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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Floortje Nachtegaal werd voorheen geëxploiteerd door het ETZ (Elisabeth-
Tweestedenzekenhuis) 
Met ingang van 1 september 2018 is de nieuwe houder de Kinderopvanggroep Tilburg BV. Door 
omstandigheden is er in 2018 geen onderzoek met betrekking tot de houder wisseling uitgevoerd. 
Dit onderzoek heeft pas in 2019 plaatsgevonden. 
 
 
Op verzoek van de gemeente Tilburg voert de toezichthouder op 26 maart 2019 een onderzoek 
voor registratie uit bij KDV Floortje Nachtegaal in verband met de houder wisseling. 
De kinderen van KDV Floortje Nachtegaal worden tijdelijk ,van 11 maart 2019 tot 21 juni 2019, 
opgevangen op de locatie van KDV Huibeven in verband met een verbouwing van het eigen pand 
op de Dr. Deelenlaan 7 te Tilburg. 
 
Tijdens het onderzoek is er gesproken met de directeur van Floortje Nachtegaal.Tevens heeft de 
toezichthouder een bezoek gebracht aan de locatie Huibeven, Glimmenstraat 3 te Tilburg waar KDV 
Floortje Nachtegaal tijdelijk gehuisvest is. 
Op 21 juni 2019 verhuist KDV Nachtegaal weer naar het eigen adres. In die week zal er opnieuw 
een inspectie worden uitgevoerd om de verbouwde locatie te bekijken. 
De toezichthouder heeft de volgende documenten beoordeeld: 
 pedagogisch beleidsplan 
 VOG'S - diploma's - aansluiting PR 
 VOG'S RP van de houders Kinderopvang Tilburg BV 
 klachtenregeling 
 aanmelding geschillencommissie 
 roosters en presentielijsten week 9 - 10- 11 
 
Op basis van het gesprek met de directeur, het bezoek aan de huidige opvanglocatie en de 
beoordeelde documenten adviseert de toezichthouder de gemeente Tilburg om de houder wijziging 
door te voeren in het LRK. 
 
Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de inhoud van het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen het onderdeel registratie, wijzigingen en administratie wordt het wettelijk kader beschreven 
voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het 
starten van een kindercentrum, dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang 
verzorging en opvoeding biedt en bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot de leeftijd waarop 
zij het basisonderwijs gaan volgen. 
  
 
Administratie 
 
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. De houder verstrekt tijdig de gegevens die nodig zijn voor het 
onderzoek. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op het moment van inspectie) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang (ETZ) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Presentielijsten (week 9 -10 - 11) 
 Personeelsrooster (week 9 -10- 11) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie maart 2019) 
 Aansluiting geschillencommissie (27-03-2019) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 Pedagogisch beleid, 1 voorwaarde 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder van KDV Floortje Nachtegaal heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin 
de kenmerkende pedagogische visie is beschreven. (versie maart 2019) 
 
Het kinderdagverblijf is met ingang van 11 maart 2019 tot 21 juni 2019 tijdelijk gehuisvest op 
locatie Huibeven te Tilburg. 
Deze informatie is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
Tevens staat beschreven dat de houder van locatie Huibeven in het eigen pedagogisch beleidsplan 
en het veiligheid- en gezondheidsbeleid de groepen van Floortje Nachtegaal heeft beschreven. 
De toezichthouder van locatie Huibeven zal deze documenten tijdens de jaarlijkse inspectie van 
locatie Huibeven meenemen ter beoordeling. 
De houder geeft aan dat na terugverhuizing naar de eigen locatie (juni 2019) het pedagogisch 
beleidsplan herschreven wordt. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid.  
 
De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 
 verantwoorde dagopvang; 
 volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 
 mentorschap; 
 werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 
 wennen aan een nieuwe stamgroep; 
 tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 
 verlaten van de stamgroep(ruimte); 
 gebruik van extra dagdelen; 
 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
Tijdens de volgende inspectie in juni 2019 wordt de inhoud van het pedagogisch beleidsplan 
opnieuw beoordeeld. Er wordt dan met name gekeken of de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan overeenkomt met de praktijk op locatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op het moment van inspectie) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (rondleiding locatie) 
 Huisregels/groepsregels (opgenomen in pedagogisch beleidsplan) 
 Personeelsrooster (week 9 -10- 11) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie maart 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
 Aantal beroepskrachten; 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De directeur, beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de (oude) 
houder gekoppeld aan de organisatie. 
Het betreft nog de oude organisatie (ETZ, Elisabeth-Tweestedenziekenhuis). Op het moment dat de 
nieuwe houder is geregistreerd dienen alle personen opnieuw gekoppeld te worden aan de nieuwe 
organisatie. 
 
De houder van Floortje Nachtegaal heeft aan de houder van ETZ het verzoek gedaan om een 
stagiaire op te nemen in het PRK. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. De houder heeft 
daarom de stagiaire gekoppeld aan KDV Huibeven. Zodra de houderwisseling een feit is worden alle 
beroepskrachten en stagiaires gekoppeld aan de nieuwe houder. 
 
Tijdens de volgende inspectie wordt er wederom gekeken of alle beroepskrachten zijn gekoppeld 
aan de nieuwe houder. 
 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en de koppeling in 
het personenregister voldoen aan de wettelijke eisen. 
Tijdens de volgende inspectie wordt beoordeeld of alle beroepskrachten en stagiaires zijn 
gekoppeld aan de nieuwe houder. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Alle beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een passend diploma. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 9 - 10 en 11 blijkt 
dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal aanwezige  kinderen 
(beroepskracht-kindratio). 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De kinderen worden opgevangen in 3 stamgroepen: 
 de eekhoorns, babygroep waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen 
 de egels, babygroep waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen 
 de uilen, peutergroep waarin maximaal 16 kinderen worden opgevangen 



 

7 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 26-03-2019 

KDV Floortje Nachtegaal te Tilburg 

Op de locatie wordt ook flexibele opvang aangeboden. 
Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de 
houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 
kind wordt gegeven. 
 
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 
personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (rondleiding locatie) 
 Personen Register Kinderopvang (ETZ) 
 Presentielijsten (week 9 -10 - 11) 
 Personeelsrooster (week 9 -10- 11) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie maart 2019) 
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Ouderrecht 
 
Binnen ouderrecht is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 
 klachten en geschillen. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft zich op 27 maart 2019 aangemeld bij een door de minister van Justitie en 
Veiligheid erkende geschillencommissie. De locatie is op naam van de "oude" houder al 
aangesloten bij de geschillencommissie. 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd. 
In de klachtenregeling staat vermeld dat de houder: 
 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
 de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
 de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het onderdeel klachten en 
geschillen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op het moment van inspectie) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Pedagogisch beleidsplan (versie maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie maart 2019) 
 Klachtenregeling (intern versie januari 2018) 
 Aansluiting geschillencommissie (27-03-2019) 

 



 

9 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 26-03-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Floortje Nachtegaal 
Website : 

https://www.sterrekinderopvang.nl/floortjenachtegaal 
Vestigingsnummer KvK : 000033738262 
Aantal kindplaatsen : 38 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
Adres houder : Hilvarenbeekseweg 60 
Postcode en plaats : 5022GC Tilburg 
KvK nummer : 41095510 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  A van Lokven 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-04-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-05-2019 
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KDV Floortje Nachtegaal te Tilburg 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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