWKXVLL

*HZRQHJURRWRRUYOHHUPXLV±3OHFRWXVDXULWXV

9OHHUPXL]HQ]LMQDDQGHKDQGYDQKXQYRRUNHXUYRRUYHUEOLMISODDWVRQGHUWHYHUGHOHQLQWZHH
JURHSHQJHERXZHQERRPEHZRQHQGHVRRUWHQ2RN]LMQHUVRRUWHQGLHEHLGHQJHEUXLNHQDOV
YHUEOLMISODDWV'DDUQDDVWPDNHQYHUVFKLOOHQGHYOHHUPXL]HQRQGHUVFKHLGWXVVHQ]RPHUHQ
ZLQWHUYHUEOLMYHQ

%LQQHQKHWSODQJHELHG]LMQJHHQJHERXZHQGDQZHOERPHQDDQZH]LJGLHDOVYHUEOLMISODDWV
NXQQHQGLHQHQYRRUYOHHUPXL]HQ

+HWLVZHOPRJHOLMNGDWKHWSODQJHELHGZRUGWJHEUXLNWDOVIRHUDJHHUWHUUHLQYRRUYOHHUPXL]HQ'H
JHSODQGHRQWZLNNHOLQJYHUDQGHUGKHWIRHUDJHHUJHELHGQLHWQHJDWLHI(ULVQDPHOLMNYROGRHQGH
DOWHUQDWLHIIRHUDJHHUJHELHGDDQZH]LJLQGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG

2YHULJHRPJHYLQJVHOHPHQWHQ]RDOVRSJDDQGHJHZDVVHQRSHQZDWHUJURWWHQJURHYHQNHOGHUV
HQDQGHUHREMHFWHQGLHPRJHOLMNHDDQZH]LJKHLGYDQYOHHUPXL]HQDDQWRQHQ]LMQQLHWDDQZH]LJLQ
KHWSODQJHELHG




%URHG YRJHOV

9ROJHQVKHW1DWXXUORNHWLVKHWSODQJHELHGHQGHRPJHYLQJKLHUYDQQLHWRQGHU]RFKWRS
EURHGYRJHOV9LD:DDUQHPLQJQOLVHQLJLQ]LFKWYHUNUHJHQLQGHVRRUWHQZHONHPRJHOLMNYRRU
NXQQHQNRPHQ$FKWHUKDDOGLVGDWLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHGGHYROJHQGHVRRUWHQ]LMQ
DDQJHWURIIHQ

*URWH*HOH.ZLNVWDDUW0RWDFLOODFLQHUHD

*URWH=DDJEHN0HUJXVPHUJDQVHU

*URWH=LOYHUUHLJHU$UGHDDOED

&RQIRUPGHEURHGYRJHOLQYHQWDULVDWLHVYDQGH3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW]LMQHUGLYHUVH
ZDDUQHPLQJHQEHNHQG,QELMODJH]LMQZDDUQHPLQJVORFDWLHVZHHUJHJHYHQ'H
EURHGYRJHOLQYHQWDULVDWLHVGLHGRRUGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQWZRUGHQXLWJHYRHUG]LMQ
]RJHQDDPGHWHUULWRULXPNDUWHULQJHQ(HQVWLSJHHIWDDQGDWGHEHWUHIIHQGHVRRUWLQKHW
DDQJHJHYHQMDDURSGHSOHNYDQGHVWLSHHQWHUULWRULXPKHHIWJHKDG'LWEHWHNHQWQLHWGDWGH
VWLSSHQRSGHDDQJHOHYHUGHYHUVSUHLGLQJVNDDUWMHVGHH[DFWHQHVWORFDWLHVZHHUJHYHQ
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$DQJH]LHQHHQYRJHOVRRUWHHQWHUULWRULXPYHUGHGLJWPHWGHLQWHQWLHRPGDDUWHJDDQEURHGHQ
JHHIWKHWDDQWDOWHUULWRULXPVWLSSHQHHQJRHGHLQGLFDWLHYDQKHWDDQWDOYRJHOVGDWGDDGZHUNHOLMN
JHEURHGKHHIWRIGDDUWHQPLQVWHHHQSRJLQJWRHKHHIWRQGHUQRPHQ(HQDDQWDO
EURHGYRJHOVRRUWHQYHUGLHQHQH[WUDDDQGDFKWELMGHEHVFKHUPLQJRPGDW]HELMEHVOXLWYDQ
QRYHPEHU 6WDDWVFRXUDQW RSGHURGHOLMVWVWDDQYHUPHOG

*URHQHVSHFKW±NZHWVEDDU

%RHUHQ]ZDOXZ±JHYRHOLJ

6SRWYRJHOV±JHYRHOLJ

'HJHQRHPGHVRRUWHQ]LMQKRRIG]DNHOLMNZDDUJHQRPHQLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHGHQ
QLHWLQKHWSODQJHELHG]HOIKHWJDDWPHWQDPHRPZDDUQHPLQJHQLQGHJUDVODQGHQHQGH
ZDWHUJDQJHQLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG

$OOHYRJHOVRRUWHQ]LMQEHVFKHUPGWLMGHQVKHWEURHGVHL]RHQHQPRJHQQLHWYHUVWRRUGZRUGHQ
+HWEURHGVHL]RHQORRSWYDQKDOIPDDUWWRWKDOIMXOL'LWLVHFKWHULQGLFDWLHIRRNEXLWHQGH]H
SHULRGH]LMQEURHGHQGHYRJHOVEHVFKHUPG%URHGYRJHOV]LMQDSDUWRSJHQRPHQLQGH)ORUDHQ
)DXQDZHWHQVWDDQQLHWYHUPHOGLQGHWDEHOOHQ ]LHELMODJH 

'HYDVWHYHUEOLMISODDWVHQYDQHHQDDQWDOEURHGYRJHOV]RDOVURRIYRJHOV]LMQMDDUURQGEHVFKHUPG
'LW]LMQVRRUWHQGLHVWHUNDIKDQNHOLMN]LMQYDQYDVWHQHVWSODDWVHQ'HERVXLOEURHGLQERRPKROWHV
WHUZLMOGHNHUNXLOJHEUXLNPDDNWYDQJHERXZHQ'HVWHHQXLOEURHGW]RZHOLQERRPKROWHVDOVLQ
JHERXZHQ7HYHQV]LMQQHVWHQYDQLQERPHQEURHGHQGHURRIYRJHOVMDDUURQGEHVFKHUPG'H]H
VRRUWHQ]LMQQLHWLQVWDDWHHQJHKHHOHLJHQQHVWWHERXZHQHQPDNHQJHEUXLNYDQRXGH
NUDDLHQQHVWHQRIQHVWHQZDDU]LMHHUGHUJHEURHGKHEEHQ

1HVWHQYDQLQERPHQEURHGHQGHMDDUURQGEHVFKHUPGH URRI YRJHOVHQJHERXZEHZRQHQGH
MDDUURQGEHVFKHUPGHYRJHOVRRUWHQ ]RDOVXLOHQ ]LMQJH]LHQKHWRQWEUHNHQYDQEHERXZLQJHQ
ERPHQELQQHQGHSODQRQWZLNNHOLQJWHQWLMGHQYDQKHWRULsQWHUHQGYHOGEH]RHNQLHW
ZDDUJHQRPHQ

'HPRJHOLMNKHLGEHVWDDWGDW URRI YRJHOVRSHHQDQGHUHPDQLHUJHEUXLNPDNHQYDQKHW
SODQJHELHGELMYRRUEHHOGDOVIRHUDJHHUJHELHGHQRIGHJURHQHHOHPHQWHQELQQHQKHWSODQJHELHG
JHEUXLNHQDOVYDVWHDDQYOLHJURXWHWXVVHQYHUEOLMIVSODDWVHQIRHUDJHHUJHELHG+HWDDQWDVWHQYDQ
KHWIRHUDJHHUJHELHG]DOJH]LHQGHRPYDQJYDQGHRQWZLNNHOLQJJHHQQHJDWLHYHLQYORHGHQ
XLWRHIHQHQRSKHWOHHIJHELHGYDQ URRI YRJHOVHQHULVYROGRHQGHDOWHUQDWLHIIRHUDJHHUJHELHG
DDQZH]LJLQGHRPJHYLQJYDQKHWSODQJHELHG




5HSWLHOHQ



$PILELHsQ

'HPHHVWHUHSWLHOHQKRXGHQ]LFKPHWQDPHRSLQJHOHLGHOLMNHRYHUJDQJVVLWXDWLHVWXVVHQ
QDWXXUOLMNHELRWRSHQLQERVKHLGHHQYHHQJHELHGHQ ELMYRRUEHHOGKHLGHHQRIKHLVFKUDOH
JUDVODQGHQLQFRPELQDWLHPHWERVVHQHQRINOHLQHODQGVFKDSHOHPHQWHQ*H]LHQGH
WHUUHLQJHVWHOGKHLGHQGHEHNHQGHYHUVSUHLGLQJJHJHYHQV 5$9211DWXXUORNHWHQ
:DDUQHPLQJHQQO ]LMQJHHQUHSWLHOHQWHYHUZDFKWHQ2SEDVLVYDQGHELQQHQKHWSODQJHELHG
DDQZH]LJHELRWRSHQLVKHWYRRUNRPHQYDQUHSWLHOHQQLHWZDDUVFKLMQOLMN

,QKHWSODQJHELHG]LMQZDWHUJDQJHQDDQZH]LJ7HYHQVOLJWLQGHQDELMKHLGHHQJURWHZDWHUSDUWLM
=XONHHFRWRSHQYRUPHQYRRUDPILELHsQHHQJHVFKLNWOHHIJHELHG2SJURQGKLHUYDQLVKHW
DDQQHPHOLMNGDWLQKHWSODQJHELHGDOVGHJURHQHNLNNHUEUXLQHNLNNHUHQJHZRQHQSDG'H]H
VRRUWHQ]LMQOLFKWEHVFKHUPG6WULNWEHVFKHUPGHVRRUWHQ]LMQJHOHWRSYHUVSUHLGLQJVJHJHYHQV
QLHWWHYHUZDFKWHQ
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9LVVHQ



,QVHFWHQ RQJHZHUYHOGH 





,QKHWSODQJHELHGZRUGWDDQGHQRRUGZHVW]LMGHEHJUHQVWGRRUHHQZDWHUJDQJ%HVFKHUPGH
YLVVRRUWHQNXQQHQLQKHWJHELHGYRRUNRPHQ9DQZHJHVWHUNHHXWURILHULQJLVGHZDWHUJDQJ
HFKWHURQJHVFKLNWYRRUGH]HVRRUWHQ'HJURWHKRHYHHOKHLGPHVWVWRIIHQLQKHWZDWHU]RUJW
ZDDUVFKLMQOLMNLQGH]RPHUPDDQGHQYRRUYHHODOJHQJURHLZDDUGRRUKHWZDWHU]XXUVWRIDUP
ZRUGW+HWOHHIPLOLHXZRUGWGDQRQJHVFKLNWYRRUYHHOVRRUWHQ

8LW]RZHOOLWHUDWXXUVWXGLHHQKHWYHOGEH]RHNEOLMNWGDWKHWQLHWDDQQHPHOLMNLVGDWHULQKHW
SODQJHELHGEHVFKHUPGHRQJHZHUYHOGHYRRUNRPHQ'HKDELWDWHLVHQYDQEHVFKHUPGHVRRUWHQ
ELQQHQGH]HJURHS]LMQYDDN]HHUORFDWLHVSHFLILHNHQJHERQGHQDDQ]HHUELM]RQGHUHELRWRSHQ
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 *HELHGVEHVFKHUPLQJ

+HWSODQJHELHGLVQLHWJHOHJHQLQHHQJHELHGGDWZRUGWEHVFKHUPWGRRUGH
1DWXXUEHVFKHUPLQJZHW+HWSODQJHELHGOLJWZHOLQGHQDELMKHLGYDQJHELHGHQGLH]LMQ
DDQJHZH]HQLQKHWNDGHUYDQGHQDWXXUEHVFKHUPLQJVZHW+HWGLFKWVWELM]LMQGHEHVFKHUPGH
JHELHGOLJWRSHHQDIVWDQGYDQPLQLPDDOPWHQQRRUGHQYDQKHWSODQJHELHGHQEHWUHIWKHW
1DWXUDJHELHG³+ROODQGV'LHS´'LW1DWXUDJHELHGEHWUHIWHHQ+DELWDWULFKWOLMQ
9RJHOULFKWOLMQJHELHG(HQWZHHGHJHELHGGDWZRUGWEHVFKHUPGEHWUHIWKHW1DWXUDJHELHG
³.UDPPHU9RONHUDN´GLWJHELHGOLJRSHHQDIVWDQGYDQPLQLPDDONPWHQ]XLGZHVWHQYDQKHW
SODQJHELHG'LW1DWXUDJHELHGEHWUHIWHYHQHHQVHHQ+DELWDWULFKWOLMQ9RJHOULFKWOLMQJHELHG
$DQJH]LHQGHEHRRJGHSODQQHQJHHQGLUHFWHUHODWLHKHHIWPHWKHWQDWXXUJHELHGHQJH]LHQGH
RPYDQJ]LMQQHJDWLHYHHIIHFWHQXLWWHVOXLWHQ

+HWSODQJHELHG]HOIPDDNJHHQRQGHUGHHOXLWYDQHHQQDWXXUJHELHGHQRIEHKHHUVJHELHGSODQ
YDQGHSURYLQFLDOH(FRORJLVFKH+RRIGVWUXFWXXU(FKWHURPOLJJHQGHSHUFHOHQPDNHQZHO
RQGHUGHHOXLWYDQQDWXXUJHELHGSODQQHQYDQGHSURYLQFLH1RRUG%UDEDQW$DQJH]LHQGHEHRRJGH
SODQQHQJHHQGLUHFWHUHODWLHKHHIWPHWHHQJHELHGGDWLVDDQJHZH]HQDOV(+6HQJH]LHQGH
RPYDQJ]LMQQHJDWLHYHHIIHFWHQXLWWHVOXLWHQ

 6RRUWHQEHVFKHUPLQJ

2SEDVLVYDQGH]HTXLFNVFDQZRUGWJHFRQVWDWHHUGGDWKHWRQGHU]RHNVJHELHGHHQSRWHQWLsOH
KDELWDWELHGWYRRUHHQDDQWDO DOJHPHQH EHVFKHUPGHVRRUWHQHQHQNHOHVRRUWHQ]RRJGLHUHQGLH
]LMQYHUPHOGLQFDWHJRULHHQRIGHURGHOLMVW'H]HVRRUWHQ]LMQEHVFKHUPGLQKHWNDGHUYDQ
GH)ORUDHQ)DXQDZHWHHQRQWKHIILQJ)ORUDHQ)DXQDZHWLVGHUKDOYHQRRG]DNHOLMN

,QGH)ORUDHQ)DXQDZHWLVHHQ]RUJSOLFKWRSJHQRPHQ'LWKRXGWLQGDWYRRUDIJDDQGDDQGH
LQJUHHSDOOHPDDWUHJHOHQGLHQHQWHZRUGHQJHWURIIHQRPQDGHOLJHJHYROJHQRSIORUDHQIDXQD
YRRU]RYHUPRJHOLMNWHYRRUNRPHQWHEHSHUNHQRIRQJHGDDQWHPDNHQ'H]H]RUJSOLFKWJHOGW
DOWLMGHQYRRUDOOHVRRUWHQRRNDOVHURQWKHIILQJRIYULMVWHOOLQJLVYHUOHHQG

(U]LMQJHHQ]RRJGLHUHQDDQJHWURIIHQ9HUZDFKWZRUGWGDWHQNHOHDOJHPHQHYRRUNRPHQGH
EHVFKHUPGH]RRJGLHUVRRUWHQ]RDOVGHPRONRQLMQHJHOHQGLYHUVHPXLVVRRUWHQYRRUNRPHQ
ELQQHQGHRQGHU]RHNVORFDWLH2PGDWKHWKLHUJDDWRP]RRJGLHUVRRUWHQGLHLQJURWHGHOHQYDQ
1HGHUODQGHQ%UDEDQWDOJHPHHQ]LMQGRHWKHWYHUGZLMQHQYDQOHHIJHELHGLQKHWSODQJHELHG
JHHQDIEUHXNDDQGHJXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJYDQUHJLRQDOHRIODQGHOLMNHSRSXODWLHV
2QWKHIILQJYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW FDWHJRULH HQRIFRPSHQVDWLHLVGDDURPQLHW
QRRG]DNHOLMN

+HWSODQJHELHGPDDNW]HHUZDDUVFKLMQOLMNGHHOXLWYDQHHQIRHUDJHHUJHELHGYRRUYOHHUPXL]HQ
+HWSODQJHELHGEOLMIWGH]HIXQFWLHEHKRXGHQWLMGHQVHQQDGHLQJUHHSPDDUQHHPWPRJHOLMN
GRRUGHLQJUHHSLQNZDOLWHLWDI1HJDWLHYHHIIHFWHQRSSRSXODWLHQLYHDX]LMQGRRUKHWYHUORUHQ
JDDQYDQGHRSHQUXLPWHHQDDQYOLHJURXWHVJHOHWRSGHRPJHYLQJQLHWWHYHUZDFKWHQ

,QKHWNDGHUYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW]LMQYDVWHUXVWHQYHUEOLMISODDWVHQYDQYOHHUPXL]HQ
EHVFKHUPG,QGLHQGHYHUEOLMISODDWVHQYDQGH]HYOHHUPXL]HQLQKHWNDGHUYDQGH
SODQRQWZLNNHOLQJZRUGHQEHGUHLJGLVRQWKHIILQJYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWQRRG]DNHOLMN
DDQJH]LHQGH]HVRRUWHQWHYHQVYRRUNRPHQLQELMODJH,9YDQGH+DELWDWULFKWOLMQ'DDUPHH


$*(/DGYLVHXUV
'4XLFNVFDQ)ORUDHQIDXQDZHW
.ORRVWHUEORNMH,9
:LOOHPVWDG
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EHKRUHQGH]HVRRUWHQWRWGH]ZDDUVWEHVFKHUPGHFDWHJRULHLQGH)ORUDHQIDXQDZHW,QKHW
SODQJHELHG]LMQJHHQYHUEOLMIVSODDWVHQDDQJHWURIIHQ2QWKHIILQJYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQ
FRPSHQVDWLHLVGDDURPQLHWQRRG]DNHOLMN

$OOHYRJHOV]LMQEHVFKHUPGLQKHWNDGHUYDQGH9RJHOULFKWOLMQHQGH)ORUDHQ)DXQDZHW7LMGHQV
GHERXZZHUN]DDPKHGHQQHHPWGHYHUVWRULQJWRH,QGHKXLGLJHVLWXDWLHLVHFKWHURRNVSUDNH
YDQYHUVWRULQJGRRUERHUHQZHUN]DDPKHGHQ9RRUDOOHERXZZHUN]DDPKHGHQJHOGWGDWJHHQ
QHJDWLHIHIIHFWZRUGWYHUZDFKWRSEURHGHQGHYRJHOVRPGDWGH]HLQJURWHPDWHJHZHQG]LMQDDQ
EHZHJLQJHQDFWLYLWHLWHQWHJHQGHEHERXZGHNHUQ:HUNHQWLMGHQVKHWEURHGVHL]RHQLVPRJHOLMN
PLWVEURHGHQGHYRJHOVQLHWGLUHFWLQJHYDDUNRPHQGRRUGHYHUQLHWLJLQJYDQQHVWHQWLMGHQVGH
ZHUN]DDPKHGHQ%URHGHQGHYRJHOVGLHZRUGHQDDQJHWURIIHQRSRIQDELMHHQWHEHERXZHQ
RSSHUYODNPRJHQQLHWPRHGZLOOLJYHUVWRRUGZRUGHQ'HJHSODQGHRQWZLNNHOLQJPRHWGDQ
ZRUGHQXLWJHVWHOG'HZHUN]DDPKHGHQNXQQHQKHUYDWZRUGHQDOVKHWEURHGVHL]RHQYRRUELMLV

8LWGHLQYHQWDULVDWLHYDQGHRYHULJHVRRUWJURHSHQ YLVVHQRQJHZHUYHOGHDPILELHsQHQ
UHSWLHOHQ ELQQHQKHWSODQJHELHGLVQDDUYRUHQJHNRPHQGDWYHUGHUJHHQVSUDNHLVYDQ
EHVFKHUPGHGLHUVRRUWHQ+HWPRJHOLMNDDQWDVWHQYDQELM]RQGHUHRYHULJHVRRUWHQLVGDQRRNQLHW
DDQGHRUGH




$*(/DGYLVHXUV
'4XLFNVFDQ)ORUDHQIDXQDZHW
.ORRVWHUEORNMH,9
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*(5$$'3/((*'(%5211(1
$WODVYDQGH1HGHUODQGVH%URHGYRJHOVYHUVSUHLGLQJDDQWDOOHQYHUDQGHULQJ62921
%HVFKHUPSODQYRRUYOHHUPXL]HQLQ1RRUG%UDEDQW=RRJGLHUHQYHUHQLJLQJ9==GHFHPEHU

'HDPILELHsQHQUHSWLHOHQYDQ1HGHUODQG1HGHUODQGVHIDXQD5$921
1DWXXUEDODQV3ODQEXUHDXYRRUGH/HHIRPJHYLQJ
3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW'LUHFWLH(FRORJLH%XUHDX1DWXXUYHUNHQQLQJ
5RGH/LMVWYDQEHGUHLJGHYRJHOV9RJHOEHVFKHUPLQJ1HGHUODQG
ZZZPLQOQYQO
ZZZQDWXXUNDDUWQO
ZZZQDWXXUNHQQLVQO
ZZZQDWXXUORNHWQO
ZZZ5DYRQQO
ZZZYOHHUPXLVQHW
ZZZZDDUQHPLQJQO
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)ORUDHQ)DXQDZHW








:HWWHOLMNNDGHU
'HEHVFKHUPLQJYDQGLHUHQSODQWHQVRRUWHQLVVLQGVDSULOLQGH)ORUDHQIDXQDZHW
JHUHJHOG+HWGRHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWLVKHWLQVWDQGKRXGHQHQEHVFKHUPHQYDQLQKHW
ZLOGYRRUNRPHQGHSODQWHQHQGLHUVRRUWHQ'H)ORUDHQIDXQDZHWNHQW]RZHO
YHUERGVEHSDOLQJHQDOVHHQ]RUJSOLFKW'HYHUERGVEHSDOLQJHQ]LMQJHEDVHHUGRSKHWµQHHWHQ]LM
SULQFLSH 'DWEHWHNHQWGDWDOOHVFKDGHOLMNHKDQGHOLQJHQWHQDDQ]LHQYDQEHVFKHUPGHSODQWHQ
HQGLHUVRRUWHQLQSULQFLSHYHUERGHQ]LMQ9RRUYHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQVRRUWHQHQ
YHUVFKLOOHQGHDFWLYLWHLWHQ]LMQYULMVWHOOLQJHQRIRQWKHIILQJHQYDQGH]HYHUERGVEHSDOLQJHQ
PRJHOLMN+LHUYRRUJHOGHQYHUVFKLOOHQGHYRRUZDDUGHQ ]LHRQGHU 1DDVWGHYHUERGVEHSDOLQJHQ
YDQGH)ORUDHQIDXQDZHWJHOGWGH]RUJSOLFKWWHQDDQ]LHQYDQDOOHLQKHWZLOGOHYHQGHGLHUHQHQ
SODQWHQHQKXQOHHIRPJHYLQJ ]LHNDGHU 'H]RUJSOLFKWJHOGWDOWLMGYRRULHGHUHHQHQLQDOOH
JHYDOOHQ


9HUERGVEHSDOLQJHQYROJHQVGH)ORUDHQIDXQDZHW

9HUERGHQKDQGHOLQJHQPHWEHWUHNNLQJWRWEHVFKHUPGHSODQWHQ
$UWLNHO +HWSOXNNHQYHU]DPHOHQDIVQLMGHQYHUQLHOHQEHVFKDGLJHQRQWZRUWHOHQRIRSHHQ
DQGHUHPDQLHUYDQGHJURHLSODDWVYHUZLMGHUHQYDQSODQWHQ
$UWLNHO +HWYHUYRHUHQHQRQGHU]LFKKHEEHQ LQYHUEDQGPHWYHUSODDWVHQ YDQSODQWHQ

9HUERGHQKDQGHOLQJHQPHWEHWUHNNLQJWRWEHVFKHUPGHGLHUHQ
$UWLNHO +HWGRGHQYHUZRQGHQYDQJHQRIEHPDFKWLJHQYDQGLHUHQ+HWPHWKHWRRJYDQ
ERYHQVWDDQGHGRHOHQRSVSRUHQYDQGLHUHQ
$UWLNHO +HWRS]HWWHOLMNYHURQWUXVWHQYDQGLHUHQ
$UWLNHO +HWEHVFKDGLJHQYHUQLHOHQXLWKDOHQZHJQHPHQYHUVWRUHQYDQQHVWHQKROHQRI
DQGHUHYRRUWSODQWLQJVRIYDVWHUXVWRIYHUEOLMIVSODDWVHQYDQGLHUHQ
$UWLNHO +HWYHUYRHUHQHQRQGHU]LFKKHEEHQ LQYHUEDQGPHWYHUSODDWVHQ YDQGLHUHQ

=RUJSOLFKWYROJHQVGH)ORUDHQIDXQDZHW

DUWLNHO(HQLHGHUQHHPWYROGRHQGH]RUJLQDFKWYRRUGHLQKHWZLOGOHYHQGHGLHUHQHQ
SODQWHQDOVPHGHYRRUKXQGLUHFWHOHHIRPJHYLQJ

'H]RUJEHGRHOGLQKHWHHUVWHOLGKRXGWLQLHGHUJHYDOLQGDWHHQLHGHUGLHZHHWRI
UHGHOLMNHUZLMVNDQYHUPRHGHQGDWGRRU]LMQKDQGHOHQRIQDODWHQQDGHOLJHJHYROJHQYRRUIORUDRI
IDXQDNXQQHQZRUGHQYHURRU]DDNWYHUSOLFKWLVGHUJHOLMNKDQGHOHQDFKWHUZHJHWHODWHQ
YRRU]RYHU]XONVLQUHGHOLMNKHLGNDQZRUGHQJHYHUJGGDQZHODOOHPDDWUHJHOHQWHQHPHQGLH
UHGHOLMNHUZLMVYDQKHPNXQQHQZRUGHQJHYHUJGWHQHLQGHGLHJHYROJHQWHYRRUNRPHQRI
YRRU]RYHUGLHJHYROJHQQLHWNXQQHQZRUGHQYRRUNRPHQGH]H]RYHHOPRJHOLMNWHEHSHUNHQRI
RQJHGDDQWHPDNHQ
=RDOVHHUGHULVEHVFKUHYHQ]LMQHUYRRUYHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQVRRUWHQHQYHUVFKLOOHQGH
DFWLYLWHLWHQYULMVWHOOLQJHQRQWKHIILQJHQHQJHGUDJVFRGHVQRGLJ2PHHQGXLGHOLMNEHHOGWH
NULMJHQZHONHWRHSDVVLQJLQKHWRQGHUKDYLJHSODQJHELHGYDQNUDFKWLVLVKLHUYRRUHHQVFKHPD
RSJHVWHOGGRRUKHW0LQLVWHULHYDQ/DQGERXZ1DWXXUHQ9RHGVHONZDOLWHLW'RRUVWDSVJHZLMVGLW
VFKHPDWHGRRUORSHQZRUGWGXLGHOLMNZHONHWRHSDVVLQJ YULMVWHOOLQJJHGUDJVFRGHRQWKHIILQJ 
QRGLJLV,Q%LMODJHLVHHQWRHOLFKWLQJZHHUJHJHYHQYDQGHYHUVFKLOOHQGHVWDSSHQGLHJHPDDNW
GLHQHQWHZRUGHQ,QDIEHHOGLQJLVKHWERYHQJHQRHPGHVFKHPDZHHUJHJHYHQ






$IEHHOGLQJ6FKHPDYULMVWHOOLQJJHGUDJVFRGHRQWKHIILQJ EURQ0LQLVWHULHYDQ/DQGERXZ1DWXXUHQ9RHGVHONZDOLWHLW








$OJHPHQH0DDWUHJHOYDQ%HVWXXU

'H0LQLVWHUYDQ/19KHHIWGRRUPLGGHOYDQHHQ$OJHPHQH0DDWUHJHOYDQ%HVWXXUGH
UHJHOJHYLQJURQGGH)ORUDHQIDXQDZHWDDQJHSDVW]RGDWGHZHUNLQJYDQGHZHWHHQYRXGLJHU
ZRUGW+HWEHODQJULMNVWHJHYROJLVGDWGHSURFHGXUHVELMUXLPWHOLMNHLQJUHSHQHQELMEHVWHQGLJ
JHEUXLNHQEHKHHUDDQ]LHQOLMNHHQYRXGLJHUZRUGHQDDQJH]LHQYRRUGHPHHVWDOJHPHQHVRRUWHQ
HUHHQYULMVWHOOLQJYDQGHYHUERGVEHSDOLQJHQNRPW YRRURQGHUPHHUUXLPWHOLMNHLQJUHSHQHQ
EHVWHQGLJJHEUXLNHQEHKHHU 'HLQWHUSUHWDWLHYDQHHQDDQWDODUWLNHOHQLVRQGHUPHHUGRRUKHW
RQWEUHNHQYDQMXULVSUXGHQWLHQRJQLHWRSDOOHSXQWHQJHKHHOKHOGHU%LMKHWWRHSDVVHQYDQGH
)ORUDHQIDXQDZHWZRUGWYRRUWDDQHHQRQGHUVFKHLGJHPDDNWLQGULHFDWHJRULHsQYDQ
EHVFKHUPGHVRRUWHQ

'HDOJHPHQHEHVFKHUPGHVRRUWHQZDDUYRRUWHQDDQ]LHQYDQDFWLYLWHLWHQLQKHW
NDGHUYDQUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQEHVWHQGLJJHEUXLNHQEHKHHUHHQYULMVWHOOLQJ
]RQGHUQDGHUHYRRUZDDUGHQJHOGW2QWKHIILQJWHQEHKRHYHYDQDQGHUHDFWLYLWHLWHQ
NDQZRUGHQYHUOHHQGYRRUKHWYHUMDJHQYHURQWUXVWHQYHUVWRUHQHQRQRS]HWWHOLMN
GRGHQYDQGH]HJURHSVRRUWHQPLWVGHJXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJQLHWLQ
KHWJHGLQJLV'H]RUJSOLFKWEOLMIWYDQNUDFKW

'HEHGUHLJGHEHVFKHUPGHVRRUWHQYRRUHHQDDQWDOVRRUWHQSODQWHQHQGLHUHQJHOGW
HHQVWULNWHUEHVFKHUPLQJVUHJLPH2PGDW]HLQ1HGHUODQGDOVEHGUHLJGZRUGHQ
EHVFKRXZG9ULMVWHOOLQJJHOGWDOVRSEDVLVYDQHHQJRHGJHNHXUGHJHGUDJVFRGH
ZRUGWJHZHUNW2QWKHIILQJNDQZRUGHQYHUOHHQGDOVJHHQDIEUHXNZRUGWJHGDDQ
DDQGHJXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHVRRUW

'HVWULNWEHVFKHUPGHVRRUWHQDOOHYRJHOVRRUWHQDOVPHGHSODQWHQGLHUVRRUWHQGLH
YHUPHOGVWDDQLQ%LMODJH,9YDQGH+DELWDWULFKWOLMQRIELM$OJHPHQH0DDWUHJHOYDQ
%HVWXXU]LMQDDQJHZH]HQDOVEHGUHLJGHVRRUWHQ JHQRHPGLQ%LMODJHYDQKHW
EHWUHIIHQGHEHVOXLW 9RRUYHUVWRULQJ PHWZH]HQOLMNHLQYORHG YDQGH]HVRRUWHQNDQ
JHHQYULMVWHOOLQJRIRQWKHIILQJZRUGHQYHUNUHJHQ9RRUEHVWHQGLJJHEUXLNHQEHKHHU
JHOGWRRNYRRUGH]HVRRUWHQHHQYULMVWHOOLQJWHQDDQ]LHQYDQGHYHUERGVEHSDOLQJHQ
LQDUWLNHOHQHQPLWVPHQZHUNWRSEDVLVYDQHHQGRRUGHPLQLVWHUJRHG
JHNHXUGHJHGUDJVFRGH9RRUKHWRYHUWUHGHQYDQYHUERGVEHSDOLQJHQELMUXLPWHOLMNH
LQJUHSHQLVDOWLMGHHQRQWKHIILQJRSJURQGYDQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW
QRRG]DNHOLMN2QWKHIILQJNDQDOOHHQZRUGHQYHUOHHQGDOVHUJHHQDQGHUH
EHYUHGLJHQGHRSORVVLQJYRRUKDQGHQLVHUVSUDNHLVYDQHHQLQGHZHWJHQRHPGH
UHGHQYDQRSHQEDDUEHODQJHQHUJHHQDIEUHXNZRUGHQJHGDDQDDQGHJXQVWLJH
VWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJYDQGHVRRUW(HQFRPSHQVDWLHSODQZDDULQZRUGW
DDQJHJHYHQKRHVFKDGHDDQHHQVRRUWZRUGWYRRUNRPHQGDQZHOZRUGW
JHFRPSHQVHHUGLVGRRUJDDQVYHUHLVW

'DDUQDDVWLVHUHHQNOHLQHFDWHJRULHYDQ]HOG]DPHVRRUWHQGLHRS%LMODJH,,YDQGH
+DELWDWULFKWOLMQYRRUNRPHQPDDUQLHWEHVFKHUPG]LMQRSJURQGYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW
'HUKDOYHEHVWDDWHUJHHQQRRG]DDNRIPRJHOLMNKHLGRQWKHIILQJDDQWHYUDJHQYRRULQJUHSHQGLH
GH]HVRRUWHQNXQQHQEHwQYORHGHQ'H]HVRRUWHQ]LMQHFKWHU VWULNW EHVFKHUPGLQGH6SHFLDOH
%HVFKHUPLQJV]RQHVGLHWHQEHKRHYHYDQGH]HVRRUWHQ]LMQLQJHVWHOG9RRUKHWSOHJHQYDQ
LQJUHSHQLQ]XONHJHELHGHQJHOGWDOWLMGKHWDIZHJLQJVNDGHUYDQGH+DELWDWULFKWOLMQ
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7RHOLFKWLQJVFKHPDYULMVWHOOLQJJHGUDJVFRGHRQWKHIILQJ







7RHOLFKWLQJVFKHPDYULMVWHOOLQJJHGUDJVFRGHRQWKHIILQJ


9ULMVWHOOLQJ

+HWYHUVFKLOWXVVHQYULMVWHOOLQJHQRQWKHIILQJLVYDQZHWVWHFKQLVFKHDDUG(HQYULMVWHOOLQJLVHHQ
DOJHPHHQJHOGHQGHXLW]RQGHULQJRSHHQZHWWHOLMNYHUERGYRRUHHQ EHSDDOGH FDWHJRULHYDQ
JHYDOOHQ(HQRQWKHIILQJLVHHQEHVOXLWZDDUELMLQHHQLQGLYLGXHHOFRQFUHHWJHYDOHHQ
XLW]RQGHULQJRSHHQZHWWHOLMNYHUERGZRUGWJHPDDNW2PWHEHSDOHQRIXLQDDQPHUNLQJNRPW
YRRUGHYULMVWHOOLQJVUHJHOLQJPRHWXHHQDDQWDOYUDJHQEHDQWZRRUGHQ ]LHRRNKHWVFKHPD 
(HUVWPRHWXEHSDOHQRIGH)ORUDHQIDXQDZHWYDQWRHSDVVLQJLV

6WDS,VGH)ORUDHQIDXQDZHWYDQWRHSDVVLQJ"
'HUHJHOV]LMQDOOHHQYDQWRHSDVVLQJDOVRSGHSOHNZDDUXDDQKHWZHUNJDDWEHVFKHUPGH
SODQWHQRIGLHUHQYRRUNRPHQ5DDGSOHHJKLHUYRRUGHWDEHOOHQHQELMGH]HPRGXOH'H
UHJHOVJHOGHQWHYHQVYRRUDOOHYRJHOV9HUYROJHQVPRHWXEHSDOHQRIXZDFWLYLWHLWHQHHQ
VFKDGHOLMNHIIHFWKHEEHQRSGHDDQZH]LJHEHVFKHUPGHVRRUWHQ=RQHHGDQLVGH]HZHWQLHWRS
XYDQWRHSDVVLQJ

6WDS9DOOHQXZZHUN]DDPKHGHQRQGHUGHDFWLYLWHLWHQZDDUYRRUGH
YULMVWHOOLQJVUHJHOLQJJHOGW"
'HYULMVWHOOLQJVUHJHOLQJEHYDWYULMVWHOOLQJHQYRRUGHYROJHQGHGULHFDWHJRULHsQYDQDFWLYLWHLWHQ
• %HVWHQGLJEHKHHUHQRQGHUKRXGRRNLQODQGERXZHQERVERXZ
• %HVWHQGLJJHEUXLN
• 5XLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ
$OVXZZHUN]DDPKHGHQKLHUQLHWRQGHUYDOOHQPRHWXYULMZHODOWLMGHHQRQWKHIILQJDDQYUDJHQ
8LWHUDDUGJHOGWGDWQLHWDOVXZZHUN]DDPKHGHQJHHQVFKDGHWRHEUHQJHQDDQGHEHVFKHUPGH
VRRUWHQRSGHSOHNZDDUXDDQKHWZHUNJDDW

%HVWHQGLJEHKHHUHQRQGHUKRXG
'LWJDDWRPZHUNDDQYDDUZHJHQZDWHUJDQJHQZDWHUNHULQJHQRHYHUVYOLHJYHOGHQZHJHQ
VSRRUZHJHQHQEHUPHQZHUNLQKHWNDGHUYDQQDWXXUEHKHHUHQZHUNLQKHWNDGHUYDQ
ODQGERXZRIERVERXZ&UXFLDDOLVGDWXZDFWLYLWHLWHQEHVWDDQXLWGHYRRUW]HWWLQJYDQHHQ
SUDNWLMNGLHLVJHULFKWRSEHKRXGYDQGHEHVWDDQGHVLWXDWLH
'H]HZHUN]DDPKHGHQZRUGHQDOODQJHURSGH]HPDQLHUXLWJHRHIHQGHQKHEEHQNHQQHOLMNQLHW
YHUKLQGHUGRIHU]HOIVDDQELMJHGUDJHQGDW]LFKEHVFKHUPGHVRRUWHQLQKHWJHELHGKHEEHQ
JHYHVWLJG9DDNLVHUHHQEHKHHUVRIRQGHUKRXGVSODQYRRUODQJHUHWHUPLMQ8NXQWGHQNHQDDQ
PDDLHQRPYHJHWDWLHVLQVWDQGWHKRXGHQPDDLHQYDQEHUPHQYRRUYHUNHHUVYHLOLJKHLGPDDLHQ
YDQJUDVYRRUNXLOYRHUEHKHHUYDQZDWHUORSHQPDDURRNDDQRRJVWHQLQGHODQGERXZRIKHW
YHOOHQYDQERPHQLQGHERVERXZ

/HWRSKHWHOHPHQWEHVWHQGLJKHLGLVKLHUFUXFLDDO=RGUDXJURWHYHUDQGHULQJHQGRRUYRHUW]RDOV
WRHSDVVLQJYDQQLHXZHWHFKQLHNHQRIPDFKLQHVRILQJULMSHQGHJURRWVFKDOLJHPDDWUHJHOHQ
QHHPW ELMYRRUEHHOGNDDONDSYDQERVRPYRUPLQJYDQHHQQDWXXUW\SHGRRUDIJUDYLQJDIJUDYHQ
YDQGXLQHQRSJURWHVFKDDOSODJJHQYDQHHQKHLGHYHOGXLWEDJJHUHQYDQHHQ GLFKWJHJURHLG
YHQ RIRPYRUPLQJYDQJUDVQDDUDNNHUODQG LVHUJHHQVSUDNHPHHUYDQEHVWHQGLJEHKHHURI
RQGHUKRXG








2QGHUGHZHUN]DDPKHGHQYDOWQLHWKHWEHKHHUYDQGLHUHQHQGHEHVWULMGLQJYDQVFKDGHGRRU
GLHUHQ'LWYROJWXLWGHRS]HWYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW'H)ORUDHQIDXQDZHWNHQWDSDUWH
YULMVWHOOLQJHQHQRQWKHIILQJVPRJHOLMNKHGHQYRRUEHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJQDPHOLMNLQGH
DUWLNHOHQWRWHQPHWYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWKHW%HVOXLWEHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJ
GLHUHQHQGH5HJHOLQJEHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQ9RRUPHHULQIRUPDWLHKLHURYHUNXQWX
]LFKKHWEHVWHZHQGHQWRWXZSURYLQFLDOHRYHUKHLGGLHGLWGHHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW
XLWYRHUW

%HVWHQGLJJHEUXLN
'LW]LMQMDUHQODQJHDFWLYLWHLWHQGLHVDPHQKDQJHQPHWGHODQGVFKDSSHOLMNHNZDOLWHLWYDQHHQ
JHELHGHQGLHGDDULQ]LMQLQJHSDVW9RRUEHHOGHQ]LMQKHWJHEUXLNYDQPLOLWDLUHRHIHQWHUUHLQHQ
UHFUHDWLHJHELHGHQKHWEHKHHUHQRQGHUKRXGYDQUHFUHDWLHWHUUHLQHQ]RDOVMDFKWKDYHQVPDDU
RRNHYHQHPHQWHQRSGDDUYRRUEHVWHPGHWHUUHLQHQ]RDOVPRWRUFURVV+LHUYRRUJHOGWKHW]HOIGH
DOVKLHUERYHQGHDFWLYLWHLWHQYLQGHQDOODQJHURSGH]HPDQLHUSODDWVHQKHEEHQNHQQHOLMNQLHW
YHUKLQGHUGGDW]LFKEHVFKHUPGHVRRUWHQKHEEHQJHYHVWLJG]RGUDXYHUDQGHULQJHQDDQEUHQJWLQ
IUHTXHQWLHRPYDQJRILQWHQVLWHLWHQXGXVGXLGHOLMNDIZLMNWYDQGHJHEUXLNHOLMNHJDQJYDQ
]DNHQLVHUQLHWODQJHUVSUDNHYDQEHVWHQGLJJHEUXLN

5XLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQLQULFKWLQJ
'LWLVHHQEUHHGVFDODYDQJURRWVFKDOLJHRINOHLQVFKDOLJHDFWLYLWHLWHQDDQOHJYDQZHJHQ
EHGULMYHQWHUUHLQHQKDYHQVRIZRRQZLMNHQPDDURRNGHERXZYDQHHQVFKXXURIGHYHUERXZLQJ
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SAMENVATTING:
In april 2010 heeft Becker & Van de Graaf bv in opdracht van AGEL Adviseurs een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Kloosterblokje IV in Willemstad, gemeente
Moerdijk. Het bureauonderzoek had tot doel het opstellen van een gespecificeerde archeologische
verwachting voor het plangebied.
e

Het plangebied is ten zuidoosten van Willemstad gelegen in de 16 -eeuwse Polder Ruigenhil. Tot de
inpoldering was dit een gebied van gorzen en slikken dat regelmatig overstroomde. Bewoning vond
plaats op zelf opgeworpen vluchtheuvels. De ondergrond van het plangebied bestaat hierdoor uit
wadafzettingen. De diepe ondergrond bestaat uit dekzand dat hier is afgezet tijdens de laatste ijstijd.
Zowel in het plangebied zelf als in de omgeving van het plangebied zijn geen archeologische
monumenten, vondsten, waarnemingen of andere archeologische onderzoeken bekend. Het
plangebied heeft op de landelijke en provinciale verwachtingskaart een lage archeologische waarde.
Op de historische kaarten is te zien dat het plangebied altijd voor agrarische doeleinden gebruikt is
geweest en dat er nooit bebouwing heeft gestaan. Dit beeld wordt bevestigd door een lid van de
heemkundekring.
Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat voor het plangebied een lage
archeologische verwachting geldt. Het dekzand, waarop bewoning plaats kan hebben gevonden in
het Paleolithicum, ligt dusdanig diep dat het niet zal worden verstoord door de graafwerkzaamheden
e
en is bovendien hoogstwaarschijnlijk geërodeerd. Tot aan de inpoldering in de 16 eeuw zal het
plangebied niet gunstig zijn geweest voor bewoning. Pas hierna werd bewoning mogelijk maar deze
heeft hier niet plaatsgevonden, zoals is te zien op de historische kaarten.
Gezien de lage archeologische verwachting die geldt voor het plangebied wordt aanbevolen om geen
vervolgonderzoek uit te laten voeren.
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
In opdracht van AGEL Adviseurs heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv in
april 2010 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Kloosterblokje IV in
Willemstad, gemeente Moerdijk. Het gaat om een bestemmingsplanwijziging waarbij ca. 100
woningen worden gerealiseerd op een gebied dat momenteel in gebruik is als weiland. De exacte
funderingsdieptes van deze te bouwen woningen zijn vooralsnog onbekend, waardoor hier wordt
uitgegaan van een maximale verstoringdiepte van 2,0 meter beneden maaiveld. De kans bestaat dat
eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden.
1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting voor het
plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en verwachte
archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek
worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek.
Om dit doel te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven:
x

Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief aanwezig?

x

Wat is (naar verwachting) de omvang, ligging, aard en datering hiervan?

Indien het bureauonderzoek niet of onvoldoende antwoord kan geven op bovenstaande vragen:
x

Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de vragen 1 en 2 voldoende te kunnen
beantwoorden?

Indien het bureauonderzoek voldoende antwoord kan geven op de vragen 1 en 2:
x

In welke mate wordt een eventueel aanwezig bodemarchief verstoord door de realisatie van de
geplande bodemingreep?

x

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.1 (Centraal College van Deskundigen 2006) en de gemeentelijke eisen.
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen
naar bijlage 4. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van
afkortingen en begrippen).
1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied
De ligging van het onderzochte gebied, oftewel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het
plangebied met een oppervlakte van 5,32 ha, is gelegen ten zuidoosten van de stad Willemstad, en
ligt direct ten noordoosten van waar de wegen Steenpad en Noordlangeweg elkaar kruisen. De
exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 3.
Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied
gekozen. De grootte van deze straal is gekozen zodat onderzoek dat voorheen heeft plaatsgevonden
in de directe omstreken in het huidige onderzoek kon worden betrokken. Op deze manier kunnen
aannames worden gemaakt over welke archeologische waarden in het plangebied zelf zouden
kunnen worden aangetroffen.

1.4. Werkwijze
Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische
waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de onderstaande
lijst. Deze gegevens zijn aangevuld met relevante informatie uit beschikbare achtergrondliteratuur (zie
literatuurlijst).
Archeologie
x Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
x Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant
x Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Bodemkaarten en geomorfologische kaarten
x Bodemkaart 43 Oost Willemstad (Stichting voor Bodemkartering 1980)
x Geomorfologische kaart 43 W/O (Alterra 2005)
Historische kaarten
Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder:
x www.watwaswaar.nl
Overige informatie
x Contact met de heer K. Oosters van de Heemkundekring De Willemstad

Figuur 1: Het plangebied op een luchtfoto uit 2005 (bron: Google Earth).

2. Geomorfologie en bodem
2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap
Het plangebied ligt in het zuidwestelijk zeekleigebied. In de ondergrond bevindt zich dekzand uit de
laatste ijstijd (het Weichselien, 117.000 tot 11.500 jaar geleden), behorende tot de Boxtel Formatie.
Aan het begin van het Holoceen, circa 10.000 jaar geleden, kon vanwege het geleidelijk verbeterende
klimaat de vegetatiegroei toenemen. Het landijs smolt ten gevolge van een sterke temperatuurstijging
en met name aan het begin van het Holoceen trad een sterke zeespiegelstijging op. Door het
gelijktijdig stijgende grondwater ontstond met name in de lagere delen van het landschap een groot
drassig gebied, waarin veenvorming plaatsvond. Door (relatieve) stijging van de zeespiegel, in
combinatie met de werking van getijden, verdronk het dekzandlandschap geleidelijk waardoor
veenvorming en de afzetting van sediment elkaar opvolgden. Gedurende deze fase werd het gebied
gekenmerkt door het ontstaan van wadden en kwelders. Vanaf 5.000 jaar geleden nam de snelheid
van de zeespiegelstijging af, waardoor de Nederlandse kust kon uitbreiden en een kustbarrière
ontstond bestaande uit een serie strandwallen en -vlaktes. Achter de strandwallen ontstond een
gebied met rustige en relatief vochtige omstandigheden, waardoor met name tussen de toenmalige
rivieren grote veengebieden konden ontwikkelen. In de Middeleeuwen is het veen op veel locaties
verdwenen als gevolg van (grootschalige) ontginningen. Door de ontginningen trad er een sterke
verlaging van het maaiveld op en werd het gebied vatbaar voor overstromingen. De meest bekende
overstroming is de St. Elisabethsvloed van november 1421, waarbij op veel locaties in Nederland de
dijken braken en land en dorpen werden weggeslagen en waarbij de Biesbosch is ontstaan
(Berendsen 2005).
2.2. Geomorfologie
Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als zijnde deel van een vlakte van getijdeafzettingen (Kaartcode 2M35) (Alterra 2005). Deze getijde-afzettingen worden vaak gekenmerkt door
het voorkomen van een dikke laag (wad)zand die naar boven toe meer kleiig wordt. Het gebied
rondom Willemstad is waarschijnlijk een combinatie van opwassen en aanwassen. Dit betekent dat
het gebied deels is ontstaan als platen in snel stromende getijdegeulen (opwassen) en deels is
aangeslibd tegen reeds bestaande bedijkingen (aanwassen) (Berendsen 2005).
Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; Figuur 2) is te zien dat aan de noordwestzijde
van het plangebied, langs het Steenpad, een verhoging loopt. Deze verhoging lijkt zich in het zuiden
van het plangebied op te splitsen. Mogelijk betreft het hier een oude kreekrug die nu nog als
verhoging in het landschap zichtbaar is.

Figuur 2: Het plangebied op de hoogtekaart van Nederland (bron: www.ahn.nl/viewer). De hoogtes lopen van blauw (laag) via
groen en geel naar oranje (hoog). De ligging van de mogelijke kreekrug is aangegeven met de paarse lijn.

2.3. Bodem
Op de bodemkaart wordt het plangebied en directe omgeving aangegeven als bestaande uit een
kalkrijke poldervaaggrond (Mn35A, Gt V/VI). Zoals de naam al zegt, zijn dergelijke gronden
voornamelijk gelegen in polders. Zij vormen zich in allerlei kleiafzettingen. Poldervaaggronden worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van een grijze humusarme bovengrond (De Bakker 1966).
Het plangebied heeft een grondwatertrap V of VI. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op
gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstandsdieptes (GLG). Hiermee worden
de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en
verdamping. Grondwatertrap V duidt op gronden met een sterk wisselende grondwaterstand. Bij
grondwatertrap V wordt de GHG aangetroffen op minder dan 40 cm -mv terwijl de GLG wordt
aangetroffen op een diepte van meer dan 120 cm –mv. Grondwatertrap VI duidt op droge gronden
waarbij de GHG wordt aangetroffen op een diepte tussen 40 en 80 cm -mv en de GLG op een diepte
van meer dan 120 cm –mv. Ondanks de sterk wisselende grondwaterniveaus, is de bodemmatrix
gunstig voor het behoud van organische (archeologische) resten, zoals bot en houten objecten.

3. Archeologische en historische informatie
3.1. Korte geschiedenis van Willemstad
Willemstad is gelegen op het voormalige Eiland van Ruigenhil, dat is ontstaan door de inpoldering
van de polders Fijnaart, de Grote Polder en Ruigenhil (Sneep et al. 1996). Voorafgaand aan de
inpoldering was dit een ruig gebied van gorzen, slikken en rietland dat toebehoorde aan het Markizaat
van Bergen op Zoom en verpacht werd aan schaapsherders. De schaapsherders woonden, om zich
te beschermen tegen de hoge stormvloeden, op zelf opgeworpen vluchtheuvels (Heemkundekring De
Willemstad 2008).
Het Eiland van Ruigenhil wisselde, totdat het in 1576 definitief in Staatse handen kwam, meerdere
malen van bezetter. In 1583 werd het dorp Ruigenhil in opdracht van Willem van Oranje uitgebreid tot
een vesting en werd de naam veranderd in Willemstad (van Ham 1996).
Willemstad heeft meerdere malen te lijden gehad onder plunderingen en aanvallen van vijandelijke
troepen, onder andere de Spanjaarden en de Fransen. In maart 1793 werd de stad door de Fransen
bestookt met zwaar artillerievuur. Hierna is de stad nog meerdere malen in staat van verdediging
geweest en was er een aanzienlijk garnizoen gelegerd. In 1926 is de vesting De Willemstad
opgeheven en zijn de bruggen voor de twee voormalige poorten (afgebroken in 1792 en 1872) en de
brug voor het ravelijn vervangen door dammen met duikers. Met uitzondering van deze bruggen en
poorten is de vesting Willemstad, zowel de verdedigingswerken als de gebouwen, tegenwoordig nog
geheel intact (van Ham 1996).
3.2. Archeologie
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant is het
plangebied van een lage archeologische waarde. Vanwege de ligging in Polder de Ruigenhil, met een
regelmatige rasterstructuur en verschillende kreekrelicten, is het plangebied wel van een hoge
historisch geografische waarde. Het plangebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische
Waarden (IKAW) aangegeven als een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Ook
zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere onderzoeken uitgevoerd in het
plangebied zelf (bijlage 2). In een straal van 500 meter om het plangebied staan op de IKAW geen
onderzoeksmeldingen aangegeven, noch zijn er waarnemingen of vondsten gemeld (Bijlage 2). In de
Polder Ruigenhil zijn zelfs binnen 3 km rondom het plangebied geen waarnemingen of vondsten
gedaan.
3.3. Historische situatie en huidig landgebruik
e

Het plangebied ligt sinds de 16 eeuw in een binnendijks gebied. Op een kadasterkaart van de
gemeente Willemstad uit 1811-1832 is het plangebied opgedeeld in twee percelen, nummers 59 en
60 (Bijlage 4). Kadastrale gegevens uit diezelfde periode meldden dat deze twee percelen in gebruik
zijn als weiland (Kadaster 1832). Op topografische kaarten uit 1886 en 1959 lijkt niks aan dit te beeld
te zijn veranderd (Bijlagen 5-6). De gebieden lijken nog steeds in gebruik als hetzij akkerland hetzij
weiland. Er zijn geen sporen te zien van bebouwing of enige andere structuren. De heer Oosters van
Heemkundekring De Willemstad bevestigt dit idee, en meldt dat het gebied in het verleden alleen is
gebruikt als landbouwgebied. Ook ten tijde van dit onderzoek was het plangebied in gebruik als
landbouwgebied (Bijlage 1; Figuur 1). Voor zover bekend en voor zover is af te leiden uit de
hoogtekaart van Nederland, hebben in het plangebied geen afgravingen of bodemsaneringen
plaatsgevonden (Figuur 2; www.bodemloket.nl).

4. Conclusie en verwachtingsmodel
In april 2010 heeft Becker & Van de Graaf bv in opdracht van AGEL Adviseurs een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Kloosterblokje IV in Willemstad, gemeente Moerdijk. Het
doel van het bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde verwachting voor het
plangebied.
e

Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Willemstad in een gebied dat in de 16 eeuw is
ingepolderd. Voor de inpoldering was dit een gebied dat vanaf het begin van het Holoceen, ongeveer
10.000 jaar geleden, onder invloed stond van het water en waar afwisselend overstromingen en
veenvorming optraden. De bodem in het plangebied bestaat waarschijnlijk uit wadafzettingen. Op de
hoogtekaart van Nederland is te zien dat aan de noordwestzijde van het plangebied mogelijke en
kreekrug gelegen is.
Het plangebied heeft op de landelijke en provinciale verwachtingskaart een lage archeologische
verwachting. Binnen een straal van 3 km rondom het plangebied zijn in de Polder Ruigenhil geen
archeologische monumenten, waarnemingen of vondsten gelegen en geen archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Voor zover bekend, is het plangebied na de inpoldering altijd voor
agrarische doeleinden in gebruik geweest. Op geen van de historische kaarten staat bebouwing in het
gebied aangegeven.
Gezien de landschappelijke ligging van het plangebied kunnen er meerdere potentiële archeologische
niveaus aanwezig zijn. In de top van het dekzand kunnen archeologische resten worden aangetroffen
tot aan het einde van het Paleolithicum. Het dekzand is echter bedekt met een dik pakket veen en
overstromingsafzettingen, en ligt daardoor dusdanig diep dat het waarschijnlijk niet verstoord zal
worden door de geplande graafwerkzaamheden. Bovendien is de kans groot dat de top van het
dekzand geërodeerd is.
e

De afzettingen die tot aan de 16 eeuw op het dekzand zijn afgezet, zijn naar verwachting ongeschikt
geweest voor bewoning. In periodes van veenvorming was het gebied te drassig om te bewonen en
was er een te grote kans op overstromingen. Tijdens periodes van overstromingen stond het
plangebied waarschijnlijk onder water. Bewoning was in deze periode alleen mogelijk op door de
mens opgeworpen vluchtheuvels, die volgens de hoogtekaart niet in het plangebied aanwezig zijn.
e

Bewoning werd mogelijk vanaf de inpoldering van het gebied in de 16 eeuw. Op de historische
kaarten is echter te zien dat het plangebied vanaf deze periode als landbouwgebied in gebruik is
geweest. Op geen van de historische kaarten staat in het gebied bewoning aangegeven. Een lid van
de heemkundekring bevestigt dit beeld. Ook uit deze periode zijn dus geen archeologische resten te
verwachten. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting.
4.1. Beantwoording vraagstelling
x

Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief aanwezig?

Op de locatie is naar verwachting geen archeologisch bodemarchief aanwezig.
x

Wat is (naar verwachting) de omvang, ligging, aard en datering hiervan?

Niet van toepassing.

5. Aanbevelingen
Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er eventuele archeologische resten in
het plangebied geen bedreiging vormen voor graafwerkzaamheden. Er wordt geadviseerd om in het
plangebied geen vervolgonderzoek uit te laten voeren en het gebied op archeologische gronden vrij
te geven.
NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in
dit geval de Gemeente Moerdijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen
procedure. Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op
bodemverstoringen.
5.1. Betrouwbaarheid
Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen
dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te
verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureaustudie kan echter, op
basis van de geraadpleegde bronnen, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden
nooit geheel gegarandeerd worden. Indien archeologische waarden worden aangetroffen dienen deze
conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk gemeld te worden.
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Archis
AMK
CHW
GPS
IKAW
KNA
mv
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PvA
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Archeologisch Informatie Systeem
Archeologische Monumenten Kaart
Cultuurhistorische Waardenkaart
Global Positioning System
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
maaiveld (het landoppervlak)
Normaal Amsterdams Peil
Plan van Aanpak
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verklarende woordenlijst
antropogeen
door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt
artefact
door de mens vervaardigd voorwerp
Edelmanboor
een handboor voor bodemonderzoek
eerdgrond
grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm,
ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek
esdek
dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de
oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen
horizont
kenmerkende laag binnen de bodemvorming
humeus
organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in
de bodem
leem
samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan
25% klei
podzol
goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag
silt
zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm
slak
steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie
vaaggrond
grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming
zavel
grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat
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Bijlage 2: Archis-informatie
bron: Archis II (RCE).
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Bijlage 4: Kadasterkaart Minuutplan
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Bijlage 5: Topografische kaart 1886
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Bijlage 6: Topografische kaart 1959
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Bijlage 7: Periodentabel

