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1 1  I n l e i d i n g  

De Wereldbazar o.g. b.v. - hierna te noemen ‘initiatiefnemer’ - heeft de ge-

meente Oldambt verzocht medewerking te verlenen aan de bouw van een 

overdekte markt aan de Papierbaan 80 te Winschoten. Deze markt, genaamd 

‘Wereldbazar’, bestaat uit een gebouw van drie lagen (inclusief parkeergara-

ge) dat plaats biedt aan circa 550 winkelunits. De Wereldbazar richt zich op de 

verkoop van producten uit alle culturen en zal winkelunits daarvoor verhuren 

aan bestaande detaillisten uit de regio. De markt zal alleen in het weekend 

geopend zijn en wil – mede door enkele horecafaciliteiten – een gezellig dagje 

uit bieden. Op 19 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders 

ingestemd met het stedenbouwkundig plan. Eerder was het college al akkoord 

gegaan met de papierbaan 80 als vestigingslocatie (op 1 juni 2010 en 

8 maart 2011). 

 

De Wereldbazar zou aanvankelijk aan de Hamdijk 5 te Bad Nieuweschans wor-

den gevestigd. Hiervoor is medio 2010 een voorontwerpbestemmingsplan in 

procedure gebracht. Na overleg met de provincie (die strijdigheid signaleerde 

met haar detailhandelsbeleid) en de gemeente, heeft de initiatiefnemer beslo-

ten om naar de Papierbaan 80 in Winschoten uit te wijken. De provincie heeft 

aangeven op de locatie wel te kunnen instemmen met de realisatie van de 

Wereldbazar (op 23 december 2010). Inmiddels heeft de initiatiefnemer voor 

de Hamdijk 5 het bestemmingsplan Spa World laten opstellen. Deze doorloopt 

een afzonderlijke procedure. Voorliggend bestemmingsplan maakt alleen de 

realisatie van De Wereldbazar aan de Papierbaan 80 planologisch-juridisch 

mogelijk.  

 

 
B r o n :  H u i d i g e  s i t u a t i e  p l a n g e b i e d  

 

AANLEIDING 
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Op de overzichtskaart is de globale begrenzing en ligging van het plangebied 

aangegeven. Globaal genomen gaat het om het gebied tussen de Papierbaan, 

de Rensel en de recreantenhaven. Het plangebied maakt op dit moment deel 

uit van het bestemmingsplan Industrieterrein Beertsterweg 1973 (vastgesteld 

op 29 augustus 1973) en heeft daarin de bestemming Handel en Nijverheid. Op 

grond van deze bestemming is het niet mogelijk de Wereldbazar te realiseren. 

Hiervoor zal het vigerend bestemmingsplan dus partieel moeten worden her-

zien. 

 

In het volgende hoofdstuk is het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeente-

lijk niveau weergegeven. In hoofdstuk 3 Planbeschrijving is vervolgens inge-

gaan op de huidige en toekomstige inrichting van het plangebied. Hoofdstuk 4 

is gewijd aan diverse onderzoeksaspecten. In de laatste twee hoofdstukken 

komen achtereenvolgens de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

aan bod. 

 

 

HUIDIG BESTEMMINGSPLAN 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d  

2 . 1   

P r o v i n c i e  

Het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (17 juni 2009) en de bijbehorende 

Omgevingsverordening (9 maart 2011) bevatten het richtinggevend ruimtelijk 

beleid voor de provincie Groningen. Hoofddoelstelling is ‘duurzame ontwikke-

ling - voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Gronin-

gen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, 

waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te 

ontplooien.’ 

 

De Wereldbazar vervult in de eerste plaats een detailhandelsfunctie. Hoewel 

er geen sprake is van zelfstandige detailhandel, zal de markt wel aan bestaan-

de detaillisten uit de regio een verkoopplek gaan bieden. In het Omgevingsplan 

wordt dit – vanwege het oppervlak van meer dan 1.500 m
2
 - tot de ‘perifere 

detailhandel’ gerekend. Deze vorm van detailhandel is volgens de provincie 

toegestaan op daarvoor geschikte bedrijventerreinen bij de kernen Groningen, 

Hoogezand-Sappemeer, Appingedam/Delfzijl, Veendam, Winschoten en Stads-

kanaal. 

 

In de tweede plaats zal de Wereldbazar vanwege de aanzuigende werking lei-

den tot toeristisch en recreatief deelbezoek in de regio. De provincie consta-

teert in het Omgevingsplan dat de ontwikkeling van toerisme en recreatie in 

de afgelopen jaren geresulteerd heeft in de nodige nieuwe arbeidsplaatsen en 

bestedingen. Daarom wordt aan het toeristisch bedrijfsleven ruimte geboden 

voor nieuwe investeringen. Verwacht wordt dat De Wereldbazar nieuwe ar-

beidsplaatsen zal opleveren en leidt tot extra bestedingen (zie paragraaf 5.2).  

 

Op de kaarten die bij het Omgevingsplan horen, zijn voor het plangebied twee 

aanduidingen aangegeven: ‘regionale waterkeringen’ en ‘zoekgebied spoorver-

bindingen’. De eerste heeft betrekking op de kade van de Rensel, die op grond 

van dit bestemmingsplan zijn huidige functie blijft behouden. De tweede aan-

duiding betreft het zoekgebied voor de zogeheten Hoge Snelheidslijn (HSL). 

Het plangebied vormt geen logische plek voor het tracé van deze HSL. Op de 

overige kaarten van het Omgevingsplan en (in) de -verordening worden verder 

geen beperkingen en/of waarden aan het plangebied toegekend. 

 

Vastgesteld kan worden dat de realisatie van De Wereldbazar binnen het plan-

gebied past binnen het provinciaal beleid. Winschoten is volgens het Omge-

vingsplan een geschikte vestigingsplek voor de markt, terwijl de bijdrage aan 

de toeristisch-recreatieve sector eveneens positief wordt gewaardeerd.  

OMGEVINGSPLAN EN 

-VERORDENING 
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Zoals blijkt uit het volgende hoofdstuk voldoet De Wereldbazar ook aan de 

hoofddoelstelling van het Omgevingsplan doordat er sprake is van een toename 

van de ruimtelijke kwaliteit binnen het plangebied en van de regionale werk-

gelegenheid.  

2 . 2   

G e m e e n t e  

Medio 2010 heeft de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventer-

rein-Winschoten in procedure gebracht. Hierin zijn de drie bedrijventerreinen 

aan de oostkant van Winschoten meegenomen. Het gaat om ‘Reiderland’, 

‘De Rensel’ en ‘Hoogebrug’. Het plangebied maakt deel uit van bedrijventer-

rein Reiderland. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is ‘het goed samen-

gaan van stad en bedrijvigheid’. Dit betekent dat de oostzijde van het 

bedrijventerrein in principe wordt gereserveerd voor bedrijvigheid uit de hoge-

re milieucategorieën. De westzijde geldt als een zone waarin stedelijke func-

ties en bedrijfsactiviteiten een plaats krijgen voor zover ze samengaan met de 

functies van de binnenstad en het wonen. Het plangebied maakt deel uit van 

dit gebied. De Wereldbazar is gelet op zijn functie en uitstraling een passende 

invulling binnen dit gebied. Dat geldt ook voor de bijbehorende plannen om de 

waterkade opnieuw in te richten en te benutten voor dagrecreatie. De ge-

meente wil Winschoten als waterstad sterker op de kaart te zetten en wil 

daarvoor ook de Renseloevers en bestaande havengebieden verder ontwikke-

len. 

 

In de Structuurvisie Winschoten (mei 2004) is aangegeven dat Winschoten het 

tweede koopcentrum van de provincie Groningen is en dat zij er alles aan wil 

doen om die status te behouden. Er is daarom behoefte aan kwalitatieve ver-

betering en een betere positionering van de detailhandel, zo constateert de 

structuurvisie. Daarnaast is aangegeven dat de kansen die de Blauwe Stad gaat 

bieden voor onder de horeca, detailhandel en recreatieve voorzieningen van 

de kern, beter moet worden benut. De aanwezigheid van water en groen wor-

den voor de groei van de toeristisch-recreatieve sector kansrijk geacht. Een en 

ander vraagt wel om goede verbindingen tussen het centrum en andere gebie-

den.  

 

Voor de Kop van de Rensel en Hoogebrug zal volgens de structuurvisie moeten 

worden gezocht naar een thema dat qua functie een overgang tussen centrum 

en industrie mogelijk maakt, bijvoorbeeld leisure en evenementen. Daarnaast 

wordt gesteld dat de Kop van de Rensel een prima locatie is voor gratis par-

keergelegenheid voor bezoekers van het centrum. 

 

Het is duidelijk dat De Wereldbazar goed binnen het streven van de structuur-

visie past. De markt is bedoeld ter ondersteuning van detaillisten uit de regio 

en zal een positief effect hebben op de positionering van de lokale en regiona-

le detailhandel.  

BESTEMMINGSPLAN  

WINSCHOTEN-

BEDRIJVENTERREINEN 

STRUCTUURVISIE  

WINSCHOTEN 
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Daarnaast past De Wereldbazar goed binnen de mogelijkheden die specifiek 

voor het gebied rond de Kop van de Rensel (leisure) zijn opgenomen. 

 

Het plangebied is in de Welstandsnota (16 augustus 2012) ingedeeld bij het 

gebied ‘Bedrijventerrein industrieterrein’. Voor dit gebied geldt een positieve 

waardering voor de functionele opzet en vormgeving van straten en hoofd-

groenstructuren. Er is negatieve waardering voor de soms rommelige plaatsing 

van de gebouwen en de zichtbare opslag en/of uitstalling van materialen. Het 

beleid voor dit welstandsgebied is: “incidenteel wijzigen voor plaatsing, 

hoofdvorm, aanzicht en opmaak”. Zie verder blz. 49 voor de exacte welstands-

criteria. Bij het bouwplan voor De Wereldbazar zal hiermee rekening worden 

gehouden. 

 

In het beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Winschoten (27 mei 2008) is aange-

geven welk beeldkwaliteitsniveau voor de bedrijventerreinen Reiderland, 

De Rensel en Hoogebrug wordt nagestreefd. Als knelpunten worden onder meer 

genoemd: ‘rommelig en deels versleten bebouwingsbeeld langs de kades’ en 

‘straatbeeld met te veel kale voorterreinen en gesloten gevels langs de Pa-

pierbaan’.  

 

Het plangebied maakt in het beeldkwaliteitsplan deel uit van een gebied waar-

aan de ambitie ‘bedrijvenboulevard’ is toegekend. Dit gebied behoort tot het 

meest gebruikte en daardoor meest toonaangevende deel van de interne sfeer 

van Reiderland. De ambitie ‘bedrijvenboulevard’ betekent dat er eisen worden 

gesteld aan de uitstraling van de bedrijven langs deze route. Bij het invullen 

van open locaties en bij verbouwing/nieuwbouw van bestaande bedrijven zal 

naar verbetering van de uitstraling moeten worden gestreefd. De ‘bedrijven-

boulevard’ maakt onderdeel uit van welstandsgebied 15 (zie hiervoor). 

 

In De Wereldbazar zullen, zoals genoemd, ook enkele horecafaciliteiten wor-

den opgenomen. De gemeente maakt in haar Geïntegreerd horecabeleid (2008) 

onderscheid tussen vijf categorieën horecavoorzieningen. De voorzieningen van 

De Wereldbazar hebben zowel betrekking op categorie 2 (spijsverstrekkers 

zoals een snackbar) en categorie 3 (maaltijdverstrekkers zoals een lunchroom, 

restaurant), al moet daarbij worden opgemerkt dat deze voorzieningen be-

doeld zijn ter ondersteuning van de hoofdfunctie (detailhandel). De nota Geïn-

tegreerd horecabeleid verzet zich niet deze vorm van horeca binnen het 

plangebied. 

 

Medio 2012 heeft de gemeente de nota Actualisatie detailhandels- en horeca-

beleid laten opstellen. Wat betreft detailhandel zijn vier doelstellingen gefor-

muleerd: 

1. het compacter krijgen van het centrum; 

2. een juiste verhouding en aanbod van detailhandel in met name de niet-

dagelijkse sector; 

3. een goede strategische verdeling van de trekkers over het compacte 

hart; 

WELSTANDSNOTA 

BEELDKWALITEITSPLAN 

HORECABELEID 

ACTUALISATIE DETAIL-

HANDELS- EN HORECABE-

LEID 
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4. een kwalitatieve verbetering van het centrumgebied. 

 

In het kader van deze doelstellingen wordt ook op De Wereldbazar ingegaan. 

Aangegeven is dat de gemeente medewerking verleent aan de oprichting van 

de Wereldbazar als de economische haalbaarheid is aangetoond en als er in 

voldoende mate maatschappelijk draagvlak is verkregen. Daarnaast geeft de 

nota het volgende aan: “gezien de in dit rapport berekende marktruimte voor 

detailhandel en de huidige positie van de horeca, moet er vooral aandacht 

voor een heldere en realistische distributie planologische onderbouwing van 

het project zijn”. Aan deze drie aspecten wordt in dit bestemmingsplan aan-

dacht besteed. 

 



 

  
195.20.04.00.00.toe - Bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten - 27 november 2013 
 

15 

3 3  P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het oostelijke deel van het plangebied bestaat uit de gronden van een voorma-

lig asfaltverwerkend bedrijf. Op dit terrein is een loods aanwezig. Tevens lig-

gen hier de nodige grondstoffen in de open lucht opgeslagen. Het westelijke 

deel van het plangebied bestaat uit (voormalige) parkeer- en opslagterreinen. 

Ook hier waren enkele bedrijfsgebouwen gelegen, maar die zijn inmiddels 

gesloopt. Aan de kade van de Rensel zijn aanlegmogelijkheden voor schepen 

aanwezig. 

 

 

L u c h t f o t o  h u i d i g e  s i t u a t i e  ( B r o n :  G o o g l e  M a p s )  

 

Het plangebied heeft de vorm van een rechthoekige driehoek. De driehoek is 

ongeveer symmetrisch: de erfgrenzen aan de noordzijde liggen onder een hoek 

van 45 graden met de Rensel. In totaal beslaat het plangebied een oppervlak 

van circa 21.000 m
2
. 

 

Op dit moment maakt het plangebied een desolate en rommelige indruk. Zeker 

met het oog op de naastgelegen recreantenhaven is een opwaardering van de 

ruimtelijke kwaliteit gewenst. De omvang van het terrein en de ligging aan het 

water bieden daar ook goede kansen voor. 
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3 . 2   

D e  W e r e l d b a z a r  

D e  s e t t i n g  

De ligging aan de Rensel biedt unieke mogelijkheden voor De Wereldbazar om 

zich te presenteren aan het water. Zoals genoemd, laat de ruimtelijke kwali-

teit van het terrein op dit moment nogal te wensen over. Een fraai gebouw en 

een voor recreanten interessant en toegankelijk terrein, kan aan deze plek de 

gewenste kwaliteitsimpuls geven. De exacte invulling van het plangebied ligt 

nog niet vast, maar gedacht wordt aan een waterfront waarbij het gebouw op 

circa 21 m uit de kade komt te liggen, met daarvoor een aanleghaven en bou-

levard met veel groen. De Wereldbazar levert daarmee een belangrijke bijdra-

ge aan de wens van de gemeente om Winschoten nadrukkelijk als waterstad te 

manifesteren en daarvoor onder meer de kades van de Rensel opnieuw vorm te 

geven. Uiteraard staat hierbij voorop dat de vormgeving van het waterfront 

niet ten koste mag van de waterkerende functie die de kade op dit moment 

vervult. In samenspraak met het waterschap zal een en ander worden uitge-

werkt.  

 

H e t  g e b o uw  

De Wereldbazar zal uit drie bouwlagen bestaan, met elk een bruto vloeropper-

vlakte van 19.000 m
2
. De benedenverdieping wordt ingericht als parkeergara-

ge. Hier zullen circa 980 parkeerplaatsen worden gecreëerd. Op de eerste en 

tweede verdieping komt de bazar met ruimte voor circa 550 winkelunits (van 

30-50 m
2
) en horecavoorzieningen. De bovenste verdieping zal deels uit een 

overkapt dakterras bestaan. De bazar krijgt een omvang krijgt van 23.697 m
2
 

netto vloeroppervlak.  

Door te kiezen voor een interne parkeergarage zullen auto’s zoveel mogelijk 

buiten beeld blijven. Dit draagt bij aan de algehele indruk die De Wereldbazar 

wil wekken; een aangename plek om te recreëren. Nadat de bezoeker is uit-

gewinkeld, kan hij/zij zich terugtrekken op het dakterras onder het genot van 

een hapje en drankje of in de groene setting van de kade, met zicht op het 

water. Deze kade zal overigens een openbaar karakter krijgen. 

 

Verderop in dit hoofdstuk is een aantal impressies van het nieuwe gebouw 

opgenomen. Hieronder volgt een toelichting van de ontwerpkeuzes door de 

architect. 

 

“De Rensel is een recht kanaal met een aanzienlijke breedte en is daardoor 

fors van schaal. Om die reden mag het gebouw aan de zijde van het kanaal ook 

groot van omvang en schaal zijn. Aan de noordzijde ligt het voor de hand om 

meer aansluiting te zoeken bij de schaal van de daar aanwezige bedrijfsbe-

bouwing.  
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Voor de richting van de gevels is aansluiting gezocht bij de bestaande richtin-

gen in de omgeving: aan de zuidzijde evenwijdig aan het water en aan de ge-

vels aan de overzijde van de Rensel; aan de noordzijde evenwijdig aan de 

gevels van de aangrenzende bebouwing.  

De gebouwen in de omgeving hebben over het algemeen een eenvoudige en 

herkenbare vorm, een kenmerk voor De Wereldbazar is overgenomen.  

Om het gewenste winkelvloeroppervlak te kunnen realiseren, zijn ongeveer 

twee bouwlagen ter grootte van het perceeloppervlak nodig. Voor het parke-

ren van bezoekers is nog eens een dergelijk oppervlak nodig. Mede om een 

eenduidige gebouwvorm te realiseren, is de voorkeur daarom uitgegaan naar 

bouwlagen die even groot en gelijkvormig zijn en waarbij verschillende dakni-

veaus worden vermeden. Vanwege parkeren op de begane grond (wat zowel 

logistiek als economisch optimaal is) wordt het gebouw dan drie bouwlagen 

hoog. Aan de noordzijde verhoudt deze hoogte zich met die van de bestaande 

bedrijfsgebouwen. Aan de zijde van de Rensel steekt het gebouw dan twee 

bouwlagen uit ten opzichte van de bovenzijde van de dijk.  

De vorm van het grondoppervlak van het gebouw komt globaal overeen met de 

vorm van het plangebied. En de richtingen van de gevels komen als gevolg 

hiervan ook overeen met de richting en van de gebouwen in de omgeving.  

De basis van het driehoekig grondoppervlak ligt aan het water en is hierdoor de 

belangrijkste gevel van het gebouw. Er is voor gekozen om de hoekpunten in 

de plattegrond aan deze zijde af te ronden. Dit verkort niet alleen de lengte 

van de gevel, maar benadrukt ook de symmetrie van het gebouw.  

Het belangrijkste is echter dat de ronde beëindigingen van het volume de as-

sociatie oproepen van varende of op een werf in aanbouw zijnde schepen, 

waardoor het aanwezige water meer betekenis krijgt. 

Behalve dat de dijk vanuit waterbouwkundig oogpunt noodzakelijk is, vormt 

het een waardevol karakteristiek element. De dijk zal dus zoveel mogelijk als 

herkenbare vorm worden gehandhaafd. Mede om die reden is ervoor gekozen 

de begane grond, waar geparkeerd wordt, als open bouwlaag uit te werken. De 

twee lagen bedrijfsvloeren vormen daarmee een opgetild gebouw en het maai-

veld loopt er onderdoor op het oorspronkelijke niveau.  

De laagst gelegen bedrijfsvloer ligt dan in hoogte gelijk met de bovenzijde van 

de dijk. Om de dijk als vorm heel te houden, wordt deze vloer zoveel mogelijk 

los gehouden van de dijk.” 
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S t e d e n b o uw k u n d i g e  r e l a t i e  We r e l d b a z a r  en  c e n t r um g e b i ed  

Wat betreft de stedenbouwkundige relatie met het centrumgebied is een aan-

tal zaken van belang. Er is sprake van een indirecte, maar redelijk korte (loop) 

verbinding met het centrumgebied. Omdat het centrumgebied een wezenlijk 

andere uitstraling heeft dan het bedrijventerrein is op het scharnierpunt (om-

geving Renselkade) een ‘koppelpunt’ nodig. De belangrijkste zijde van het 

gebouw ligt aan de waterkant. Door een hoogwaardige uitstraling van het ge-

bouw aan de waterzijde waarbij het contact met het water ook architecto-

nisch wordt vormgegeven, presenteert het gebouw zich onderscheidend in haar 

omgeving. Tevens is aandacht nodig voor de jachthaven. De routing voor lopen 

en pendelbussen is van belang, aanvullend kunnen rondvaartboten ingezet 

worden zodat de Wereldbazar zich ruimtelijk en functioneel bindt aan de ha-

ven. In een overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente is tevens het 

idee geopperd voor een ‘Groene route’ (zowel in westelijke als oostelijk rich-

ting langs de waterkant), passend bij het groenkarakter van de stad Winscho-

ten. Deze route zou met een karakteristieke burg (‘hoogholtje’) over de ingang 

van de jachthaven kunnen. Vanzelfsprekend vragen deze ideeën om nadere 

afspraken met gebruikers en eigenaren in de directe omgeving van het plange-

bied. Wat betreft de inpassing op het bedrijventerrein (noordelijke gevel), kan 

de uitstraling van het gebouw aansluiten bij de aard en inrichting van het be-

drijventerrein. 

 

R o u t i n g ;  v e r b i n d i n g en  m e t  W i n s c h o t en  

De Wereldbazar komt in het gebied tussen het centrum en de zwaardere be-

drijvigheid van Winschoten te liggen. De ligging aan de rand van het centrum 

vraagt om goede routes zodat bezoekers van de Wereldbazar zich gemakkelijk 

naar het winkelgebied in de kern kunnen verplaatsen (en vice versa). Daarom 

is ervoor gekozen aan te sluiten bij de landschappelijke route die vanaf het 

Posttil en de jachthaven naar het centrum loopt (en die de mogelijkheid biedt 
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in de toekomst te worden verlengd in de richting van de brug over het Win-

schoter Diep). Dit vraagt wel om een aanpassing van de kade. Hiervoor is vol-

doende ruimte in het ontwerp gereserveerd. Ook in kostentechnisch opzicht 

heeft de initiatiefnemer met de uitvoering van deze ‘kaderoute’ rekening ge-

houden. De uitwerking hiervan zal eveneens met het waterschap worden be-

sproken.  

De kaderoute is uitsluitend bedoeld voor langzaam verkeer. Het overige ver-

keer zal gebruik moeten maken van de route Transportbaan/Beersterweg/A7. 

In paragraaf 4.1 is ingegaan op de verkeers- en geluidstechnische implicaties 

hiervan. 

 

In het ontwerp is uiteraard ook aandacht besteed aan de interne routing. Aan 

de noordwestkant van het gebouw komt een entree waar de verschillende 

vervoersstromen van elkaar worden gescheiden. Vanuit deze entree kunnen 

bezoekers en standhouders op een logische wijze hun weg vervolgen doordat 

het gehele gebouw volgens eenzelfde (20 m-)stramien is opgezet. Zie het ont-

werp. 

 

R e l a t i e s  m e t  r e g i o  

De initiatiefnemer zal zogeheten ‘deelarrangementen’ gaan aanbieden, zodat 

een bezoek aan de Wereldbazar goed gecombineerd kan worden met het be-

zoeken van andere plaatsen en voorzieningen in de regio. Gedacht wordt aan 

‘kunstarrangementen’, maar een gecombineerd bezoek aan de Blauwe Stad of 

Spa World te Bad Nieuwe Schans behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

Om de verbindingen tussen deze voorzieningen te optimaliseren zullen onder-

meer ‘rondvaartboten’ en pendelbussen door de initiatiefnemer worden inge-

zet. 

Dergelijke transportfaciliteiten worden ook ingezet om bezoekers van en naar 

het centrum van Winschoten te vervoeren. Zo biedt de in- en uitstapplaats aan 

kade bij de Tramwerkplaats goede mogelijkheden voor vervoer via het water. 

Daarnaast wordt met touroperators de afspraak gemaakt dat zij bezoekers van 

de Wereldbazar op het marktplein in het centrum laten uitstappen, zodat er 

gemakkelijk een gecombineerd bezoek aan locale winkels en horeca kan ont-

staan. 

3 . 3   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Aan het plangebied is één bestemming toegekend: Gemengd – Wereldbazar. Op 

grond van deze bestemming is detailhandel en horeca, categorie 1 toegestaan. 

De bouwwerken dienen binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak te 

worden gebouwd. Voor de bouwhoogte is een aanduiding op de verbeelding 

opgenomen. Daaruit blijkt dat het hoofdgebouw niet hoger dan 15 m mag zijn, 

terwijl voor de entree (i.c. hellingbaan) een maximale bouwhoogte van 5 m is 

opgenomen. 
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Conform het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein-Winschoten is voor 

de kade langs de Rensel de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opge-

nomen. Hiermee wordt de waterkerende functie van de kade beschermd. Voor 

de geluidszone - industrielawaai (zie paragraaf 4.2) is een functieaanduiding 

opgenomen. 

 

 
I m p r e s s i e  W e r e l d b a z a r :  v o o r a a n z i c h t  

 

 
I m p r e s s i e  W e r e l d b a z a r :  a c h t e r a a n z i c h t  
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I m p r e s s i e s  W e r e l d b a z a r :  d o o r s n e d e  k a d e  

 

 
I m p r e s s i e s  W e r e l d b a z a r :  v o g e l v l u c h t  l o o d r e c h t  

3 . 4   

D u u r z a a m h e i d  

R u i m teg e b r u i k  

De Wereldbazar wordt gevestigd op een deels braakliggende locatie, die op dit 

moment een bedrijfsbestemming heeft. Er is sprake van hergebruik van een 

braakliggend terrein en een hoge inpassingskwaliteit. Daarnaast is er sprake 

van meervoudig ruimtegebruik. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen met op 

de begane grond parkeren. De eerste en tweede verdieping bieden ruimte voor 

detailhandel en horecavoorzieningen. 
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E n e r g i eb e s p a r i n g  

Het dakvlak wordt deels voorzien van een sedumbegroeiing, deels van foto-

voltaïsche zonnepanelen Het sedumdak werkt als een goede klimaatbuffer voor 

het grote plat afgedekte gebouw. Normaliter zou een dergelijk gebouw zich 

enorm opwarmen door de instraling van de zon. Door de vochthoudende dak-

vegetatie wordt de instraling van zonne-energie omgezet in verdamping van 

water uit de beplantingslaag in plaats van opwarming van het gebouw. In de 

winter werkt het sedumdak juist andersom als dakisolatie. De energiebehoefte 

voor koeling en verwarming van het gebouw wordt hierdoor sterk gereduceerd. 

Het sedum bindt CO2 en produceert zuurstof. Het sedumdak vormt ook een 

reinigingsfilter voor het regenwater dat door het grote dakvlak wordt ingevan-

gen. Dit schone water kan probleemloos op De Rensel worden geloosd. Maar 

sterker is het te gebruiken voor andere toepassingen (bijvoorbeeld spoelwater 

voor toiletten). Tenslotte heeft de sedumbegroeiing een geluidsisolerende 

werking. Het project is dusdanig opgezet dat het qua energiebehoefte maxi-

maal self-supporting zal zijn. Minimalisering van de energiebehoefte en het ten 

volle benutten van alternatieve energiebronnen zijn bij het gebouwontwerp 

richtinggevend geweest. Dit is gerealiseerd door het grote platte dak gedeelte-

lijk als vegetatiedak en gedeeltelijk als drager van fotovoltaïsche zonnepane-

len vorm te geven. Voor de additionele energiebehoefte zullen de 

mogelijkheden voor warmte- en koudeopslag worden onderzocht en -indien 

technisch haalbaar- worden toegepast. 

3 . 5   

B e e l d k w a l i t e i t  

Stedenbouwkundige context 

Functie: Verzamelgebouw, overdekte markt, bijbehorende horeca en parkeren. 

Karakter van het gebied: Bedrijventerrein aan de rand van het centrum met gevarieerde bedrijfsgebouwen 

in circa twee bouwlagen. Ligging aan de Rensel. 

Volume nieuwbouw: grootschalig, drielaags en met een eenduidige, herkenbare vorm. 

Wereldbazar circa 30.000 m2, waarbinnen circa 1.000 parkeerplaatsen. 

Locatie heeft een nautisch karakter aan de Rensel, passend in het waterkwartier uit de ‘Centrumvisie 

Winschoten 2025’. Het is een waterlocatie. 

Transformatie van een gemengd bedrijventerrein naar een recreatieve functie. 

Belevingsvolle looproute centrum en opwaardering van de oevers van de Rensel. 

De auto-ontsluiting vanaf de A7 loopt via de rotonde aan de Beertserweg over de Papierbaan. 

 

R u i m t e l i j k  w en sb e e ld  

De Rensel is onderdeel van een groter geheel. Het is de waterentree van Win-

schoten vanaf het Oldambtmeer en de Blauwestad. De opwaardering van de 

oevers is recreatief en ruimtelijk van belang. 

De waterzijde van de Wereldbazar dient een hoge beeldkwaliteit in combinatie 

met verblijfskarakter te krijgen. De Renselkade krijgt het profiel van een 

‘landschappelijke wandelzone met een forse bomenrij’. De oeverzijde heeft 

een zelfstandig karakter naast het gebouw en is publiektoegankelijk. Het is 

onderdeel van de hoofdgroen- en waterstructuur Oldambt. Ter plaatse van de 

jachthaven wordt een brug of pontje opgenomen in de wandelroute. 
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Vanaf de Papierbaan kent het gebouw voor de auto’s een logisch vindbare 

entree. 

 

B e b o u w i n g  

De Wereldbazar vormt een van de eindpunten van de ontwikkelingsassen door 

het centrum. De relatie met de route naar het centrum zal in het gebouw dui-

delijk naar voren dienen te komen. De entree van het gebouw zal duidelijk 

zichtbaar en herkenbaar zijn vanuit de as. Het representatieve deel van de 

Wereldbazar is prominent aanwezig en naar de wandelpromenade aan de Ren-

sel gekeerd. 

 

De oeverzijde zal een goede verblijfskwaliteit dienen te krijgen zodat het 

aantrekkelijk wordt om langs te wandelen. Op bijgaande schetsen en sfeer-

beelden zijn hiervan voorbeelden aangegeven van de openbare ruimte. 

Het gebouw van de Wereldbazar heeft een grote maat. Voorkomen moet wor-

den dat hier een blinde grootschalige gevel ontstaat. Het gebouw zal aan de 

waterzijde een uitstraling dienen te krijgen die aansluit bij de sfeer van een 

verblijfsgebied. Aan de waterzijde kan worden gedacht aan zicht op horeca 

(terrassen) en zicht op activiteiten in de bazar om zo de gevel levendiger te 

maken. Daarnaast kan worden gedacht aan het toepassen van enige opde-

ling/parcelering van de gevel om zo een meer menselijke maat te geven die 

passend is bij een prettig verblijfsklimaat. 

 

De structuurrichting van het gebouw wordt bepaald door de Rensel aan de 

zuidzijde: evenwijdig en loodrecht op de dijk. De rooilijnen van de noord-, 

oost- en westgevel volgen de erfgrenzen van het driehoekige perceel van de 

voormalige asfaltcentrale en liggen 10 m daarbinnen. 

 

Het gebouw toont zich als een samenhangend architectonisch ensemble. 

De auto-entree van het gebouw aan de Papierbaan dient veel aandacht te 

krijgen: een duidelijke gebouwde entree. 

Opslag vindt plaats op een afgeschermd gedeelte van het terrein, onderdeel 

van de architectuur, niet in het zicht vanaf de omgeving, liggend achter de 

voorgevel. 

De parkeerlaag wordt meeontworpen als een onlosmakelijk onderdeel van het 

gebouw. 

 

H o o f d v o r m  

De voorgevel aan het water is het gezicht en de meest beeldbepalende gevel 

van het gebouw. Deze zuidgevel staat pal tegen de kade, maar los van de dijk 

om deze zo veel mogelijk heel en zichtbaar te houden. Hier worden ook de 

entrees in de vorm van een lange ontsluitingszone opgenomen. 

Het gebouw wordt ontworpen als een overtuigend, contrastrijk en stoer ge-

bouw. Een recreatief beeldmerk. Er wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige 

baksteenarchitectuur of hoogwaardige beton- en glasarchitectuur. Hoogwaar-

dige geleding en plasticiteit. Geen beplatingen. Het gebouw dient een ant-

woord te zijn op het industrieel erfgoed even verderop. Bouwkundige 
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recreatieve toevoegingen aan de Renselkade dienen ondersteunend te zijn aan 

de architectonische duidelijkheid van het gebouw. 

 

A a n z i c h t  

De karakteristiek van de gevels is horizontaal en transparant. Het gebouw is 

symmetrisch, eenduidig en herkenbaar. De Wereldbazar is vanaf het maaiveld 

van het bedrijventerrein drie verdiepingen hoog en vanaf de wandeldijkkade 

tweeënhalf verdiepingen hoog. De ontsluitingszone vormt een overgang tussen 

de lage kade en de 1,5 m hogere entreelaag van de Wereldbazar. 

 

O p m a a k  

De hoekpunten van de gevel aan het water worden afgerond waardoor niet 

alleen de lengte van de gevel wordt verkort, maar ook de symmetrie van het 

gebouw wordt benadrukt. Deze ronde beëindigingen van het volume roepen de 

associatie op van varende of op een werf in aanbouw zijnde, schepen, waar-

door het aanwezige water meer betekenis krijgt. 

 

De stijl is eigentijds en van hoge kwaliteit aan de zijde van de Rensel met een 

hoge kwaliteit van de gevelarchitectuur. Daar is een duidelijke binnen-

buitenrelatie. De gevel gekeerd naar de Rensel moet grotendeels een uitstra-

ling hebben met een open opbouw (ramen). 

Zowel een horizontale als verticale gevelcompositie is mogelijk. 

Rode/roodbruine of grijze steen of beton en glas als passend antwoord op het 

waterkwartier. 

Geen gebruik van panelen of plaatmateriaal. 

 

Reclame-uitingen of logo’s moeten in samenhang met de architectuur worden 

ontworpen en bijdragen aan het gewenste representatieve karakter langs de 

Rensel. Zij mogen alleen binnen de bebouwingsvlakken worden geplaatst. Zij 

kunnen een decoratief karakter krijgen, mits zorgvuldig aangepast aan de situ-

atie. 

 

I n r i c h t i n g  b u i t e n r u i m t e  

Het is belangrijk dat de kadepromenade inclusief een bomenrij aan de water-

zijde doorloopt. Het is de landschappelijke zijde van het project. De maat, 

schaal en materialisering van de kadepromenade dient te passen bij het kade-

en havenachtige karakter van de Rensel. 

Geen plantenbakken met (exotische) planten toepassen, maar een rij forse 

inheemse bomen die over voldoende doorwortelbare ruimte moeten kunnen 

beschikken. Daarbij dient de waterkerende functie van de kade te worden 

gerespecteerd. 

Het is belangrijk dat de kade van de Rensel met een wandelpad blijft doorlo-

pen langs het project. De wandelroute dient aan de voorzijde, via de jachtha-

ven met een brug of pont, verbinding te krijgen met het stadscentrum. 

De kade dient groen en openbaar te worden. (Ooit door te zetten naar het 

westen.) 
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Ter hoogte van de Wereldbazar kan het profiel een kadeachtig stenig uiterlijk 

krijgen. 

 

De parkeerlaag op de begane grond is open waardoor het volume van het ge-

bouw opgetild lijkt. De verkoopunits worden op de eerste en tweede verdie-

ping geplaatst. Horecafuncties zijn op de tweede verdieping aan de kant van 

het water geprojecteerd en gekoppeld aan een langgerekt terras boven de 

entreezone. Het gebouw is voor de auto’s en laad- en losverkeer vanuit de 

Papierbaan ontsloten. Hier wordt ook een inwendige hellingbaan gesitueerd 

ten behoeve van het bevoorraden van de verkoopunits. Parkeerplaatsen zijn 

gekoppeld aan de verkoopunits door middel van verticale verkeerselementen 

zoals liften en trappen. 

 

U i t g an g s pu n t en  ka d e  

- Wandelkade minimaal 11 m breed bij inham, overig 21 m breed. 

- Kadeachtig profiel met ruimte voor gecombineerd wandel-fietspad en 

gras. 

- Minimaal één bomenrij (inheemse landschappelijke soort van de 

1
e
 grootte zoals eik, iep, linde of esdoorn), plantafstand 8 m. 

- Parkeerlaag transparant, zichtopeningen naar buiten. 

- Hoge sociale veiligheid, verlichting geïntegreerd in gebouw. 

- Geen hekken langs de Renselzone. 

 

Opslag en laden en lossen dienen plaats te vinden achter de voorgevel, afge-

schermd van het zicht vanaf de Rensel en buiten het zicht van de auto-entree 

aan de Papierbaan. 

 

In alle gevallen moet het volgende worden voorkomen: 

- Armoedig materiaalgebruik. 

- Uitstraling van het gebouw als een bedrijfshal langs de Rensel. 

- Gevels met weinig openingen (ramen). 

- Armoedig vormgegeven buitenruimte. 

- Vanaf de wandelkade zichtbare opslag op het terrein. 

- Opdringerige reclame-uitingen, bijvoorbeeld lichtbakken. 

- Laad- en losdeuren aan de zijde van de Rensel. 

- Hoge hekken en houten schuttingen. 
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P r i n c i p e p r o f i e l  w a n d e l k a d e  R e n s e l  

 

 

 
R e f e r e n t i e b e e l d e n  w a n d e l k a d e   

R e n s e l  

 

 
P r i n c i p e b e e l d  b o m e n  w a n d e l k a d e  e n  g e b o u w  
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E n t r e e  P a p i e r b a a n  

 

G e v e l  R e n s e l z i j d e  
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O v e r g a n g s z o n e  h o o g t e v e r s c h i l  R e n s e l k a d e  e n  a c h t e r l i g g e n d  m a a i -

v e l d  

 

W a n d e l r o u t e  v a n  e n  n a a r  c e n t r u m  
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R a n d e n  g e b o u w  
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4 4  T o e t s  a a n  w e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

4 . 1   

M . e . r .  

Door Langhout en Wiarda is onderzoek gedaan naar de mogelijke plicht tot het 

doen van een milieueffectrapportage conform het Besluit m.e.r. (los bijge-

voegd). Volgens bijlage C van het besluit worden detailhandelsactiviteiten niet 

genoemd. Vervolgens is de vraag gesteld of de overdekte markt als recreatieve 

of toeristische voorziening als bedoeld in paragraaf 10.1 van de genoemde 

bijlage, kan worden gezien en beoordeeld. In de memorie van toelichting 

wordt nader beschreven om wat voor voorzieningen het dan gaat. Uit de lijst 

blijkt dat de markt naar zijn aard niet vergelijkbaar is met deze voorzieningen. 

Daarbij wordt opgemerkt dat volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak bijvoor-

beeld een outletcentrum niet kan worden aangemerkt als een recreatieve of 

toeristische voorziening. Uit hoofde van de detailhandelsactiviteiten kan dan 

ook geen sprake zijn van een m.e.r.-plicht. 

 

In de tweede plaats is onderzocht of dit dan wel het geval is voor beurzen, 

evenementen en festiviteiten op doordeweekse dagen. Er is in dit geval sprake 

van een m.e.r.-plicht als meer dan 500.000 bezoekers per jaar wordt getrok-

ken. De wereldbazar trekt circa 728.000 bezoekers, maar zal niet voor deze 

functie worden gebruikt. Bovendien is de markt alleen in het weekend geo-

pend. Ook wat dit betreft is er dus geen sprake van een m.e.r.-plicht. 

4 . 2   

V e r k e e r  e n  w e g v e r k e e r s l a w a a i  

In de bijlagen is een verkeersstudie opgenomen waarin de verkeersbelasting 

ten gevolge van de komst van de Wereldbazar, alsmede de parkeerbehoefte 

zijn beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat de verwachte toename van het 

verkeer niet leidt tot knelpunten op bestaande wegen of kruispunten. Daar-

naast is vastgesteld dat de parkeerbehoefte ten dele binnen (het terrein van) 

de Wereldbazar kan worden opgevangen. Hiervoor hebben de gemeente en 

initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. 

 

In het concept van de Wereldbazar is veel aandacht besteed aan logistiek. De 

ligging van het plan is optimaal voor het snel verwerken van grote publieks-

stromen. Het bedrijfsplan is gebaseerd op circa 14.000 bezoekers per week-

end, gelijkelijk verdeeld over de zaterdag en de zondag. Collectief vervoer 

VERKEERTOEDELING EN 

PARKEERBEHOEFTE 
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vormt een belangrijke en duurzame pijler van het project. Om te voorkomen 

dat er parkeerproblemen ontstaan, zal een belangrijk deel van de bezoekers 

per bus komen. Niet alleen de openbaarvervoerslijnen spelen daarbij een rol, 

maar ook de inzet van Wereldbazar-pendelbussen vanuit een aantal centrale 

opstapplaatsen in de regio. Ook zullen vanaf het station Winschoten door de 

Wereldbazar pendelbussen worden ingezet. Daarnaast zal de Wereldbazar met 

name vanuit Duitsland in de vorm van een dagarrangement per bus worden 

bezocht. 

 

In het ondernemersplan wordt gestreefd naar 50% bezoekers per collectief 

vervoer (3.500 bezoekers) en 21% per Wereldbazar-pendelbus (1.500 bezoe-

kers). Daartoe worden contracten met openbaarvervoerbusmaatschappijen en 

touroperators uit Duitsland gesloten. Ook zal de Wereldbazar een pendeldienst 

onderhouden tussen het station Winschoten en de Wereldbazar. Standhouders 

zullen niet binnen het plangebied, maar elders op het bedrijventerrein parke-

ren. Hierover worden op dit moment gesprekken door de ondernemer met 

bedrijven in de omgeving gevoerd. Een en ander zal privaatrechtelijk worden 

vastgelegd.  

Er worden per weekenddag 2.000 bezoekers per auto verwacht. Gelet op de 

opzet van de Wereldbazar, waarbij het accent wordt gelegd op de lagere in-

komens en middeninkomens, mag worden uitgegaan van een gemiddelde auto-

bezetting van drie personen. 

Veel bezoekers zullen een dagdeel Wereldbazar combineren met een bezoek 

aan Winschoten, Groningen en Veendam of andere toeristisch-recreatief inte-

ressante plekken in de regio. Dit betekent dat bezoekers per auto niet de ge-

hele dag gebruikmaken van een parkeerplaats. Het piekbezoek zal daardoor 

ongeveer 70% van het dagbezoek bedragen. Op basis van deze uitgangspunten 

is de parkeerbehoefte: 2.000 : 3 x 0,7 = 467 parkeerplaatsen. In het plan is 

ruimte gereserveerd voor de aanleg van minimaal 980 parkeerplaatsen.  

 

Er zullen, zoals gezegd. circa 3.500 personen via een georganiseerd busarran-

gement naar de Wereldbazar komen. Omdat sprake is van een pendelsysteem, 

zullen de bussen blijven rijden en slechts kort bij de Wereldbazar parkeren. Op 

het terrein is een opstel- en keerruimte gereserveerd voor maximaal tien bus-

sen. 

 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, 

met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aange-

duid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied) bedraagt de zonebreedte voor 

tweestrookswegen 200 m (aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de 

wegas). Indien geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone wordt gereali-

seerd, dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. De Wereldbazar is geen 

geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder. Akoestisch onderzoek 

kan derhalve achterwege blijven. 

WET GELUIDHINDER 
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4 . 3   

M i l i e u z o n e r i n g  

Het plangebied maakt deel uit van het geluidsgezoneerd industrieterrein Win-

schoten-Oost (zie zonekaart hierna). Hiervoor geldt een zone van 50 dB(A). De 

Wereldbazar heeft geen effect op deze zone. Uit de VNG-brochure Bedrijven 

en Milieuzonering blijkt dat vergelijkbare bedrijven (groothandel, detailhan-

del, horeca, recreatiecentra, amusementshallen) binnen milieucategorie 3.1 

vallen. Dergelijk lichte vormen van bedrijvigheid zijn passend in binnen de 

zone. 

In het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein (zie inleiding) is ook 

uitgegaan van een interne zonering. Ter plaatse van het plangebied geldt dat 

bedrijven tot en met milieucategorieën 3.2 zijn toegestaan. Aangezien 

De Wereldbazar tot milieucategorie 3.1 behoort, is er ook wat dit betreft geen 

knelpunt.  

 

 
G e l u i d s z o n e  ‘ W i n s c h o t e n - O o s t ’  
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4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek ge-

woonlijk geen toegang hebben’. 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. 

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

De ministerraad heeft op voorstel van de toenmalige minister van VROM inge-

stemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Het wegverkeer van en naar het plangebied stoot uitlaatgassen uit. Het gaat 

dan voornamelijk om NO2 en fijn stof. De luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied wordt bepaald door de heersende achtergrondconcentraties en de 

bijdrage van het lokale wegverkeer. 

De ontwikkelingen die het bestemmingsplan toestaat zijn zodanig dat de toe-

name van het verkeer op de bestaande wegen de nibm-norm in casu een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit van meer dan 3%, kan overschrijden (een 

toename van 1,2 µg /m
3
 NO2 of PM10). Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit 

is derhalve noodzakelijk. 

 

In de Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 worden de (nauwkeurig-

heids)eisen ten aanzien van metingen van de luchtverontreinigende stoffen 

nader uitgewerkt. Onder andere is in deze regeling de hoeveelheid fijn stof 

van natuurlijke oorsprong opgenomen welke mag worden afgetrokken van de 

gemeten of berekende fijn stofconcentraties in de lucht. Dit wordt in de prak-

tijk ook wel de 'zeezout-aftrek' genoemd. Voor de gemeente Oldambt betekent 

NSL/NIBM 

PLANGEBIED 

REGELING BEOORDELING 

LUCHTKWALITEIT 2007 
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dit dat de jaargemiddelde concentratie van PM10 mag worden verminderd met 

4 µg/m
3
. Het aantal overschrijdingsdagen mag worden verminderd met zes.  

 

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10) uit de wet zijn opgenomen in de navolgende tabel. 

 

Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 

Luchtconcentratie Norm 

NO2  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

uurgemiddelde concentratie  200 µg/m3 maximaal 18 maal per jaar 

PM10  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

24 uursgemiddelde concentratie 50 µg/m3 maximaal 35 maal per jaar 

 

Getoetst dient te worden aan de norm voor NO2 per 1 januari 2015. Vanaf die 

datum moet blijvend aan de norm van NO2 worden voldaan.  

Per 21 juni 2011 moet inmiddels aan de grenswaarden voor fijn stof worden 

voldaan. 

 

Gewerkt is met het CAR II-rekenmodel versie 11 van 2011. De immissie-

concentraties op leefniveau zijn bepaald door de verspreiding van verkeerse-

missie met dit model te berekenen.  

Het model berekent de bijdrage van het verkeer aan de luchtverontreiniging 

ten opzichte van de achtergrondconcentraties. Deze achtergrondconcentraties 

zijn gebaseerd op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Het RIVM 

heeft aan de hand van deze meetwaarden de achtergrondconcentraties voor 

heel Nederland bepaald. Voor de toetsing aan de normen (grenswaarden) uit 

de Wet milieubeheer wordt de bijdrage van het verkeer bij de achtergrond-

concentratie opgeteld om de totale hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen 

te bepalen. Deze totale hoeveelheid luchtverontreiniging wordt getoetst aan 

de norm. 

 

Bij de bepaling zijn naast de verderop genoemde verkeersintensiteiten de 

volgende uitgangspunten aangehouden: 

- als weerconditie is de meerjarige meteorologie genomen; 

- het aantal parkeerbewegingen per 100 m is gesteld op 10; 

- als snelheidstype is 'stadsverkeer' aangehouden; 

- als wegtype is 4 (enkelzijdige bebouwing) aangehouden; 

- als bomenfactor is 1.0 aangehouden. 

 

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van de Wereldbazar. Elders 

in de toelichting is de verwachte toename van het verkeer bepaald ten gevolge 

van de komst van de Wereldbazar. Onderstaand zijn de verwachte verkeersin-

tensiteiten opgenomen. 

RELEVANTE LUCHT-

KWALITEITSEISEN 

BEREKENINGEN 
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Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal 

Weg 20121) 20202) 20203) 

Papierbaan (drukste wegvak) 254 254 4.000 
1) huidige situatie 2012 
2) autonome situatie 2020 exclusief uitbreiding 
3) situatie 2020 inclusief uitbreiding 

 

In de navolgende tabel is de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied 

weergegeven. De berekende jaargemiddelde concentratie is uitgedrukt in 

µg/m
3
. Bij de uurgemiddelde en 24 uursgemiddelde concentratie is de over-

schrijding daarvan in uren respectievelijk dagen per jaar weergegeven. De 

berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen.  

 

Luchtconcentraties NO2 en PM10  

Luchtconcentratie Norm 20121) 20202) 20203)  

waarneempunt 1     

NO2 Jaargem. concentr. 40 µg/m3 12.2 9.2 10.2 µg/m3 

NO2 Uurgem. concentr. 200 µg/m3 max. 18 maal/jr 0 0 0 uren 

PM10 Jaargem. concentr. 40 µg/m3 14.9 13.3 13.7 µg/m3 

PM10 24-uursgem. conc. 50 µg/m3 max. 35 maal/jr 2 2 2 dagen 

1)
 huidige situatie 2012 

2)
 autonome situatie 2020 

3)
 situatie 2020 inclusief uitbreiding 

     

 

Voor stikstofdioxide blijkt uit de scenarioberekeningen dat in 2012 en 2020 

(zowel in- als exclusief de voorgenomen uitbreiding) de grenswaarden of plan- 

en alarmdrempels voor de jaargemiddelde concentratie en de uurgemiddelde 

concentratie niet worden overschreden. 

Voor fijn stof blijkt uit de scenarioberekeningen dat in 2012 en 2020 (zowel in- 

als exclusief de voorgenomen uitbreiding) de grenswaarden voor de jaargemid-

delde concentratie en de 24-uursgemiddelde concentratie niet worden over-

schreden.  

De normen zoals die in de Wet milieubeheer zijn weergegeven, worden niet 

overschreden. Dit betekent dat er vanuit deze wet geen belemmeringen aan 

de uitvoering van het bestemmingsplan worden opgelegd. 

4 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Oranjewoud heeft onderzoek gedaan naar externe veiligheid binnen het plan-

gebied vanwege risicobronnen in de omgeving. Er zijn drie risicobronnen: in-

richting JPB Logistics (BRZO-bedrijf), het spoortraject Veendam-Leer en de 

rijksweg A7. Oranjewoud concludeert dat voor de drie beschouwde risicobron-

nen het groepsrisico in de nieuwe situatie niet toeneemt en onder de oriënta-

tiewaarde blijft. Daarnaast is vastgesteld dat het plangebied buiten het 

invloedsgebied van de A7 ligt. Het rapport van Oranjewoud, getiteld ‘Wereld-

bazar te Winschoten Externe veiligheidsonderzoek en Verantwoording’  

RESULTATEN 

CONCLUSIES 
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(19-02-2013) is als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd. Daarin wordt 

ook ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en ruimtelijke 

maatregelen. In het navolgende zijn de belangrijkste conclusies op dit punt 

samengevat. 

 

P l a a t s g e b on d en  r i s i c o  

Het plangebied is niet gelegen binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10
-6 

per jaar van een risicobron (inrichting, weg en spoor). 

 

G r o e p s r i s i c o  

- JPB Logistics: het groepsrisico neemt niet toe. 

- Spoorlijn Veendam - Leer: het groepsrisico bevindt zich onder de oriën-

tatiewaarde en neemt niet toe. 

- Rijksweg A7: het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de rijks-

weg A7. 

 

Z e l f r e d za a m h e i d  

- Er wordt een maximum van 8.265 aanwezigen per dag verwacht in het 

weekend. 

- Binnen schuilen is de beste optie voor zelfredzaamheid. 

- Vanwege een toxisch scenario wordt geadviseerd de gebouwen lucht-

dicht te maken en de (mechanische) ventilatie te regelen door middel 

van een centraal schakelbaar systeem. 

- De vluchtwegen dienen voldoende capaciteit te hebben om de aanwezi-

gen van het plangebied af te kunnen leiden. 

- Het is van belang een goed functionerend intern en extern noodplan te 

hebben. 

 

R i s i c o c om m u n i c a t i e  

Voer een actief risicocommunicatie beleid. 

 

B e s t r i j d b a a r he i d  

De brandweer wordt in staat geacht te voldoen aan de gestelde eisen. Er is in 

de huidige situatie onvoldoende primair bluswater voorhanden om een snelle 

en effectieve inzet te bewerkstelligen.  

 

R u i m te l i j k e  m a a t r e g e l e n  

Gezien de realisatie van één gebouw en de grote afstand ten opzichte van de 

mogelijke risicobronnen hoeven deze maatregelen niet te worden uitgevoerd. 

 

T i j d s a s p e c t  

De invoering van het Basisnet leidt tot een vermindering van de risico's van het 

spoor. Er is gerekend aan de hand van deze gegevens. Risicoplafond houdt in 

dat risico's van spoor en rijksweg in de toekomst niet kunnen toenemen. 
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De gemeente Oldambt is van mening dat sprake is van een aanvaardbaar 

groepsrisico, met in achtneming van de volgende verbeteringen: 

- in de uitvoeringsfase zal over het ventilatiesysteem van het gebouw 

afstemming plaatsvinden met de brandweer Oldambt; 

- in de uitvoeringsfase zal over de bluswatervoorzieningen afstemming 

plaatsvinden met de brandweer Oldambt;  

- in de uitvoeringsfase zal over de tweezijdige bereikbaarheid voor hulp-

diensten, vluchtwegen en het noodplan afstemming plaatsvinden met de 

brandweer Oldambt. 

4 . 6   

B o d e m  

In 2006 is binnen het plangebied een zogeheten nulmeting uitgevoerd
1
. Doel 

daarvan was om de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem en het grond-

water in beeld te brengen. Uit dit onderzoek is het volgende naar voren geko-

men: “De locatie is nagenoeg vrij van verontreinigingen, met uitzondering van 

licht verhoogde gehalten van cadmium, PAK, minerale olie en EOX in de bo-

vengrond en xylenen in het grondwater (>streefwaarden). In het grondwater is 

weliswaar een sterk verhoogde concentratie van arseen gemeten maar mag 

worden gesteld dat er sprake is van een natuurlijk voorkomen van verhoogde 

concentraties van arseen in grondwater waarbij forse overschrijdingen van de 

interventiewaarden vaker voorkomen. De gemeten gehalten zijn echter dusda-

nig gering verhoogd dat (er) geen risico’s voor de volksgezondheid of het mili-

eu zijn te verwachten.” 

 

Aangezien een klein deel van het plangebied niet is meegenomen bij de nulme-

ting zal daarvoor nog een verkennend bodemonderzoek moeten plaatsvinden. 

Dit onderzoek zal op korte termijn worden uitgevoerd, waarna de uitkomsten 

in deze paragraaf worden opgenomen. Gelet op de al bekende gegevens is er 

geen reden aan te nemen dat het bestemmingsplan op dit punt niet uitvoer-

baar is. 

4 . 7   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin 

wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie.  

Op 2 november 2012 is de digitale watertoetsprocedure van Waterschap Hunze 

en Aa’s doorlopen. Daaruit is naar voren gekomen dat voor dit bestemmings-

                                                   
1 Zie de bijgevoegde rapportage Nulsituatie bodemonderzoek Papierbaan te Winschoten 

(Tauw, 12 september 2006).  
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plan de normale procedure moet worden gevolgd. Bijgevoegd is de uitgangs-

puntennotie van het waterschap. Daarin wordt ingegaan op het beleid van het 

waterschap, in het bijzonder op de thema’s wateroverlast, afvalwater en riole-

ring, grondwater en ontwatering, oppervlaktewaterpeilen en drooglegging, 

inrichting watersysteem en natuur en ecologie. Op dit punt wordt verwezen 

naar de bijlage waarin deze thema’s worden beschreven en enkele vragen zijn 

beantwoord met betrekking tot de Wereldbazar. 

Uitgangspunt voor het plangebied is dat de waterhuishoudkundige consequen-

ties niet op de omgeving mogen worden afgewenteld. Het waterschap streeft 

ernaar om ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. In dat 

verband worden de volgende opmerkingen voor onderhavig bestemmingsplan 

gemaakt:  

- Aangezien geen sprake is van toename van het verhard oppervlak, hoeft 

er geen compensatie in de vorm van het creëren van waterberging 

plaatsvinden. 

- Het hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater geloosd op de 

Rensel. Dit water mag niet verontreinigd zijn. Uitgangspunt voor (de 

bouw binnen) het plangebied is dat er gewerkt wordt met niet veront-

reinigende materialen.  

- Voor industrieterreinen adviseert het waterschap een ontwateringsdiep-

te van 0,7 m beneden maaiveld. Er vindt geen onttrekking van het 

grondwater plaats. 

- Het waterschap hanteert voor bebouwd gebied een droogleggingsnorm 

voor het straatpeil van 1 m. Voor het bouwpeil geldt een norm van 

1,3 m (beide gelden voor het zomerstreefpeil). 

- Voor de waterkering geldt: “Er vinden werken plaats op of nabij de wa-

terkering langs de Rensel. De kering kan ter hoogte van het geplande 

gebouw worden gezien als een harde kering, vanwege de aanwezige 

damwand. Plaatsing van bomen op deze kering is dan ook toegestaan, 

zoals in de eerdere gesprek met de initiatiefnemer reeds is overeenge-

komen. De kering wordt aan de landskant ‘gezekerd’ door de construc-

tie van het bouwwerk. Wanneer er ook werkzaamheden worden gepland 

aan de ‘zachte’ kering, dus daar waar geen sprake is van een kerende 

damwand, moet er opnieuw overleg worden gepleegd met het water-

schap. Op of direct tegen de zachte kering mogen ook geen bomen wor-

den geplant. Voor de werkzaamheden op en/of nabij de waterkering is 

een watervergunning op basis van de Keur nodig.” 

 

Bij de uitwerking van dit bestemmingsplan worden voorgaande punten in over-

leg met het waterschap uitgewerkt. De benodigde vergunningen worden tijdig 

aangevraagd. 

Het waterschap heeft op 4 april 2013 laten weten dat de uitgangspuntennotitie 

op de juiste wijze in het bestemmingsplan is verwerkt. 
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4 . 8   

E c o l o g i e  

Bij ruimtelijke ingrepen dient een afweging te worden gemaakt in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998, de Ecologische Hoofdstructuur en de 

Flora- en faunawet. In oktober 2012 is ecologisch onderzoek gedaan. In het 

Advies Natuurwaarden De Wereldbazar te Winschoten (BügelHajema Advi-

seurs bv, november 2012), dat als bijlage aan dit bestemmingsplan is toege-

voegd, is daarover het volgende geconcludeerd: 

 

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op voldoende afstand van het plangebied en 

zijn hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. De natuurwaarden 

buiten de Ecologische Hoofdstructuur worden door de ontwikkelingen niet 

geschaad. Gezien de aard van de ingrepen binnen het plangebied zijn geen 

negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Voor deze ‘activiteit’ is 

daarom geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. 

De ‘activiteit’ is op het punt van ‘natuur’ ook niet in strijd met het Provinciaal 

Omgevingsplan Groningen 2009-2013 dan wel met de Omgevingsverordening 

2009. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een zeer beperkte na-

tuurwaarde kent. Wanneer bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening 

wordt gehouden met het broedseizoen van vogels worden geen verbodsbepa-

lingen van de Flora- en faunawet overtreden.  

Voor de aanwezige licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de ver-

boden. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

 

Op dit moment vormen de aanwezige natuurwaarden geen belemmering voor 

de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  

 

GEBIEDSBESCHERMING 

SOORTENBESCHERMING 

UITVOERBAARHEID 
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U i t s n e d e  a r c h e o l o g i s c h e  v e r w a c h t i n g e n k a a r t  

4 . 9   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1988 te wor-

den mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Daarom is 

Libau gevraagd advies voor dit bestemmingsplan uit te brengen. Dit advies 

(afgegeven op 31 oktober) luidt als volgt: “omdat op de locatie Papierbaan 80 

te Winschoten een lage verwachting geldt, is hiervoor geen archeologisch bu-

reauonderzoek nodig. Door de lage verwachting is het gebied in feite vrijge-

steld van archeologisch onderzoek. Wel is het zo dat als er tijdens 

bodemingrepen op dit terrein toch archeologische resten worden aangetroffen 

er krachtens de Monumentenwet (1988) een meldingsplicht aan de orde is. 

Vondsten moeten in dat geval zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de ge-

meente Oldambt (contactpersoon mw. E. Flooren) en bij Libau.” 
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5 5  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

5 . 1   

O v e r e e n k o m s t  

De kosten voor de uitvoering van dit bestemmingsplan komen geheel voor re-

kening van de initiatiefnemer. Dit geldt ook voor eventuele planschadekosten. 

Hiervoor wordt een planschadeovereenkomst tussen gemeente en initiatiefne-

mer getekend. 

5 . 2   

O n d e r z o e k  

Buck Consultants heeft onderzoek gedaan naar de economische uitvoerbaar-

heid van dit bestemmingsplan. Op dit punt wordt verwezen naar de bijlagen 

waarin het onderzoeksrapport is opgenomen. Hieruit blijkt dat sprake is van 

een economisch uitvoerbaar plan. 
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6 6  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

7 Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 7 maart 2013 tot en met 

17 april 2013 ter inzage gelegen. Tevens is het plan op grond van artikel 3.1.1 

Bro (vooroverleg) aan betrokken instanties ter beoordeling voorgelegd. In de 

bijlage is een reactienota opgenomen waarin op de inspraak- en overlegreac-

ties is ingegaan. 



B i j l a g e n  

1. Verkeersstudie 

2. Rekenbladen luchtkwaliteit 

3. Rapportage externe veiligheid 

4. Bodemonderzoek 

5. Watertoetsdocument 

6. Advies Natuurwaarden 

7. Rapportage economische uitvoerbaarheid 

8. Reactienota 



1 .  V e r k e e r s s t u d i e  
 

 



B e r e k en i n g  v e r k ee r s to e d e l i n g  en  p a r k e er b e h o e f t e   

W e r e ld b a z a r  t e  W i n s c h o t en  

 

 
figuur 1 

 

 
f i g u u r  2  



V e r k e er s to e d e l i n g  

 

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan Wereldbazar te Winschoten maakt de bouw van een 

overdekte markt mogelijk. In deze markt worden detailhandel, horecavoorzie-

ningen en kantoorruimte ondergebracht. Het nieuwe gebouw zal uit drie lagen 

bestaan waarvan de onderste wordt benut ten behoeve van het parkeren. 

 

V e r k e er s g en e r a t i e  

De inrichting van de Wereldbazar is als volgt opgebouwd. De eerste bouwlaag 

wordt volledig benut als parkeervoorziening. Hier is ruimte voor het stallen van 

980 auto’s. De tweede en derde bouwlaag zijn gereserveerd voor detailhandel, 

en horeca (respectievelijk 21.697 m
2
 en 1.500 m

2
). De resterende ruimte van 

de derde bouwlaag wordt ingericht als dakterras (500 m
2
).  

In navolgende tabel is op basis van ‘CROW-publicatie 317 – kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie’ een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie van 

de Wereldbazar. De parkeergarage en de horeca zijn daarbij buiten beschou-

wing gelaten omdat deze uitsluitend worden benut door bezoekers van het 

winkeldeel van de Wereldbazar. Als minimum en maximum kencijfer voor de 

verkeersgeneratie van de Wereldbazar worden respectievelijk 24.0 en 29.1 

ritten per 100 m
2
 bruto vloeroppervlak aangehouden. Op basis daar van is de 

verkeersgeneratie bepaald en weergegeven in navolgende tabel. 

 

Verkeersgeneratie Wereldbazar 

Oppervlakte Functie Verkeersgeneratie 

  minimum maximum 

21.697 m2 detailhandel 5.207 6.314 

Gemiddelde 5.760 

 

Op weekenddagen zal de Wereldbazar dus ongeveer 5.700 autoritten genere-

ren. 

 

T o e d e l i n g  v e r k e er  

Aan de hand van vorenstaande berekening is een toedeling gemaakt van het 

verkeer over het onderliggende wegennet. In figuur 1 is op basis van het ge-

meentelijke verkeersmodel de huidige toedeling weergegeven. Aangezien deze 

verkeersintensiteiten betrekking hebben op werkdagetmaalgemiddelden, is 

aan de hand van verkeerstellingen op de Oostelijke Rondweg een correctiefac-

tor van ongeveer 66% toegepast om weekendgemiddelden te verkrijgen. Deze 

toedeling is weergegeven in figuur 2. 

Vervolgens is bekeken hoe het verkeer dat door de Wereldbazar wordt gegene-

reerd zich verdeelt over het in de omgeving gelegen wegennet. Zie hiervoor 

figuur 3. Hierbij zijn de volgende aannames gedaan: 

- een derde van het verkeer komt van of gaat naar Winschoten; 

- twee derde van het verkeer gaat in de richting van de A7; 

- omdat de Wereldbazar vanaf de A7 bewegwijzerd wordt, is de verwach-

ting dat van het verkeer dat in deze richting gaat of komt voor ongeveer 

een derde gebruikmaakt van de Papierbaan en Beertsterweg en voor on-

geveer twee derde gebruikmaakt van de Lijnbaan en de Oostelijke 

Rondweg. 

De sommatie beide modellen (weekend-huidige situatie en Wereldbazar) is 

weergegeven in figuur 4. 

 



 
f i g u u r  3  

 

 
f i g u u r  4  

 



T o en a m e  v e r k e er  

Uit het model blijkt dat de toename van het verkeer ten gevolge van de komst 

van de Wereldbazar op de wegen buiten het bedrijventerrein in vergelijking 

met de werkdagsituatie niet toeneemt. Op de rotonde Beertsterweg/Oostelijke 

Rondweg (de drukste rotonde in de route naar de Wereldbazar) neemt de hoe-

veelheid verkeer ten opzichte van de werkdagetmaalintensiteit eveneens licht 

af. 

Op de wegen op het bedrijventerrein neemt de hoeveelheid verkeer uiteraard 

wel toe. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op delen van de Papier-

baan maximaal ongeveer 4.000 mvt/etmaal zal gaan bedragen. Gelet op het 

profiel van de wegen en de vormgeving van de kruispunten op het bedrijven-

terrein zullen deze verkeersintensiteiten geen afwikkelingsproblemen geven. 

Op grond van het vorenstaande en het huidige gebruik zou de toename van het 

verkeer geen problemen wat betreft de doorstroming moeten opleveren. De 

toename van het verkeer speelt zich echter af gedurende de tijd dat de We-

reldbazar in bedrijf is. Daarom is in de volgende paragraaf naar de kruispunt-

belasting per uur gekeken. 

 

K r u i sp u n t i n t en s i t e i t e n  

Gelet op het feit dat een bezoek aan de Wereldbazar veelal wordt gecombi-

neerd met een bezoek aan een andere activiteit wordt ervan uitgegaan dat de 

bezoekers redelijk verspreid over de dag komen. Daarnaast betreft de verkoop 

op de Wereldbazar geen tweedehands artikelen maar nieuwe, zodat voor koop-

jesjagers die massaal arriveren op het moment dat de Wereldbazar opengaat, 

niet behoeft te worden gevreesd. 

Omdat Wereldbazar binnen een relatief korte periode (globaal van 09.00 tot 

17.00 uur) verkeer genereert, is de gemiddelde procentuele uurintensiteit 

hoger dan die van het overige verkeer. De gemiddelde uurintensiteit is bere-

kend aan de hand van de openingstijden van de Wereldbazar (09.00 – 

17.00 uur). Deze berekening is weergegeven in figuur 5.  

 

Als wordt gekeken naar de uurintensiteiten wordt het per saldo drukker op de 

rotonde Beertsterstraat/Oostelijke Rondweg en de aansluiting Lijnbaan/Ooste-

lijke Rondweg. Daarom zijn deze rotonde en de aansluiting onderzocht op hun 

wachttijd met behulp van het rotondemodel Brilon/Stuwe en de methode Har-

ders. Dit model en methode zijn rekenmethodes waarmee een indruk kan wor-

den verkregen van de wachttijden bij een gegeven verkeersbelasting op de 

rotonde en de aansluiting.  

Uit de toetsing blijkt dat de wachttijden gering zijn (minder dan 15 sec.). De 

methode geeft verder aan dat geen maatregelen getroffen behoeven te wor-

den op de rotonde en de aansluiting. De berekeningen zijn opgenomen in de 

bijlagen. 

 

T e r u g d r i n g en  a u to g eb r u i k  

De overheid stimuleert al jaren het gebruik van openbaar vervoer. De plek van 

de Wereldbazar leent zich uitstekend voor bestaande en nieuwe vormen van 

openbaar vervoer. Vervoersbedrijven en bedrijven zijn steeds vaker met elkaar 

in gesprek om maatwerkafspraken te maken. Gezien de bezoekersaantallen is 

de Wereldbazar een interessante partner voor vervoersbedrijven. Met name 

ook omdat de vervoersmiddelen nodig zijn in het weekend, de dagen waarop 

veel openbaar vervoermiddelen ongebruikt blijven. 

 



Met openbaar vervoersbedrijven zullen daarom afspraken worden gemaakt 

over arrangementen aansluitend op het bestaande openbaar vervoer (bus en 

trein) en het vervoer van en naar andere toeristische plekken. De voornemens 

zullen worden vastgelegd in intentieovereenkomsten. 

 

 
f i g u u r  5  

 

C o n c l u s i e  

Indien wordt uitgegaan van het bovengenoemde model blijkt uit de berekenin-

gen dat er geen problemen zijn wat betreft de afwikkeling van het verkeer op 

de rotondes. Maatregelen aan deze rotondes zijn derhalve niet noodzakelijk. 

 

 



P a r k e er b eh o e f t e  

 

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan Wereldbazar te Winschoten maakt de bouw van een 

overdekte markt mogelijk. In deze markt worden detailhandel en horeca-

voorzieningen ondergebracht. Het nieuwe gebouw zal uit drie lagen bestaan 

waarvan de onderste wordt benut ten behoeve van het parkeren. 

 

P a r k e er b eh o e f t e  

De Wereldbazar krijgt een oppervlakte van 57.000 m
2
. De eerste bouwlaag 

wordt volledig benut als parkeervoorziening (19.000 m
2
). De tweede en derde 

bouwlaag zijn gereserveerd voor detailhandel en horeca (respectievelijk 

21.697 m
2
 en 1.500 m

2
). In navolgende tabel is op basis van ‘CROW-publicatie 

317 – kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ een inschatting gemaakt van 

het benodigde aantal parkeerplaatsen op basis van het bruto vloeroppervlak. 

Als minimum en maximum kencijfer voor de parkeerbehoefte van de Wereld-

bazar worden respectievelijk 9.4 en 11.4 parkeerplaatsen per 100 m
2
 bruto 

vloeroppervlak aangehouden.  

 

Parkeerbehoefte Wereldbazar 

Oppervlakte Functie Parkeerbehoefte 

  minimum maximum 

21.697 m2 detailhandel 2.040 2.473 

Gemiddelde 2.250 

 

Op weekenddagen heeft de Wereldbazar een parkeerbehoefte van ongeveer 

2.250 parkeerplaatsen. 

 

In de Wereldbazar kunnen maximaal 980 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

Dit houdt in dat voor 1.270 auto’s elders parkeergelegenheid moet worden 

gevonden.  

 

C o n c l u s i e  

Indien wordt uitgegaan van het maximale model blijkt uit de berekening van 

de parkeerbehoefte dat er in de Wereldbazar onvoldoende parkeergelegenheid 

is. Daarom zal worden ingezet op openbaar vervoer op een zodanige wijze dat 

de beschikbaar gestelde parkeergelegenheid voldoende groot is. 

 

 



R e k e n b l a d en  r o to n d e  e n  aa n s lu i t i n g  



 

  

Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: BugelHajema Adviseurs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Rotondemodel Brilon/Stuwe

Omschrijving rotonde:

Winschotenrotonde Beertsterstraat/Oostelijke Rondweg

Arm 1: Beertsterstraat

Arm 2: Oostelijke Rondweg

Arm 3: Beertsterstraat

DIMENSIE

Aantal rijstroken op toerit arm 1: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 2: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 3: 1

Aantal rijstroken op rotonde: 1

INTENSITEITEN

nvt

Richting 2: 393 pae/uur

Richting 3: 373 pae/uur

Richting 4: 373 pae/uur

Richting 6: 0 pae/uur

Richting 7: 0 pae/uur

Richting 8: 393 pae/uur

BEREKENING

Arm Intensiteit

rotonde

Intensiteit

toerit

Capaciteit

toerit

I/C-

verhouding

Gemiddelde

wachtrij

Gemiddelde

wachttijd

Arm 1

Arm 2

Arm 3

0

393

373

766

373

393

1089

814

826

0,70

0,46

0,48

2 pae

0 pae

0 pae

8 sec.

4 sec.

4 sec.

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Gemiddelde wachttijd (kenwaarde) Acceptabel

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>50 sec.

40 sec.

30 sec.

20 sec.

15 sec.

10 sec.

0 sec.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2
3

46

7
8



 

 

 

Capacito 1.8 Bijlage 1
Licentie: BugelHajema Adviseurs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

winschoten lijnbaan/rondweg

Arm 1: rondweg oostelijke richting

Arm 2: lijnbaan

Arm 3: rondweg westelijke richting

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 80 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

weekenduurintensiteit

Richting 2: 208 pae/uuur

Richting 3: 18 pae/uuur

Richting 4: 19 pae/uuur

Richting 6: 117 pae/uuur

Richting 7: 118 pae/uuur

Richting 8: 201 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

18

19

117

790

422

422

772

286

286

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



2 .  R e k e n b l a d e n  l u c h t k w a l i t e i t  

 



rekenbladen luchtkwaliteit



 

 

 

invoergegevens 2012

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie

naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

winschoten papierbaan 266349 574358 254 0,70 0,15 0,15 0,00 10 Normaal stadsverkeer Eenzijdige bebouwing, weg met... 1 10 0,00

invoergegevens 2020

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie

naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

winschoten papierbaan 266349 574358 254 0,70 0,15 0,15 0,00 10 Normaal stadsverkeer Eenzijdige bebouwing, weg met... 1 10 0,00

winschoten papierbaan 266349 574358 4000 0,96 0,02 0,02 0,00 10 Normaal stadsverkeer Eenzijdige bebouwing, weg met... 1 10 0,00

Plaats X(m) Y(m)

Plaats X(m) Y(m)



 

 

2012 exclusief wereldbazar

Naam rekenaar, vrij.

Versie 11

Stratenbestand wereldbazar

Jaartal 2012

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie locatieafhankelijk

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 µg/m3

Schalingsfactor emissiefactoren
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Middelzwaar verkeer 1
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winschoten papierbaan 266349 574358 11,5 11,7 0 0 0 49,4 49,2 0,0 18,8 18,8 0

2020 ex- en inclusief wereldbazar

Naam rekenaar, vrij.

Versie 11

Stratenbestand wereldbazar

Jaartal 2020

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie locatieafhankelijk

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 4 µg/m3

Schalingsfactor emissiefactoren

Personeneauto's 1

Middelzwaar verkeer 1

Zwaar verkeer 1

Autobussen 1
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winschoten

papierbaan excl. 

wereldbazar 266349 574358 9,2 9,0 0 0 13,3 17,3 4 2

winschoten

papierbaan incl. 

wereldbazar 266349 574358 10,2 9,0 0 0 13,7 17,3 4 2

N
O

2
 

(µ
g
/
m

3
)

N
O

2
 

(µ
g
/
m

3
)

N
O

2
 

(µ
g
/
m

3
)

fN
O

2
 

(µ
g
/
m

3
)

N
O

2
 

(µ
g
/
m

3
)

O
3
 

(µ
g
/
m

3
)

O
3
 

(µ
g
/
m

3
)

O
3
 

(µ
g
/
m

3
)

P
M

1
0
 

(µ
g
/
m

3
)

P
M

1
0
 

(µ
g
/
m

3
)

P
M

1
0
 

(µ
g
/
m

3
)

Plaats Straatnaam X Y

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

Sa
n
e
ri

n
g
s-

to
o
l

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

G
C

N

Jm
 b

ij
d
ra

g
e
 

R
ij

k
s-

w
e
g
e
n

Jm
 b

ij
d
ra

g
e
 

R
ij

k
s-

w
e
g
e
n

Jm
 b

ij
d
ra

g
e
 

Sc
h
ip

h
o
l

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

Sa
n
e
ri

n
g
s-

to
o
l

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

G
C

N

Jm
 b

ij
d
ra

g
e
 

Sc
h
ip

h
o
l

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

Sa
n
e
ri

n
g
s-

to
o
l

Jm
 a

ch
te

rg
ro

n
d
 

G
C

N

Jm
 b

ij
d
ra

g
e
 

R
ij

k
sw

e
g
e
n

winschoten

papierbaan excl. 

wereldbazar 266349 574358 8,9 9,0 0 0 0 51,2 51,1 0,0 17,3 17,3 0

winschoten

papierbaan incl. 

wereldbazar 266349 574358 8,9 9,0 0 0 0 51,2 51,1 0,0 17,3 17,3 0

Achtergrondgegevens NO2 Achtergrondgegevens 

Rapportage no2pm10

Achtergrondgegevens NO2 Achtergrondgegevens 

Rapportage no2pm10
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<W ?W_WW`fW G^VS_Tf [e [` ZWf ]SVWd hS` VW dWS^[eSf[W hS` WW` OWdW^VTSlSd fW O[`eUZafW` WW`

ZWd`[WgiV TWefW__[`Yeb^S` SS` ZWf abefW^^W`( @[Wdhaad [e ZWf hS` TW^S`Y VSf WW` a`VWdlaW] `SSd

=jfWd`W NW[^[YZW[V iadVf g[fYWhaWdV( =d lS^ [` V[f a`VWdlaW] YWTdg[] iadVW` YW_SS]f hS` VW ]W``[e [`

ZWf a`VWdlaW] VSf [` ,**3 [e g[fYWhaWdV Vaad GdS`\WiagV haad VW b^S``W` WW` OWdW^VTSlSd fW

dWS^[eWdW` [` 9SV F[WgiWeUZS`e(

<W OWdW^VTSlSd lS^ YW^WYW` l[\` fW_[VVW` hS` WW` TWVd[\hW`fWddW[` SS` VW dS`V hS` VW efSV(

7SQ^^[ (%(1 D[YY[`Y hS` VW OWdW^VTSlSd [` O[`eUZafW` #[` T^Sgi$ #Tda`4 ?^aTWebaffWd& ,*+,$

<W b^S``W` haad VWlW OWdW^VTSlSd ZagVW` [` VSf Wd WW` ahWdVW]f i[`]W^UW`fdg_ iadVf YWdWS^[eWWdV

hS` Vd[W Tagi^SYW` #[`U^ge[WX bSd]WWdYSdSYW$ _Wf WW` SS`fS^ hS` //* i[`]W^g`[fe( <W OWdW^VTSlSd d[UZf

l[UZ ab VW hWd]aab hS` bdaVgUfW` g[f S^^W Ug^fgdW` W` lS^ i[`]W^g`[fe hWdZgdW` SS` hWdeUZ[^^W`VW

i[`]W^[Wde g[f VW dWY[a( <W _Sd]f lS^ S^^WW` [` ZWf iWW]W`V YWabW`V l[\` W` T[WVf dg[_fW SS` +.(***

TWlaW]Wde(
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7SQ^^[ (%)1 A_bdWee[W OWdW^VTSlSd haadSS`l[UZf # 9WefW__[`Yeb^S` OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`& ,*+,$

A` V[f dSbbadf iadVf YW]W]W` `SSd VW _aYW^[\]W d[e[UaTda``W` [` VW a_YWh[`Y hS` b^S`^aUSf[W( 8S` VW

ZS`V hS` VWlW d[e[Ua'S`S^keW [e WW` fiWWfS^ a`VWdlaW]W` g[fYWhaWdV( =d [e WW` ]iS^[fSf[WhW S`S^keW

g[fYWhaWdV `SSd [`d[UZf[`Y BH9 DaY[ef[Ue [` VW Tggdf hS` ZWf b^S`YWT[WV iSSd YWhSSd^[\]W efaXXW` iadVW`

abYWe^SYW`( A` VWlW S`S^keW [e TWaadVWW^V aX VWlW [`d[UZf[`Y WW` _aYW^[\]W [`h^aWV g[faWXW`f ab ZWf

YdaWbed[e[Ua T[\ VW OWdW^VTSlSd( <SSd`SSef [e YW]W]W` `SSd VW [`h^aWV V[W VW ebaad^[\` fW` lg[VW` hS`

ZWf b^S`YWT[WV ZWWXf ab ZWf YdaWbed[e[Ua( @[Wdhaad [e WW` ]iS`f[fSf[WhW d[e[Ua'S`S^keW #IJ8$ g[fYWhaWdV

ab TSe[e hS` TWdW]W`[`YW` _Wf dW]W`bdaYdS__S J9E AA((
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) 6a]O[XO HOSVSQROSN\LOVOSN

NaadVSf Wd `SVWd iadVf [`YWYSS` ab VW V[hWdeW d[e[UaTda``W` da`Va_ ZWf b^S`YWT[WV& iadVf [` V[f

ZaaXVefg] WWdef [`YWYSS` ab W`]W^W TSe[eTWYd[bbW`(

=jfWd`W hW[^[YZW[V TWeUZd[\Xf VW d[e[Ua"e V[W a`fefSS` S^e YWha^Y hS` abe^SY aX ZS`VW^[`YW` _Wf YWhSSd^[\]W

efaXXW`( <[f ]S` TWfdW]][`Y ZWTTW` ab [`d[UZf[`YW` #TWVd[\hW`$ aX fdS`ebadfdagfWe( Gb TW[VW USfWYad[Ws`

[e hWdeUZ[^^W`VW iWf' W` dWYW^YWh[`Y hS` faWbSee[`Y( @Wf Zg[V[YW TW^W[V haad fdS`ebadf_aVS^[fW[fW` efSSf

TWeUZdWhW` [` VW U[dUg^S[dW "J[e[Ua`ad_Wd[`Y hWdhaWd YWhSSd^[\]W efaXXW`" #UJhYe$& VSf ab fWd_[\` hWdhS`'

YW` lS^ iadVW` Vaad ZWf "9We^g[f fdS`ebadfdagfWe WjfWd`W hW[^[YZW[V"( 9[``W` ZWf TW^W[Ve]SVWd haad

WjfWd`W hW[^[YZW[V efSS` fiWW ]Wd`TWYd[bbW` UW`fdSS^4 ZWf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua W` ZWf YdaWbed[e[Ua(

@aWiW^ TW[VW TWYd[bbW` a`VWd^[`YW eS_W`ZS`Y hWdfa`W` l[\` Wd TW^S`Yd[\]W hWdeUZ[^^W`( @[Wda`VWd

iadVW` TW[VW TWYd[bbW` hWdVWd g[fYWiWd]f(

BVKK]\QOLYXNOX DS\SMY "BD#

@Wf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua #HJ$ YWWXf VW ]S`e& ab WW` TWbSS^VW b^SSfe& a_ fW ahWd^[\VW` fW` YWha^YW hS`

WW` a`YWhS^ T[\ WW` d[e[Uaha^^W SUf[h[fW[f( <W ]S`e ZWWXf TWfdW]][`Y ab WW` X[Uf[WX bWdeaa` V[W VW ZW^W f[\V

ab V[W b^SSfe SS`iWl[Y [e( @Wf HJ ]S` ab VW ]SSdf hS` ZWf YWT[WV iadVW` iWWdYWhW` _Wf laYWZWfW`

d[e[UaUa`fagdW`4 ^[\`W` V[W bg`fW` hWdT[`VW` _Wf WW`lW^XVW HJ( 9[``W` VW +*
'0
)\SSd Ua`fagd #iW^]W S^e

iWffW^[\] ZSdVW `ad_ Xg`YWWdf$ _aYW` YWW` `[WgiW ]iWfeTSdW aT\WUfW` YWbda\WUfWWdV iadVW`( Naad

TWbWd]f ]iWfeTSdW aT\WUfW` YW^Vf VW +*
'0
)\SSd Ua`fagd `[Wf S^e YdW`eiSSdVW& _SSd S^e WW` d[UZfiSSdVW(

8[YOZ[S\SMY "8D# OX SX_VYON\QOLSON

@Wf YdaWbed[e[Ua #?J$ [e WW` _SSf haad VW ]S`e VSf T[\ WW` a`YWhS^ WW` YdaWb e^SUZfaXXWde hS^f _Wf WW`

TWbSS^VW a_hS`Y( @Wf ?J [e VSSd_WW WW` _SSf haad VW _SSfeUZSbbW^[\]W a`fid[UZf[`Y T[\ WW`

US^S_[fW[f( @Wf ?J iadVf TWbSS^V T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` d[e[Uaha^^W SUf[h[fW[f( <[f

[`h^aWVeYWT[WV iadVf TWYdW`eV Vaad VW +! ^WfS^[fW[feYdW`e #fW`l[\ S`VWde TWbSS^V$4 VW SXefS`V iSSdab

`aY +! hS` VW T^aafYWefW^VW _W`eW` [` VW a_YWh[`Y ]a_f fW ahWd^[\VW` T[\ WW` US^S_[fW[f _Wf

YWhSSd^[\]W efaXXW`( @Wf ?J ]S` `[Wf mab VW ]SSdfn iadVW` iWWdYWYWhW`& _SSd iadVf iWWdYWYWhW` [` WW`

YdSX[W] iSSd VW ]S`e #X$ SXYWlWf iadVf fWYW` ZWf SS`fS^ e^SUZfaXXWde #F$4 VW XF'UgdhW(

7SQ^^[ )%(1 H^SSfeYWTa`VW` d[e[UaUa`fagdW`& [`h^aWVeYWT[WV W` YdaWbed[e[UaYdSX[W] _Wf

ad[s`fSf[WiSSdVW haad fdS`ebadf(

9[\ VW TWbS^[`Y hS` ZWf [`h^aWVeYWT[WV iadVf T[\ ZWf YdaWbed[e[UaTW^W[V g[fYWYSS` hS` VW iWWde]^SeeW >

+(/
+
( =W` [`h^aWVeYWT[WV [e hWW^ YdafWd VS` ZWf YWT[WV VSf TWYdW`ef iadVf Vaad VW +*

'0
'Ua`fagd hS` ZWf

' <BBNOHI>OOB 2 !OP>?FBIB >PJLOCBBN" BK BBK SFKAOKBIEBFA R>K '#+ JBPBN MBN OB@LKAB%
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b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua( >[Yggd ,(, YWWXf WW` TWVd[\XefWddW[`& _Wf VSSdT[``W` VW +*
'0
'Ua`fagd hS` ZWf

b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua W` faf dg[_ VSSdTg[fW` #YWW^$ ZWf WXXWUfYWT[WV( A` fWYW`efW^^[`Y faf X[Yggd ,(+ [e

ZWf WXXWUfYWT[WV Z[Wd iWWdYWYWhW` S^e WW` b^g[_& VW iWd]W^[\]W e[fgSf[W T[\ WW` [`U[VW`f( >[Yggd ,(+ YWWXf

ZWf [`h^aWVeYWT[WV S^e WW` U[d]W^ iWWd( @Wf [e [__Wde a`TW]W`V T[\ iW^]W i[`Vd[UZf[`Y WW` WhW`fgWW^

[`U[VW`f l[UZ lS^ ha^fdW]]W`( DaY[eUZWdi[\e [e VW ]S`e ab #VaVW^[\]$ ^WfeW^ T[\ VW Tda` YdafWd VS` T[\ ZWf

g[fW[`VW hS` VW YW^W b^g[_(

7SQ^^[ )%)4 H^SSfeYWTa`VW` d[e[UaUa`fagd W` [`h^aWVeYWT[WV(

HO[KX]`YY[NSXQ\ZVSMR]

@Wf [`hg^^W` hS` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf [e WW` fSS] hS` ZWf TWhaWYV YWlSY #hWW^S^ VW YW_WW`fW$(

<aad VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf iadVW` YW_WW`fW` hWdb^[UZf ZWf WjfWd`W hW[^[YZW[VeSebWUf _WW fW ^SfW`

iWYW` T[\ ZWf _S]W` hS` dg[_fW^[\]W TWe^[ee[`YW`(

9[\ WW` TWdW]W`[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua ]g``W` `[Wf S^^W dW^WhS`fW SebWUfW` [` Ua`UdWfW YWfS^^W`

iadVW` g[fYWVdg]f( <SSda_ T[WVf VW hWdS`fiaadV[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua VW _aYW^[\]ZW[V a_ VWlW

W^W_W`fW` iW^ fW TWeUZagiW`( A` fWYW`efW^^[`Y faf ZWf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua YW^VW` Z[WdT[\ YWW`

YdW`eiSSdVW`( <W V[hWdeW W^W_W`fW` hS` VW hWdS`fiaadV[`Y l[\` aa] a`VWd^[`Y `[Wf hWddW]W`TSSd&

Wd [e ebdS]W hS` WW` TW^W[Ve_Sf[YW SXdW]W`[`Y iSSdT[\ ^aUSf[WebWU[X[W]W W^W_W`fW`& _[fe

YW_af[hWWdV& WW` da^ _aYW` ebW^W`( A` X[Yggd ,(-( l[\` VW a`VWdVW^W` SS`YWYWhW` iW^]W T[\ VW

hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf WW` da^ ebW^W`( <W ]^WgdW`TS`V ek_Ta^[eWWdf VW TS`VTdWWVfW bWd

TW^W[VeSebWUf(

7SQ^^[ )%*1 NWdb^[UZfW W` a`_[eTSdW a`VWdVW^W` hS` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf hS` ZWf YdaWbed[e[Ua(

@Wf YdaWbed[e[Ua [e Z[WdT[\ WW` "]S`e_SSf"& ZWf [`h^aWVeYWT[WV [e WW` "WXXWUf_SSf"( @Wf FWVWd^S`VeW

WjfWd`W hW[^[YZW[VeTW^W[V [e YWTSeWWdV ab WW` ]S`e_SSf( 8S`hg^^W`V ]S` abf[_S^[eSf[W hS` VW

hW[^[YZW[Vee[fgSf[W b^SSfeh[`VW` h[S WXXWUfTW^W[V( 8XiWY[`YW` Z[Wda_fdW`f iadVW` YW_SS]f h[S ZWf

hWdS`fiaadVW` hS` ZWf YdaWbed[e[Ua(

A` VW UJhYe W` ZWf 9WhT [e YWdWYW^V iS``WWd ZWf YdaWbed[e[Ua hWdS`fiaadV _aWf iadVW`( NS`g[f VW

"U[dUg^S[dW" V[W`f SS`VSUZf SS` VW hWdS`fiaadV[`Y YWYWhW` iadVW` iS``WWd ZWf YdaWbed[e[Ua TahW` VW

ad[s`fSf[WiSSdVW ^[Yf aX iS``WWd ZWf YdaWbed[e[Ua #e[Y`[X[US`f$ faW`WW_f( 9[\ Tg[e^W[V[`YW` [e

hWdS`fiaadV[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua S^f[\V hWdb^[UZf iS``WWd T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV WW` dg[_fW^[\]

TWe^g[f iadVf YW`a_W`(

9[\ Tg[e^W[V[`YW` [e VW g[fYWTdW[VZW[V hS` VW [`hg^^[`Y hS` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf SXZS`]W^[\] hS` VW
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ZaaYfW W` faW`S_W hS` ZWf YdaWbed[e[Ua( OS``WWd VW a`fi[]]W^[`Y Tg[fW` VW +**! ^WfSS^ WXXWUfSXefS`V

^[Yf& ZaWXf T[\ VW hWdS`fiaadV[`Y `[Wf fW iadVW` [`YWYSS` ab d[e[UaTWbWd]W`VW _SSfdWYW^W`( @WflW^XVW

YW^Vf iS``WWd ZWf YdaWbed[e[Ua a`VWd *&+ _SS^ VW ad[s`fSf[WiSSdVW ^[Yf q` ZWf YdaWbed[e[Ua _[`VWd VS`

+*! faW`WW_f(

3OVOWWO[SXQOX\][YYU L^S\VOSNSXQOX

A` W^] TWefW__[`Yeb^S` iadVf dg[_fW YWdWeWdhWWdV haad a`VWdZagV SS` VW ^W[V[`Y Vaad WW`

TW^W__Wd[`YW`efdaa] hS` _[`[_SS^ . aX / _WfWd SS` iWWdel[\VW` hS` VW ^W[V[`Y _Wf WW` TagihWdTaV

W` WW` SS`^WYhWdYg``[`YW`efW^eW^( <WlW SXefS`V iadVf YW_WfW` hS`g[f ZWf ZSdf hS` VW ^W[V[`Y(

Naad WW` ZaYWVdg] SSdVYSe^W[V[`Y hS^^W`V a`VWd ZWf 9WhT& _Wf WW` Vdg] hS` +0 TSd faf W` _Wf .* TSd&

YW^Vf . _WfWd( Naad VW ahWd[YW ^W[V[`YW` YW^Vf WW` TW^W__Wd[`YW`efdaa] hS` / _WfWd(

3K\S\XO] _YY[ RO] _O[_YO[ _KX QO_KK[VSTUO \]YPPOX

NWdhaWd hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` h[`Vf e[`Ve \SSd W` VSY b^SSfe h[S ZWf ebaad& ahWd VW iWY W` ZWf iSfWd(

C`W^bg`f Z[WdT[\ [e VSf Wd YWW` b^SXa`V TWefSSf haad VW a_hS`Y W` eS_W`efW^^[`Y hS` V[f hWdhaWd(

LZWadWf[eUZ ]S` ZWf hWdhaWd a`YW^[_[fWWdV faW`W_W`& _Wf VS` WhW`WW`e a`YW^[_[fWWdVW YWha^YW` haad

VW dg[_fW^[\]W adVW`[`Y( @Wf TW^W[V SUZfWd ZWf ^S`VW^[\]W 9Se[e`Wf [e VSf WW` b^SXa`V hSefYWefW^V iadVf

haad V[f hWdhaWd hS` YWhSSd^[\]W efaXXW`( @Wf 9Se[e`Wf lS^ a`VWdVWW^ g[f_S]W` hS` ZWf iWffW^[\]W ]SVWd

hS` ZWf 9We^g[f LdS`ebadfdagfWe =jfWd`W NW[^[YZW[V #9L=N$ VSf W[`V ,**2 S^e S_TfW^[\] Ua`UWbf [e

YWbgT^[UWWdV& _SSd `aY YWW` hSefYWefW^V TW^W[V [e(

,=1C2B1?411?4138DC752954

EWf VW ]a_ef hS` ZWf 9Se[e`Wf W` ZWf "9We^g[f fdS`ebadfdagfWe WjfWd`W hW[^[YZW[V" iadVf aa] WW` `[Wgi

faWfe[`YeW^W_W`f faWYWhaWYV4 ZWf b^SeTdS`VSS`VSUZfeYWT[WV( M[fYSS`VW hS` VWlW ]a_W`VW iWfYWh[`Y

TWfdWXf V[f WW` efdaa] hS` -* _WfWd& YW_WfW` hS`SX VW Tg[fW`l[\VW hS` ZWf Tg[fW`efW ebaad( @Wf

b^SeTdS`VSS`VSUZfeYWT[WV iadVf YWW` la`W iSSdT[``W` hWdTaVW` YSS` YW^WVW` laS^e T[\ ZWf

b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua( 9[``W` V[f YWT[WV _aWf a`VWdlaUZf iadVW` ZaW eUZSVW W` ^WfeW^ fW` YWha^YW hS`

VW iSd_fW hS` WW` b^SeTdS`V TWZWWdef ]S` iadVW`

/9;H979?7 !&9B3E=19B5 -9C93@?@B>5B9?7 F5BF@5B 75F11B=9;<5 CD@665?!

A` VW i[\l[Y[`Y hS` VW ";[dUg^S[dW J[e[Ua`ad_Wd[`Y hWdhaWd YWhSSd^[\]W efaXXW`" #;JhYe$& YWbgT^[UWWdV ab

,+ VWUW_TWd ,**3 [` VW KfSSfeUagdS`f& [e [`YWebWW^V ab VW a`fi[]]W^[`YW` da`Va_ TSe[e`Wf OWY W`

TSe[e`Wf OSfWd( <W a`fi[]]W^[`YW` da`Va_ 9Se[e`Wf Kbaad iadVW` `SSd hWdiSUZf[`Y [` WW` `[WgiW

i[\l[Y[`Y hS` VW UJhYe [` VW la_Wd hS` ,*++ VaadYWhaWdV( NWdS`VWd[`YW` V[W hS`iWYW VW

a`fi[]]W^[`YW` a_fdW`f 9Se[e`Wf OWY W` OSfWd l[\` VaadYWhaWdV& TWfdWXXW` VW ha^YW`VW4

! TWdW]W`[`YW` hS` HJ +*
'0
)\d('Ua`fagdW` haad #d[\]e$iWYW` l[\` `[Wf _WWd `aV[Y& SS`YWl[W`

hW[^[YZW[Vela`We [` T[\^SYW / hS` VW ;[dUg^S[dW J[e[Ua`ad_Wd[`Y hWdhaWd YWhSSd^[\]W efaXXW` l[\`

YWYWhW` V[W S^e b^SSfehWdhS`YW`V haad VW HJ +*'0)\d('Ua`fagdW` YW^VW`5

! T[\ hSSdiWYW` [e WW` a`VWdeUZW[V YW_SS]f fgeeW` "daVW" W` "liSdfW" hSSdiWYW` SXZS`]W^[\] hS` ZWf

fkbW eUZ[b VSf ahWd VWlW hSSdiWY efaXXW` hWdhaWdf( A` T[\^SYW 0 [e V[f a`VWdeUZW[V YW_SS]f W` fWhW`e

SS`YWYWhW` iW^]W fdS`ebadfZaWhWW^ZWVW` V[W`W` fW iadVW` YWZS`fWWdV T[\ d[e[UaTWdW]W`[`YW`(

<WlW SS`fS^^W` l[\` la YW]alW` VSf lW YWW` HJ +*
'0
)\d('Ua`fagd hWdaadlS]W` V[W Tg[fW` VW hSSdiWY [e

YW^WYW`( NSSdiWYW` V[W `[Wf [` VW T[\^SYW iadVW` YW`aW_V& ZWTTW` YWW` `aW_W`eiSSdV[YW

d[e[UaUa`fagdW`5

! 9[\ VW TWdW]W`[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua haad laiW^ OWY S^e OSfWd V[W`W` VW YWfS^^W` g[f

dWebWUf[WhW^[\] T[\^SYW / W` 0 fW iadVW` YWTdg[]f( A` ZWf YWhS^ hS` VW OWY iadVf S^^WW` `aY YWTdg[]

YW_SS]f hS` VW ZaWhWW^ZWVW` DH?(

,B@F9?3911= %1C9C?5D 'B@?9?75?

Naad ^a]S^W iWYW` ]S` ZWf TWhaWYVW YWlSY #bdah[`U[W aX YW_WW`fW$ aa] WW` TSe[e`Wf hSefefW^^W`( Naad

VW bdah[`U[S^W iWYW` [e VSSda_ V[f bdah[`U[SS^ TSe[e`Wf ?da`[`YW` abYWefW^V(

@Wf bdah[`U[SS^ TSe[e`Wf ?da`[`YW` ZWWXf aa] TWfdW]][`Y ab VW dg[_fW da`Va_ #ebaad$iWYW` iW^]W [`

TWZWWd l[\` hS` laiW^ d[\] S^e bdah[`U[W haad iSf TWfdWXf VW abYW`a_W` TWbS^[`Y fW` TWZaWhW hS` WjfdS

TWeUZWd_[`Y hS` _[`VWd lW^XdWVlS_W bWdea`W`(
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T^SV 1 hS` 1

G_ WW` Ua_b^WWf TWW^V fW eUZWfeW` hS` VW YWha^YW` hS` ZWf fdS`ebadf hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` [`

Tg^]had_ [e fWhW`e VW ^SSfefW efS`V hS` lS]W` da`Va_ ZWf `Sf[a`SS^ 9Se[e`Wf 'fWd [`Xad_Sf[W'

abYW`a_W`(
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T^SV 2 hS` 2

* EM[OOXSXQ [S\SMYL[YXXOX

G_ `S fW YSS` iW^]W Tda``W` [` VW a_YWh[`Y hS` ZWf b^S`YWT[WV WW` _aYW^[\] d[e[Ua ]g``W` had_W`

haad ZWf YdaWbed[e[Ua [e WW` d[e[Ua'[`hW`fSd[eSf[W YW_SS]f( <WlW [`hW`fSd[eSf[W ZWWXf VW ha^YW`VW

Tda``W` YWUa`efSfWWdV iW^]W l[\` iWWdYWYWhW` [` VW ha^YW`VW X[Yggd4

7SQ^^[ *%(1 GhWdl[UZf d[e[UaTda``W` [` VW a_YWh[`Y hS` ZWf b^S`YWT[WV #[` T^Sgi$(

VOQOXNK1

+4 BH9 DaY[ef[Ue 04 O[`bSU 9N

,4 HZ[^[be D[YZf`[`Y 14 DS_[Ua O[`eUZafW` 9N

-4 @aYWVdg] SSdVYSe^W[V[`Y 24 KZW^^ DH? efSf[a` HSd]l[UZf

.4 H(I( K[^[USe 9N 34 Hdah[`U[S^W iWY F-01

/4 JaTWdfge PSSVZS`VW^ 9N +*4 J[\]eiWY 81

++4 Kbaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd
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*%( EM[OOXSXQ DS\SMYL[YXXOX

<3B >YQS\]SM\1

<[f TWVd[\X TWfdWXf WW` 9JPG [`d[UZf[`Y iSSd YWhSSd^[\]W efaXXW` iadVW` ab' W` ahWdYWe^SYW`( <W

a`fi[]]W^[`Y hS` VW OWdW^VTSlSd TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` 20/ _WfWd hS` B9H DaY[ef[Ue( <W + !'

^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V haad V[f TWVd[\X TWVdSSYf ,1,* _WfWd haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a W` dW[]f VSSd_WW

ahWd ZWf b^S`YWT[WV hS` OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`(

BH9 DaY[ef[Ue [e a_ VWlW dWVW` WW` dW^WhS`fW d[e[UaTda` V[W lS^ iadVW` _WWYW`a_W` haad hWdVWd

a`VWdlaW]( =d [e haad V[f TWVd[\X dWWVe WW` IJ8 g[fYWhaWdV #l[W T[\^SYW$
,
iW^]W YWTdg[]f lS^ iadVW` haad

WW` ]iS^[fSf[WhW TWaadVW^[`Y hS` VW d[e[Ua"e hS` b^S``W` haad VW a`fi[]]W^[`Y(

BRSVSZ\ >SQR]XSXQ 3%H%1

9[``W` V[f TWVd[\X TWh[`Vf l[UZ WW` abe^SY hS` aj[VWdW`VW YSeeW`( =d YW^Vf VSSdT[\ WW` + !'^WfS^[fW[f

WXXWUfSXefS`V hS` // _WfWd( @Wf b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` 0** _WfWd W` hS^f VSSdVaad

Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` ZWf TWVd[\X( FSVWd a`VWdlaW] [e a_ VWlW dWVW` `[Wf `aaVlS]W^[\](

9YQON[^U 2K[NQK\VOSNSXQ1

A` VW a_YWh[`Y hS` ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf WW` ZaYWVdg] SSdVYSe^W[V[`Y ab fdS`ebadfdagfWVWW^ F'/,.',.'

CJ'**-( <W + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V hS` VWlW ZaYWVdg] SSdVYSe^W[V[`Y TWVdSSYf 2* _WfWd( EWf WW`

SXefS`V hS` 01* _WfWd faf ZWf b^S`YWT[WV hS^f VW a`fi[]]W^[`Y hWd Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV(

<WlW Tda` lS^ VSSda_ `[Wf hWdVWd [` TWeUZagi[`Y iadVW` YW`a_W`(

BC ESVSMK\ 3%H%1

<[f TWVd[\X [e WW` [`d[UZf[`Y iSSd lggdefaX W` liShW^efaX iadVf abYWe^SYW`( <W + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V

haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a TWVdSSYf // _WfWd haad VWlW [`d[UZf[Y[`Y( @Wf b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ ab WW`

SXefS`V hS` .-/ _WfWd W` hS^f VSSdT[\ Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` ZWf TWVd[\X( PaVaW`VW lS^ VWlW

[`d[UZf[`Y `[Wf hWdVWd [` TWeUZagi[`Y iadVW` YW`a_W` [` VW a`VWdlaW](

DYLO[]^\ JKKNRKXNOV 3%H%1

<[f TWVd[\X TWfdWXf WW` abe^SY hS` YWiSeTWeUZWd_[`Ye_[VVW^W` W` ZWWXf WW` + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V(

@Wf b^S`YWT[WV hS` VW OWdW^VTSlSd TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` -1* _WfWd hS` VW V[f TWVd[\X(

PaVaW`VW lS^ VWlW [`d[UZf[`Y `[Wf hWdVWd [` TWeUZagi[`Y iadVW` YW`a_W` [` VW a`VWdlaW](

ISXZKM 3%H(4

9[\ V[f TWVd[\X iadVf bdabSS` abYWe^SYW`( =d YW^Vf WW` + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V hS` ,-/ _WfWd( @Wf

b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` -1* _WfWd W` hS^f VSSdVaad Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS`

V[f TWVd[\X( FSVWd a`VWdlaW] [e a_ VWlW dWVW` `[Wf `aaVlS]W^[\](

>KWSMY ISX\MRY]OX 3%H%1

<[f TWVd[\X ZWWXf WW` TahW`Yda`VeW bdabSS`fS`]( =d YW^Vf WW` WXXWUfSXefS`V hS` ,-/ _WfWd( @Wf

b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` -,* _WfWd W` hS^f VSSdVaad Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS`

ZWf TWVd[\X( FSVWd a`VWdlaW] [e VSSda_ `[Wf `aaVlS]W^[\](

EROVV >B8 ]KXU&_^V$\]K]SYX BK[UcSMR]1

Naad DH?'fS`]efSf[a`e YW^Vf WW` + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V hS` +/* _WfWd haad VW hWdS`fiaadV[`Y hS`

ZWf YdaWbed[e[Ua( <W SXefS`V hS` ZWf b^S`YWT[WV fW` abl[UZfW hS` V[f DH?'fS`]efSf[a` [e /-* _WfWd W`

hS^f VSSdT[\ Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV( G_ VWlW dWVW` ZaWXf V[f TWVd[\X `[Wf [` TWeUZagi[`Y YW`a_W` fW

iadVW` haad hWdVWd a`VWdlaW](

DSTU\`OQ 2.1

LW` `aadVW` hS` ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf VW d[\]eiWY 81( @[WdahWd iadVW` aa] YWhSSd^[\]W efaXXW` hWdhaWdV

_Wf WW` 9D=N= eUW`Sd[a iSSdhaad WW` + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V YW^Vf hS` -// _WfWd #@8JL& ,*++$( <W

iWY ^[Yf WUZfWd ab WW` SXefS`V hS` +*** _WfWd iSSdVaad VW YWb^S`VW a`fi[]]W^[`YW` YWW` [`h^aWV

( 4S>KPFP>PFBRB 8FOF@L 0K>IUOB !780" ;94 6MOI>D BK AFOPNF?QPFB 1%;% PB <FKO@ELPBK# LMDBOPBIA ALLN 9B?LAFK 5BPEBNI>KAO

1; '-$&,$(&&/%
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T^SV +* hS` +*

lg^^W` g[faWXW`W` ab ZWf YdaWbed[e[Ua( =d YW^Vf WUZfWd iW^ WW` faj[eUZW [`h^aWVeYWT[WV hS` .*** _WfWd(

<WlW hS^f laVaW`VW iW^ ahWd ZWf b^S`YWT[WV W` lS^ Z[Wd dW]W`[`Y _WW _aWfW` iadVW` YWZagVW` [` VW

hWdS`fiaadV[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua(

B[Y_SXMSKVO `OQ @*-.

LW` aaefW` hS` ZWf b^S`YWT[WV [e fWhW`e VW GaefW^[\]W Ja`ViWY #F-01$ hS` O[`eUZafW` l[UZfTSSd(

;a`Xad_ ZWf Hdah[`U[SS^ 9Se[e`Wf ?da`[`YW` V[W`f VWlW dagfW _WWYW`a_W` iSSdhaad VW laYW`SS_VW

B565B5?D95G11B45? @F5B975 AB@F9?391=5 G575? YW^VW`( <[f ZagVf Ua`UdWWf [`4 9dS`VTSdW h^aW[efaXXW` #D>+

W` D>,$ dWebWUf[WhW^[\] +(*** W` ,(*** fdS`ebadfW` bWd \SSd SS`YWZagVW` iadVW` W` haad DH? #?>-$ 1/

fdS`ebadfW` bWd \SSd( <W + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V haad WW` 9D=N= ab VW iWY TWVdSSYf -// _WfWd( <W

b^S`^aUSf[W ^[Yf ab _WWd VS` /** _WfWd hS` VW YW`aW_VW dagfW iSSdVaad V[f [`h^aWVeYWT[WV `[Wf

ahWd^Sbf _Wf VW b^S`^aUSf[W( <WlW fdS`ebadfdagfW [e haad VW a`fi[]]W^[`Y `[Wf dW^WhS`f(

EZYY[VSTX HOOXNKW $ >OO[1

LW` lg[VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ VW ebaad^[\` fdS\WUf NWW`VS_ #SS`e^g[f[`Y$ ' DWWd #<g[fe^S`V$(

@[WdahWd iadVW` YWhSSd^[\] efaXXW` YWfdS`ebadfWWdV ( <W ebaad^[\` ZWWXf WW` + !'^WfS^[fW[f WXXWUfSXefS`V

.1* _WfWd haad WW` 9D=N= eUW`Sd[a YWTSeWWdV ab VW @S`V^W[V[`Y J[e[Ua 8`S^keW LdS`ebadf #@8JL& ,*++$(

@Wf b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` -3* _WfWd hS` ZWf b^S`YWT[WV W` VSSd_WW hS^f VW

a`fi[]]W^[`Y T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` ZWf ebaad( @[WdVaad [e WW` _aYW^[\]W hWdS`VWd[`Y ab ZWf

YdaWbed[e[Ua fW hWdiSUZfW`( G_ fW TWbS^W` iSf VWlW WXXWUfW` ab ZWf YdaWbed[e[Ua lg^^W` l[\` lS^ WW` IJ8

TWdW]W`[`Y iadVW` g[fYWhaWdV SS` VW ZS`V hS` ZWf dW]W`bdaYdS__S J9E AA(

Ga] YW^Vf haad ZWf ebaadfdS\WUf WW` faj[eUZ [`h^aWVeYWT[WV hS` .*** _WfWd( <[f [`h^aWVeYWT[WV hS^f aa]

ahWd ZWf b^S`YWT[WV W` lS^ laVaW`VW _WW _aWfW` iadVW` YW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Y hS` ZWf

YdaWbed[e[Ua(

*%) 4YXMV^\SO

Naad VW hWdVWdW TWZS`VW^[`Y hS` ZWf =jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] haad OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

lg^^W` VW ha^YW`VW d[e[UaTda``W` `aY hWdVWd [` TWeUZagi[`Y iadVW` YW`a_W`5 [`d[UZf[`Y BH9 DaY[ef[Ue&

ZWf ebaadfdS\WUf W` VW d[\]eiWY 81(

Naad BH9 DaY[ef[Ue [e WW` ]iS^[fSf[WhW d[e[Ua'S`S^keW g[fYWhaWdV SS` VW ZS`V hS` VW dWWVe SS`iWl[YW

IJ8 g[f ,**3( <SSd_WW [e TWbSS^V aX Wd WW` _aYW^[\]W hWdS`VWd[`Y [` ZWf YdaWbed[e[Ua [e W` aX WhW`fgW^W

hWdVWdW TWdW]W`[`YW` `aV[Y l[\`( 9ahW`V[W` lS^ VWlW Tda` YWl[W` VW ^[YY[`Y hS` VW a`fi[]]W^[`Y T[``W`

ZWf [`h^aWVeYWT[WV _WWYW`a_W` iadVW` [` VW hWdS`fiaadV[`Y(

NS`iWYW VW ^[YY[`Y hS` VW a`fi[]]W^[`Y [` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` ZWf ebaad [e WW` IJ8 g[fYWhaWdV SS`

VW ZS`V hS` ZWf dW]W`bdaYdS__S J9E AA( <WlW Tda` lS^ YWl[W` VW ^[YY[`Y hS` VW a`fi[]]W^[`Y T[``W`

ZWf [`h^aWVeYWT[WV _WWYW`a_W` iadVW` [` VW hWdS`fiaadV[`Y(

Naad VW J[\]eiWY 81 lS^ YWW` IJ8 iadVW` g[fYWhaWdV& _SSd YWl[W` ZWf fdS`ebadf hS` faj[eUZW efaXXW`

lS^ VWlW iW^ iadVW` _WWYW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Y haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a(

<[f YW^Vf aa] haad VW Tda``W` BH9 DaY[ef[Ue W` ebaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd(
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+ =`KVS]K]SO_O 3O\MRY^`SXQ "CD2# <B3 >YQS\]SM\

8^e a`VWdVWW^ hS` ZWf dSbbadf haad =jfWd`W NW[^[YZW[V haad VW OWdW^VTSlSd fW O[`eUZafW` [e YW]W]W`

`SSd VW dW^WhS`fW d[e[UaTda``W` [` VW a_YWh[`Y hS` VWlW a`fi[]]W^[`Y( @[Wdg[f [e `SSd hadW` YW]a_W`

VSf ZWf b^S` haad VW OWdW^VTSlSd T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS^f hS` ZWf TWVd[\X BH9 DaY[ef[Ue& WW`

H?K+/ [`d[UZf[`Y( @Wf TWVd[\X TWeUZ[]f ahWd WW` IJ8 #l[W T[\^SYW$
-
iW^]W YWTdg[]f iadVf a_ WW`

]iS^[fSf[WhW TWeUZagi[`Y ab fW efW^^W`( 8S` VW ZS`V hS` WW` ]iS^[fSf[WhW TWeUZagi[`Y [e SS`YWfaa`V

VSf a`fi[]]W^[`YW` hS` VW OWdW^VTSlSd YWW` [`h^aWV lg^^W` ZWTTW` ab ZWf YdaWbed[e[Ua( PaVaW`VW

ZaWhW` Wd YWW` hWdVWdW TWdW]W`[`YW` iadVW` YW_SS]f(

PSQ^^[ +%(1 H^S`YWT[WV OWdW^VTSlSd #[` ZWf daaV$ fW` abl[UZfW hS` BH9 DaY[ef[Ue #YdaW`$

+%( GS]QKXQ\Z^X]OX1

8E94975 C9DE1D95

Gb VW ^aUSf[W hS` VW YWb^S`VW a`fi[]]W^[`YW` haad VW OWdW^VTSlSd TWh[`VW` l[UZ _a_W`fWW^ YWW`

SUf[h[fW[fW`( @Wf TWfdWXf WW` TdSS]^[YYW`V TWVd[\hW`fWddW[`(

D@5<@>CD975 C9DE1D95

) 4S>KPFP>PFBRB 8FOF@L 0K>IUOB !780" ;94 6MOI>D BK AFOPNF?QPFB 1%;% PB <FKO@ELPBK# LMDBOPBIA ALLN 9B?LAFK 5BPEBNI>KAO

1; '-$&,$(&&/%
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T^SV +, hS` +,

A` VW b^S``W` haad VW OWdW^VTSlSd fW O[`eUZafW` iadVf g[fYWYSS` hS` VWlW^XVW g[fYS`Yebg`fW` g[f ZWf

Zg[V[YW Ua`UWbf TWefW__[`Yeb^S` "<W OWdW^VTSlSd" fW O[`eUZafW` #9vYW^@S\W_S& ,*+,$

<W faW]a_ef[YW e[fgSf[W TWefSSf g[f VW Zg[V[YW TWha^][`Y SS`YWhg^V _Wf VW b^S`e[fgSf[W

OWdW^VTSlSd( <W OWdW^VTSlSd [e WW` ahWdVW]fW _Sd]f SS` VW HSb[WdTSS` 2* fW O[`eUZafW`( A` VWlW

OWdW^VTSlSd lg^^W` g`[fe hS` U[dUS -* _p faf /* _p iadVW` YWUdWsWdV fW` TWZaWhW hS` hWdZggd SS`

VWfS[^ZS`VW^eTWVd[\hW`& V[W`efhWd^W`W`VW TWVd[\hW` W` ZadWUSTWVd[\hW`( <W ZS^ ]d[\Yf WW` abbWdh^S]fW

hS` _Sj[_SS^ ,+(*** _p W` iadVf g[fYWhaWdV [` Vd[W Tagi^SYW` _Wf ab VW a`VWdefW Tagi^SSY WW`

bSd]WWdYSdSYW( P[W X[Yggd .(, haad VW WjSUfW SX_Wf[`YW`4

PSQ^^[ +%)1 8X_Wf[`YW` OWdW^VTSlSd #TWefSS`VW g[f - hWdV[Wb[`YW`$

+%) <B3 >YQS\]SM\1

BH9 DaY[ef[Ue TWeUZ[]f ahWd XSU[^[fW[fW` haad VW abe^SY hS` YWhSSd^[\]W YaWVWdW` [` ]^W[`hWdbS]][`Y(

G_VSf ZWf Z[Wd YSSf a_ VW abe^SY [` ZaWhWW^ZWVW` YdafWd VS` +* fa` hS^f VW [`d[UZf[`Y [` VW Zg[V[YW

e[fgSf[W hWdYg``[`YefWUZ`[eUZ YWl[W` a`VWd VW iWd][`YeXWWd hS` H?K +/',( LWhW`e hS^f ZWf TWVd[\X a`VWd

ZWf 9Wh[& ZWf 9We^g[f =jfWd`W NW[^[YZW[V A`d[UZf[`YW`( <aadVSf ZWf TWVd[\X BH9 DaY[ef[Ue WW` 9JPG)9=NA

[`d[UZf[`Y [e V[W`f ZWf [` ZWf TWl[f fW l[\` hS` WW` IJ8'dSbbadfSYW( @[WdhS` iadVf YWTdg[] YW_SS]f haad

ZWf ]iS^[fSf[WX TWeUZagiW` hS` VW d[e[Ua"e hS` ZWf TWVd[\X(

@Wf TWVd[\X ^[Yf ab WW` SXefS`V hS` la"` 2.* _WfWd faf ZWf b^S`^aUSf[W hS` VW OWdW^VTSlSd( BH9 DaY[ef[Ue

ZWWXf WW` [`h^aWVeYWT[WV #+!'^WfS^[fW[feSXefS`V$ hS` ,1,* _WfWd W` [e VSSdVaad WW` dW^WhS`fW d[e[UaTda`

haad VW YWb^S`VW a`fi[]]W^[`YW`( A` VWlW dSbbadfSYW [eTWeUZagiV aX Wd ebdS]W hS` WW` faW`S_W hS`

ZWf YdaWbed[e[Ua(

8S`YWl[W` VW a`fi[]]W^[`YW` T[``W` VW +!'^WfS^[fW[feSXefS`V hS^f hS` BH9 lS^ V[f _WWYW`a_W` iadVW`

[` VW hWdS`fiaadV[`Y hS` YdaWbed[e[Ua [` VW dg[_fW^[\]W bdaUWVgdW hS` VW a`fi[]]W^[`Y(

Naad VW ]iS^[fSf[WhW TWaadVW^[`Y hS` BH9 DaY[ef[Ue lS^ g[fYWYSS` iadVW` hS` ZWf Zg[V[YW IJ8'dSbbadf

abYWefW^V [` ,**3( A` VWlW IJ8 iadVf a`VWdeUZW[V YW_SS]f [` WW` fiWWfS^ e[fgSf[We( P[W fSTW^ .(+(
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T^SV +- hS` +-

]KLOV +%(1 G_eUZd[\h[`Y hS` VW K[fgSf[W 8 W` 9 T[``W` BH9 DaY[ef[Ue

<W ha^YW`VW fSTW^^W` YWhW` iWWd ZaW VW hWdeUZ[^^W`VW Ua_bSdf[_W`fW` l[\` abYWVWW^V [` VW

hWdeUZ[^^W`VW e[fgSf[We W` iSf VW _Sj[_S^W abe^SYUSbSU[fW[f [e(

<SSdT[\ [e ZWf hWdeUZ[^ VSf [` e[fgSf[W 8 ZWf haad`S_W^[\] YSSf a_ abe^SY [` ebg[fTgeeW` fWdi[\^ [` e[fgSf[W

9 WW` YdafWdW abe^SYdg[_fW [e W` _WWd dg[_fW iadVf YWTaVW` SS` VW abe^SY hS` faj[eUZW efaXXW`(

]KLOV +%)1 GhWdl[UZf Ua_bSdf[_W`fW` e[fgSf[W 84

]KLOV +%*1 GhWdl[UZf Ua_bSdf[_W`fW` e[fgSf[W 94

A` VW ]iS^[fSf[WhW TWaadVW^[`Y YSS` iW g[f hS` VW e[fgSf[W _Wf VW Ydaafef _aYW^[\]W [`h^aWV( O[\ lg^^W`

VSSda_ g[fYSS` hS` VW YWYWhW`e laS^e TWeUZdWhW` [` e[fgSf[W 9(

Na^YW`e VW IJ8'TWdW]W`[`YW` hS` BH9 DaY[ef[Ue YWWXf e[fgSf[W 9 VW ha^YW`VW dWeg^fSfW` haad ZWf

b^SSfeYWTa`VW` W` YdaWbed[e[Ua4
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T^SV +. hS` +.

PSQ^^[ +%*1 ;^aeW'gb HJ'Ua`fagdW` BH9'abe^SY T[\ e[fgSf[W 9

A` VW ha^YW`VW X[Yggd [e fW l[W` ZaW ZWf b^S`YWT[WV hS` OWdW^VTSlSd ^[Yf fW` abl[UZfW hS` VW HJ'

Ua`fagdW` hS` BH9 DaY[ef[Ue(

PSQ^^[ +%+1 HJ'Ua`fagdW` BH9'abe^SY T[\ e[fgSf[W 9 iSSdT[\ [` daaV SS`YWYWhW` ZWf b^S`YWT[WV hS` VW OWdW^VTSlSd

O[`eUZafW`(

A` X[Yggd .(. [e fW l[W` VSf ZWf b^S`YWT[WV hS` VW OWdW^VTSlSd O[`eUZafW` ab VW YdW`e ^[Yf hS` VW +*'2

Ua`fagd hS` BH9 DaY[ef[Ue( <aadVSf ZWf b^S`YWT[WV VWW^e T[``W` W` VWW^e Tg[fW` VWlW +*'2 Ua`fagd hS^f

lS^ iadVW` TWeUZagiV aX VW `[WgiW a`fi[]]W^[`Y WW` [`h^aWV g[faWXW`f ab ZWf YdaWbed[e[Ua(
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T^SV +/ hS` +/

Naad VWlW TWeUZagi[`Y lS^ dW]W`[`Y _aWfW` iadVW` YWZagVW` _Wf VW ha^YW`VW YWYWhW`e4

+$ VW SS`iWl[YZW[VeYWfS^^W` [` VW a_YWh[`Y #SS` VW ZS`V hS` VW IJ8 BH9 DaY[ef[Ue$(

,$ VW SS`iWl[YZW[VeYWfS^^W` [` ZWf b^S`YWT[WV #TWha^][`Ye[`hW`fSd[eSf[W$(

-$ VW XSS^]S`e ab TSe[e hS` VW hSefYWefW^VW eUW`Sd[a"e #SS` VW ZS`V hS` IJ8 BH9 DaY[ef[Ue$(

.$ VW iWWdYWYWhW`e hS` iWWdefSf[a` =W^VW haad VW ]S`e hS` WW` i[`Vd[UZf[`Y [` VW d[UZf[`Y hS` VW

OWdW^VTSlSd #[` hWdTS`V _Wf hWdebdW[V[`Y faj[eUZW YSeeW`$(

+%* 3O_YVUSXQ\QOQO_OX\

%!$!" )50/<260 '*& (7029;2-9

]KLOV +%,1 GhWdl[UZf YW_aVW^^WWdVW TWha^][`Y #Tda`4 IJ8 B9H DaY[ef[Ue& ,**3$

7SQ^^[ +%,1 GhWdl[UZf YW_aVW^^WWdVW TWha^][`Y #Tda`4 IJ8 B9H DaY[ef[Ue& ,**3$

A` VW T[\^SYW [e WW` g[fYWTdW[V ahWdl[UZf hS` VW TWha^][`YeYWYWhW`e da`Va_ BH9 DaY[ef[Ue fWdgY fW

h[`VW`(



Hda\WUf`d( *,/1/.*

=jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

>WTdgSd[& ,*+-

T^SV +0 hS` +0

%!$!# &/<74326090/0/</69 26 1/; 84+60/,2/.

Na^YW`e VW faW^[UZf[`Y hS` ZWf `[WgiW TWefW__[`Yeb^S` OWdW^VTSlSd lS^ VW [`d[UZf[`Y W^] iWW]W`V

+.(*** _W`eW` SS`fdW]]W` YW^[\]W^[\] hWdVWW^V ahWd fiWW VSYW`( <[f ^WhWdf 1(*** TWlaW]Wde ab& bWd

iWW]W`VVSY& V[W VW ZW^W VSY SS`iWl[Y ]g``W` l[\`( <W _Sd]f lS^ b^SSfe ZWTTW` haad _Sj[_SS^ //*

efS`Ve( 9[\ WW` YW_[VVW^VW TW_S``[`Y hS` , bWdea`W` bWd efS`V ^WhWdf V[f +(+** bWdea`W` ab(

<W OWdW^VTSlSd ladYf haad TahW`V[W` VW ]a_ef hS` +0/ TS`W` #Tda`4 iii(VWiWdW^VTSlSd(`^$(

@Wf fafS^W SS`fS^ bWdea`W` SS`iWl[Y [` VW OWdW^VTSlSd TWVdSSYf 2(,0/ bWdea`W` bWd

iWW]W`VVSY T[\ TW`gff[`Y hS` VW _Sj[_S^W USbSU[fW[f(

<W YWTdg[]ef[\VW` #b[W]$ l[\` hS` +*(** faf +1(** ggd ab lSfWdVSY W` la`VSY _Wf WW` fafSS^ +. ggd ab

\SSdTSe[e YWWXf V[f Vge +.)210* #fafSS^ SS`fS^ gdW` bWd \SSd$ j /, #iW]W` bWd \SSd$ 6 WW`

SS`iWl[YZW[VeXdSUf[W hS` *(*2-+ bWd \SSd T[\ WW` b[W]TW^Sef[`Y hS` fgeeW` VW +(*** W` ,(*** bWdea`W`

ab VW ^aUSf[W(

+%+ 7KKVUKX\ YZ LK\S\ _KX NO _K\]QO\]OVNO \MOXK[SY!\

A` VW IJ8 hS` BH9 DaY[ef[Ue iadVf g[fYWYSS` hS` WW` XSS^]S`e( A` VW d[e[UaS`S^keW_WfZaV[W] iadVf

a`VWdeUZW[V YW_SS]f fgeeW` VW XdWcgW`f[W #SS`fS^ ]WdW` bWd \SSd$ VSf WW` TdS`V [` WW` abe^SY abfdWWVf

W` VW #a`fi[]]W^[`Ye$]S`e ab WW` TWbSS^V TdS`VabbWdh^S]( <W a`fi[]]W^[`Y hS` WW` TdS`V faf WW`

TWbSS^VW a_hS`Y ]a_f faf g[fVdg]][`Y [` VW TdS`VeUW`Sd[ane( @aW e`W^ WW` TdS`V l[UZ a`fi[]]W^f& [e

SXZS`]W^[\] hS` VW WXXWUf[h[fW[f W` TWfdagiTSSdZW[V hS` ZWf faWYWbSefW T^geekefWW_( G_ _aYW^[\]W

hWdeUZ[^^W`VW TdS`Va`fi[]]W^[`YW` faf g[fVdg]][`Y fW TdW`YW` l[\` haad W^] T^geekefWW_ hWdeUZ[^^W`VW

TdS`VeUW`Sd[ane YWVWX[`[WWdV& V[W W^] WW` ]S`e hS` abfdWVW` ZWTTW`( <aad ZWf hWd_W`[Yhg^V[YW` hS` VW

[`[f[s^W TdS`VXdWcgW`f[W haad WW` abe^SYUa_bSdf[_W`f _Wf VW ]S`e ab WW` TWbSS^V TdS`VeUW`Sd[a ]S`

VW ahWdS^^ XdWcgW`f[W ab ZWf TdS`VeUW`Sd[a iadVW` TWdW]W`V(

<W ]S`e ab TdS`V [` WW` Ua_bSdf[_W`f [e YW^[\] YWefW^V SS` VW ]S`e ab TdS`V [` WW` YWhSSd^[\]W efaXXW`

abe^SY W` TWVdSSYf 2&2 +*
'.

bWd \SSd(

<[f YWWXf haad laiW^ T[\ e[fgSf[W 8 W` 9 VW ha^YW`VW YWYWhW`e4

]KLOV +%-1 GhWdl[UZf XSS^]S`e T[\ TdS`VeUW`Sd[a

<aad g[f fW YSS` hS` VW YdaafefW TdS`VabbWdh^S]fW #Ydaafef _aYW^[\]W abe^SY hS` efaXXW` T[\ BH9 ha^YW`e

fSTW^ .(0$ [e VW hWdha^Y]S`e ab WW` TdS`VeUW`Sd[a *&**/(
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T^SV +1 hS` +1

+%, IOO[QOQO_OX\

8S`YWl[W` Wd ebdS]W [e hS` abe^SY hS` faj[eUZW efaXXW` W` laVaW`VW WW` d[e[Ua ab WW` faj[eUZ eUW`Sd[a [e

ZWf hS` TW^S`Y a_ dW]W`[`Y fW ZagVW` _Wf VW _WWef haad]a_W`VW i[`Vd[UZf[`Y(

@[Wdhaad YSS` iW g[f hS` VW iWWdYWYWhW`e hS` iWWdefSf[a` =W^VW( <WlW l[\` YWZSS^V g[f VW EWfWa'

YWYWhW`e hS` K8>=LA'FD iSSdT[\ YWTdg[] [e YW_SS]f hS` ZWf i[`VdaaefWd hS` iWWdefSf[a` =W^VW(

]KLOV (%/1 O[`VdaaefWd #Tda` KSXWf['FD& ,**/$

A` ZWf YWhS^ hS` WW` faj[eUZ eUW`Sd[a [e VW e[fgSf[W > +&/ _)e VW _WWef Yg`ef[YW iWWdea_efS`V[YZW[V a_

l[UZ fW ]g``W` hWdebdW[VW`( <aad g[f fW YSS` hS` VW iadef'USeW eUW`Sd[a lS^ VWlW e[fgSf[W iadVW`

TW]W]W`( @Wf b^S`YWT[WV ^[Yf hd[\iW^ fW` `aadVW` hS` BH9 DaY[ef[Ue W` Wd ]S` VSSda_ [` ZWf daaefWd

iadVW` g[fYWYSS` hS` WW` +&-/ ! ]S`e #aXfWiW^ WW` XdSUf[W hS` *&*+-/$ VSf faj[eUZW YSeeW` hS`g[f BH9

DaY[ef[Ue [` VW d[UZf[`Y hS` ZWf b^S`YWT[WV lg^^W` YSS`(

G_ fW TWbS^W` iSf VW ahWdS^^ XSS^XdWcgW`f[W [e lS^ WW` TWdW]W`[`Y iadVW` YW_SS]f( @[WdT[\ iadVf S^e

TSe[e YW`a_W` VW XSS^]S`e T[\ WW` TdS`VeUW`Sd[a T[\ WW` _Sj[_S^W abe^SYUSbSU[fW[f hS` 3**_
,
4

*&**/ j 2&2 +*
'.

6 .&. +*
'0
(

<SSdT[\ iadVf [` SUZf YW`a_W` VW XdSUf[W VSf VW i[`Vd[UZf[`Y #*&*+-/$VgeVS`[Y efSSf VSf VWlW YSeeW`

ahWd ZWf b^S`YWT[WV lS^ haWdW`4 .&. +*
'0

j *&*+-/6 /&3. +*
'2
(

M[fW[`VW^[\] lS^ VS` VW SS`iWl[YZW[VeXdSUf[W T[\ +. ggd bWd iWW] #*&*2-+ ab \SSdTSe[e$4 /&3. +*
'2

j *&*2-+

6 .(3 +*
'3

EWf WW` ahWdS^^ XSS^XdWcgW`f[W hS` .&3 +*
'3

l[f VW a`fi[]]W^[`Y TahW` VW SX]SbYdW`e hS` +%+*
'3

#@S`V^W[V[`Y d[e[UaTWdW]W`[`YW` 9=NA& ,**3$( <W iSSdVW [e WUZfWd la ]^W[` VSf YWW` dW^WhS`fW faW`S_W

hS` ZWf YdaWbed[e[Ua fW hWdiSUZfW` [e( <W a`fi[]]W^[`Y ^[Yf WUZfWd iW^ T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS`

WW` faj[eUZW US^S_[fW[f& VSSda_ [e VW [`d[UZf[`Y B9H DaY[ef[Ue iW^ _WWYW`a_W` [` VW g[fiWd][`Y hS` VW

hWdS`fiaadV[`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua(
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T^SV +2 hS` +2

+%- 4YXMV^\SO

=`KVS]K]SO_O [S\SMYKXKVb\O <B3 >YQS\]SM\1

8S` VW ZS`V hS` ZWf IJ8 dSbbadf hS` BH9 DaY[ef[Ue #,**3$ [e WW` ]iS^[fSf[WhW d[e[Ua'S`S^keW g[fYWhaWdV(

@[Wd_WW [e TWbSS^V [` ZaWhWddW VWlW [`d[UZf[`Y WW` [`h^aWV ZWWXf ab ZWf YdaWbed[e[Ua hS`iWYW VW

YWb^S`VW a`fi[]]W^[`YW`(

BVKK]\QOLYXNOX [S\SMY

M[f VW ]iS`f[fSf[WhW d[e[UaS`S^keW T^[\]f VSf ZWf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua YWW` ]`W^bg`f had_f haad VW

b^S`a`fi[]]W^[`Y(

8[YOZ\[S\SMY

M[f VW ]iS^[fSf[WhW TWeUZagi[`Y hS` VW IJ8 haad BH9 DaY[ef[Ue [e YWT^W]W` VSf VW a`fi[]]W^[`YW` hS`

WW` OWdW^VTSlSd [` O[`eUZafW` YWW` [`h^aWV lg^^W` ZWTTW` ab ZWf YdaWbed[e[Ua( @aWiW^ VW ahWdS^^

XSS^XdWcgW`f[W hS` .&3 +*
'3

bWd \SSd ZaYWd [e VS` VW SX]SbYdW`e hS` + +*
'3

bWd \SSd [e V[f hWdeUZ[^ lWWd

YWd[`Y( 9ahW`V[W` TWh[`VW` VW a`fi[]]W^[`YW` l[UZ ab WW` VgeVS`[YW SXefS`V VSf WW` hWdS`VWd[`Y [`

ZWf YdaWbed[e[Ua `[Wf iadVf hWdiSUZf(

HO[KX]`YY[NSXQ\ZVSMR]

BH9 DaY[ef[Ue ZWWXf WW` [`h^aWVeYWT[WV VSf VW b^S`^aUSf[W ahWd^Sbf( 9ahW`V[W` [e VW XSS^XdWcgW`f[W ZaYWd

[e VS` VW YWefW^VW SX]SbYdW`e( BH9 DaY[ef[Ue lS^ VSSda_ iW^ iadVW` abYW`a_W` [` VW

hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf(
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, =`KX]S]K]SO_O [S\SMYKXKVb\O "CD2# \ZYY[VSTX HOOXNKW $ >OO[1

A` V[f ZaaXVefg] iadVW` VW g[fYS`Yebg`fW` W` dWeg^fSfW` iWWdYWYWhW` haad VW IJ8 TWdW]W`[`Y V[W [e

g[fYWhaWdV haad VW ebaad^[\` NWW`VS_ #8S`e^g[f[`Y$ ' DWWd #<g[fe^S`V$ V[W ab WW` SXefS`V hS` -0* _WfWd

hS` ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf( Naad VW ha^YW`VW fiWW eUW`Sd[a"e [e WW` TWdW]W`[`Y g[fYWhaWdV4

! 8gfa`a_W e[fgSf[W& VSf i[^ lWYYW` VW Zg[V[YW e[fgSf[W& iSSdT[\ VW ZWf b^S`YWT[WV TdSS]^[YYW`V

fWddW[` [e5

! LaW]a_ef[YW b^S`e[fgSf[W& aXfWiW^ VW e[fgSf[W `S dWS^[eSf[W hS` VW OWdW^VTSlSd SS` VW

HSb[WdTSS` 2* fW O[`eUZafW`(

,%( 3O[OUOXSXQ\WYNOV

@Wf d[e[Ua hS` ZWf fdS`ebadf [e TWdW]W`V _Wf VW -9C93@ %5B5<5?9?7C *5D8@495<")) hWde[W +(- #J9E AA$( <[f

bdaYdS__S [e a`fi[]]W^V haad WhS^gSf[W hS` d[e[Ua"e hS` ZWf fdS`ebadf hS` YWhSSd^[\]W efaXXW`( EWf V[f

bdaYdS__S ]S` ZWf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua W` YdaWbed[e[Ua hWdaadlSS]f Vaad ZWf fdS`ebadf TWdW]W`V

iadVW`( Naad VW TWdW]W`[`Y l[\` VW ha^YW`VW YWYWhW`e dW^WhS`f4

! <W fdS`ebadf[`fW`e[fW[f hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` W` VW SSdV hS` VW efaXXW`5

! @Wf SS`fS^ bWdea`W` VSf ^S`Ye VW dagfW T^aafYWefW^V iadVf SS` VW YWha^YW` hS` WW` _aYW^[\]

a`YWhS^5

! <W [`hg^^[`Y hS` VW b^S``W` haad VW `[WgiW a`fi[]]W^[`YW` haad VW OWdW^VTSlSd(

! <W XSS^XdWcgW`f[W& V[f [e VW ]S`e ab WW` a`YWhS^ ab ZWf ebaad(

,%) F[KX\ZY[]SX]OX\S]OS]

Naad ZWf hWdhaWd hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` [e WW` ebaadfdS\WUf _Wf WW` ^W`YfW hS` U[dUS -&- ][^a_WfWd

YWVWX[`[WWdV( @Wf fdS\WUf TWY[`f T[\ VW UaudV[`SfW` j 6 ,0/-2*(0- W` k 6/1-1-1(3. W` W[`V[Yf T[\ j 6

,011.*(3-& W` k 6 /1../3(01( <[f fdS\WUf [e la YW]alW` VSf ZWf b^S`YWT[WV [` ZWf _[VVW` hS` ZWf fdS\WUf

YWbda\WUfWWdV ^[Yf W` ZWf fdS\WUf SS` iWWdel[\VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV dg[_ +*** _WfWd Vaad^aabf( A`

fSTW^ +(+ l[\` VW ]W`_Wd]W` hS` ZWf fdS\WUf abYW`a_W` laS^e TW]W`V [` 9Se[e`Wf Kbaad( Naad ZWf

ahWdl[UZf hS` VW ^[YY[`Y hS` VW VWW^fdS\WUfW` iadVf hWdiWlW` `SSd X[Yggd /(+(

FKLOV ,%(1 GhWdl[UZf fdS\WUfYWYWhW`e ebaadfdS\WUf .***+* NWW`VS_ 8S`e^g[f[`Y ' DWWd

<WW^fdS\WUf LkbW ebaadfdS\WUf 9dWWVfW >SS^XdWcgW`f[W O[eeW^

<WW^ / @aYW e`W^ZW[V ,. _WfWd 0&*1,
(
+*

'2
\S

<WW^ 0 @aYW e`W^ZW[V ,. _WfWd ,&11,
(
+*

'2
`WW
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T^SV ,* hS` ,*

PSQ^^[ ,%(1 D[YY[`Y VWW^fdS\WUfW` hS` ZWf ebaad #liSdfW ^[\`$ W` ZWf b^S`YWT[WV # [` ^[UZfT^Sgi SS`YWYWhW`$(

LW` SS`l[W` hS` VW hWdhaWdeU[\XWde hS` ZWf VaadYSS`VW hWdhaWd [e g[fYWYSS` hS` VW fdS`ebadfU[\XWde

ha^YW`e VW "9Se[e`Wf fSTW^^W` ebaad"(

FKLOV ,%)! GhWdl[UZf hWdhaWdeU[\XWde YWhSSd^[\]W efaXXW` fdS\WUf NWW`VS_ #SS`e^($ ' DWWd& fdS\WUf .***+* ha^YW`e

9Se[e`Wf Kbaad

KfaXUSfWYad[W KfaXSS`Vg[V[`Y LdS`ebadf[`fW`e[fW[fW`)\SSd A`h^aWVeYWT[WV

Q_WfWdR

8 9dS`VTSdW YSeeW` #bdabSS`$ +(1/* .0*

9, Laj[eUZW YSeeW` #S__a`[S]$ * 33/

9- PWWd faj[eUZW YSeeW` #UZ^aad$ ,** 7 .(***

;- 9dS`VTSdW h^aW[efaXXW` #TW`l[`W$ 2(1/* -/

<- Laj[eUZW h^aW[efaXXW` #SUdk^`[fd[^$ * -1/

<. PWWd faj[eUZW h^aW[efaXXW`

#X^gadiSfWdefaX$

*
7 .(***

GhWd[YW g[fYS`Yebg`fW`4

! --! hS` ZWf fdS`ebadf hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` h[`Vf ahWdVSY b^SSfe& VW ahWd[YW 01! "e `SUZfe(

1+&.! hS` ZWf fdS`ebadf hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` h[`Vf YWVgdW`VW VW iWd]iWW] b^SSfe W` VW dWef

[` ZWf iWW]W`V #VWXSg^fiSSdVW`$(

! @Wf TWdW]W`[`Ye_aVW^ ]W`f WW` TSe[e XSS^XdWcgW`f[W hS` ,&11 % +*
'2

haad VaadYSS`V ebaad

iSSdab YWdWVW` _SY iadVW` _Wf WW` ZaYW e`W^ZW[V #_WWd VS` .* ]_) ggd$( <W SS`iWl[YZW[V

hS` i[eeW^e VaWf VW _aYW^[\]W ]S`e ab WW` a`YWhS^ faW`W_W`( <W XSS^XdWcgW`f[W V[W`f [` V[W
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T^SV ,+ hS` ,+

YWhS^^W` hWdZaaYV fW iadVW` `SSd 0&*1,% +*
'2
( ;a`Xad_ TSe[e`Wf [e VW ahWdiWYfaWe^SY `[Wf

faWYWbSef(
.

! @Wf fdS`ebadf hS` YWhSSd^[\]W efaXXW` h[`V b^SSf [` T^a]fdW[`W`( @[WdT[\ iadV ZWf hWdhaWd hS`

TdS`VTSdW YSeeW` W` lWWd faj[eUZW YSeeW` SbSdf hWdhaWdV [` T^a]fdW[`W`(

! OWWdefSf[a` =W^VW(

;X_VYON\QOLSON

GhWd ZWf ebaadfdS\WUf iadVW` TdS`VTSdW YSeeW`& lWWd faj[eUZW YSeeW` W` TdS`VTSdW h^aW[efaXXW`

hWdhaWdV( @Wf [`h^aWVeYWT[WV hSd[WWdf VSSd_WW TWVdSSYf -/ _WfWd faf 7 .(*** _WfWd& l[W aa] fSTW^ .(,(

@Wf b^S`YWT[WV ^[Yf T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` faj[eUZ #lWWd faj[eUZW YSeeW`$ W` 9D=N=

#TdS`VTSdW YSeeW`$ eUW`Sd[a(

A` ZWf YWhS^ hS` ZWf fdS`ebadf hS` lWWd faj[eUZW efaXXW` #UZ^aad$ YW^Vf WUZfWd VSf Z[Wd ebdS]W [e hS` WW`

"dWeWdhWd[`Y" haad WW` SS`fS^ hS` ,** fdS`ebadfW`( <[f ZagVf [` VSf ZWf `[Wf ZWf iWd]W^[\]W fdS`ebadf

TWfdWXf( =W` hWdS`fiaadV[`Y haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a [e a_ VWlW dWVW` `[Wf hWdb^[UZf& _SSd lS^ [` ZWf

]SVWd hS` WW` ?aWVW Jg[_fW^[\]W GdVW`[`Y #?JG$ iW^ iadVW` _WWYW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Y(

<SSd`SSef lS^ aa] ZWf 9D=N= eUW`Sd[a iadVW` abYW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Y(

,%* ;X_OX]K[S\K]SO _KX NO LO_YVUSXQ\NSMR]RONOX

Naad VW [`hW`fSd[eSf[W hS` VW TWha^][`YeV[UZfZWVW` [e haadfYWTagiV ab WW` WWdVWd g[fYWhaWdVW

[`hW`fSd[eSf[W4 l[W Z[Wdhaad ZWf IJ8 dSbbadf hS` BH9 DaY[ef[Ue( <WlW [`hW`fSd[eSf[W YSSf [` ab VW

SS`iWl[YZW[VeU[\XWde T[\ VW a_^[YYW`VW TWVd[\hW` W` ia`[`YW`( Naad WhW`fgW^W SS`bSee[`YW` [e YWTdg[]

YW_SS]f hS` dg[_fW^[\]W ^gUZfXafa"e SX]a_ef[Y V[Y[fSS^ YWbgT^[UWWdVW YWYWhW`e #?^aTWebaffWd W`

Jg[_fW^[\]W H^S``W`$(

(

Laf -** _WfWd SS` iWWdel[\VW` hS` VW ebaad^[\` l[\` VW TWha^][`YeV[UZfZWVW` `Sgi]Wgd[Y

YWt`hW`fSd[eWWdV ab TSe[e hS` ?AK'UaudV[`SfW`( NS`SX -** _WfWd l[\` VW TWha^][`YeV[UZfZWVW` Y^aTSS^

YWt`hW`fSd[eWWdV( @[Wd_WW iadVf dg[_ ha^VSS` SS` VW YWefW^VW la`W hS` ,** _WfWd V[W [` VW UJhYe

iadVf SS`YWYWhW`(

Gb TSe[e hS` VW "@S`VdW[][`Y hWdS`fiaadV[`Y YdaWbed[e[Ua" W` VW HgT^[USf[WdWW]e ?WhSSd^[\]W KfaXXW` +

<WW^ 04 8S`iWl[YZW[VeYWYWhW`e #H?K +$ l[\` VW ha^YW`VW SS``S_We YWVSS` haad VW a_YWh[`Y hS` ZWf

b^S`YWT[WV4

! HWd ia`[`Y aX SbbSdfW_W`f [e g[fYWYSS` hS` +&, bWdea`W` ahWdVSY W` ,&. bWdea`W` [` VW `SUZf(

! A` WW` Vdg]]W iaa`i[\] [e g[fYWYSS` hS` WW` TWha^][`YeV[UZfZW[V hS` 1* bWdea`W`)ZS(

! Naad eUZa^W` [e haad haadfYWlWf a`VWdi[\e g[fYWYSS` hS` _[VVW^YdafW eUZa^W` _Wf WW`

SS`iWl[YZW[V hS` /** bWdea`W`( Naad TSe[ea`VWdi[\e [e g[fYWYSS` haad _[VVW^YdafW eUZa^W`

_Wf WW` SS`iWl[YZW[V hS` ,** bWdea`W`( A` VW TWdW]W`[`Y hS` SS`iWl[YZW[V [` `SeUZaa^eW

abhS`Y [e g[fYWYSS` hS` WW` SS`fS^ hS` +/ ^WWd^[`YW` bWd ]^Se W` +*! TWYW^W[V[`Y(

! 9[\ [`Vgefd[WYWT[WVW` [e g[fYWYSS` hS` WW` YW_[VVW^V bWdea`WW^eV[UZfZW[V iSSdT[\ .*

bWdea`W`)ZS SS`iWl[Y l[\`(

! Naad VW [`hW`fSd[eSf[W faf /*** _WfWd [e YWTdg[] YW_SS]f hS` VW YWT[WVefkbW` W` T[\TWZadW`VW

TWha^][`YeV[UZfZWVW` g[f VW H?K +

(E94975 C9DE1D95#

<W [`hW`fSd[eSf[W hS` VW Zg[V[YW e[fgSf[W [` O[`eUZafW` YWWXf VW ha^YW`VW TWha^][`YeYWYWhW`e laS^e

VWlW l[\` [`YWhaWdV [` VW J9E AA dW]W`TWefS`VW`(

* 3K EBP H>ABN R>K EBP 1>OFOKBP FO >>KDBDBRBK A>P AB @LNNB@PFBC>@PLN RLLN LRBNSBDBK !&#.T'&$." CLQPFBC FO >CDBIBFA BK @FN@> BBK

C>@PLN '& I>DBN FO BK ABNE>IRB RBNS>>NILLOA H>K SLNABK% =FB RLLN BBK K>ABNB PLBIF@EPFKD ?FGI>DB ( R>K

# 0;3; GQIF (&&.%



Hda\WUf`d( *,/1/.*

=jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

>WTdgSd[& ,*+-

T^SV ,, hS` ,,

FKLOV ,%* 9Wha^][`Ye[`hW`fSd[eSf[W O[`eUZafW` [` Zg[V[YW e[fgSf[W

.@5<@>CD975 C9DE1D95#

Naad VW faW]a_ef[YW e[fgSf[W l[\` VW TWha^][`YeSS`fS^^W` hS` VW b^S`^aUSf[W YWTSeWWdV ab ZWf Ua`UWbf

TWefW__[`Yeb^S` hS` VW OWdW^VTSlSd laS^e YW^WhWdV Vaad VW ?W_WW`fW G^VS_Tf( @[WdT[\ iadVf

g[fYWYSS` hS` WW` iWW]W`VWhW`W_W`f _Wf WW` _Sj[_S^W TWlaW]WdeUSbSU[fW[f hS` 1(*** bWdea`W` bWd

VSY( EWf WW` SS`fS^ hS` //* efS`Ve W` , bWdea`W` bWd efS`V YWWXf V[f WW` WjfdS SS`fS^ SS`iWl[YW` hS`

++** bWdea`W` T[\ VW 1(*** TWlaW]Wde b^ge WW` +0/ fS^ ahWd[YW TS`W`( @Wf fafSS^ SS`fS^ SS`iWl[YW`

]a_f VSSdT[\ ab 2,0/ bWdea`W` bWd VSY( <SSdT[\ _aWf dW]W`[`Y YWZagVW` iadVW` _Wf ZWf XW[f VSf V[f

WhW`W_W`f S^^WW` [` ZWf iWW]W`V b^SSfe lS^ h[`VW`( <W hWdVW^[`Y hS` ZWf SS`fS^ SS`iWl[YW` ahWd VW VSY

W` VW `SUZf [e ha^YW`e H?K+ haad i[`]W^UW`fdS ahWdVSY 13! W` [` VW Sha`V +/ !( <SSdT[\ Zaadf VSf

ahWdVSY WW` bWdUW`fSYW hS` .0 ! Tg[fW` [e W` [` VW `SUZf 2!( <[f YWWXf g[fW[`VW^[\] VW

SS`iWl[YZW[VeYWfS^^W` laS^e SS`YWYWhW` [` fSTW^ /(.(

FKLOV ,%+1 A`hg^^[`Y SS`iWl[YZW[VeU[\XWde OWdW^VTSlSd faW]a_ef[YW e[fgSf[W
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T^SV ,- hS` ,-

,%+ DO\^V]K]OX CD2

@Wf d[e[Ua hS` ZWf VaadYSS`VW fdW[`hWd]WWd a`fefSSf Vaad VW bSeeSYW hS` iSYa`e TW^SVW` _Wf

YWhSSd^[\]W efaXXW` W` VW SS`iWl[YZW[V hS` bWdea`W` [` VW a_YWh[`Y( G`VWdefSS`V efSS` VW g[f]a_efW`

hS` VW TWdW]W`[`YW` V[W l[\` g[fYWhaWdV _Wf ZWf dW]W`bdaYdS__S J9E AA( <WlW TWdW]W`[`YW` YWhW`

iWWd [` ZaWhWddW VW YWi[\l[YVW b^S``W` [` ZWf b^S`YWT[WV lg^^W` dWeg^fWdW` faf WW` hWdS`VWd[`Y [` ZWf

YdaWbed[e[Ua(

HOSVSQROSN\cYXO "ZVKK]\QOLYXNOX [S\SMY#

NS`g[f VW U[dUg^S[dW "J[e[Ua`ad_Wd[`Y hWdhaWd YWhSSd^[\]W efaXXW`" iadVW` hW[^[YZW[Vela`We haad ebaad

SS`YWYWhW`( Naad V[f VWW^ hS` VW ebaad^[\` TWVdSSYf VWlW + faf 3 _WfWd YW_WfW` hS`g[f ZWf _[VVW` hS`

ZWf ebaad( <W YWb^S`VW a`fi[]]W^[`Y lS^ `[Wf T[``W` VWlW SXefS`V iadVW` YWdWS^[eWWdV( <W

hW[^[YZW[Vela`W ^WhWdf VSSda_ YWW` TW^W__Wd[`Y ab haad VW dWS^[eSf[W hS` ZWf b^S` hS` VW OWdW^VTSlSd(

7SQ^^[ ,%+4 G_hS`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua iSSdT[\ VW YdaW`W ^[\` VW faW]a_ef[YW e[fgSf[W TWfdWXf W` VW ^[UZfT^SgiW ^[\`

VW Zg[V[YW e[fgSf[W(

A` X[Yggd /(. [e ab VW j'Se ZWf SS`fS^ bafW`f[s^W VaVW^[\]W e^SUZfaXXWde iWWdYWYWhW` W` ab VW k'Se VW

T[\TWZadW`VW ]S`e ab YW^[\]f[\V[Y V[dWUf ahWd^[\VW` S^e YWha^Y hS` VW US^S_[fW[f( <W YWef[bbW^VW ^[\` YWWXf

VW ad[s`fSf[WiSSdVW iWWd W` ZWWXf haad ZWf bdaVgUf XF
,
WW` hSefW iSSdVW hS` *&*+(

<W X[Yggd YWWXf iWWd VSf VW Zg[V[YW #T^SgiW ^[\`$ W` faW]a_ef[YW #YdaW`W ^[\`$ e[fgSf[W SS` W^]SSd YW^[\]

l[\`( =d [e Vge YWW` hWdS`VWd[`Y aX faW`S_W [e hS` ZWf YdaWbed[e[Ua `SSd SS`^W[V[`Y hS` VW haadYWefW^VW

a`fi[]]W^[`Y( JW]W`]g`V[Y ]S` Wd Vaad ZWf _aVW^ `[Wf [`l[UZfW^[\] YW_SS]f iadVW` VSf Wd WW`

hWdS`VWd[`Y [` YdaWbed[e[Ua b^SSfeh[`Vf Vaad VW a`fi[]]W^[`YW`(
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]KLOV ,%,4 GhWdeUZd[\V[`YeXSUfadW` YdaWbed[e[Ua

8D$LO[OUOXSXQ @Y[W`KK[NO "@17# ?Ka @ "7# ?Ka 7 "@# A_O[\MR[STNSXQ\PKM]Y[

+ ZaaYefW YdaWbed[e[Ua

bWd ]_ Zg[V[Y

*&***+3 #,-.5 -&. (+*
'3
$ -2-

#+&+(+*
'3
$

+&*(+*
'1

#++40&- +*
'1

$

*&**+3

T[\ -2- e^SUZfaXXWde

, ZaaYefW YdaWbed[e[Ua

bWd ]_ faW]a_ef[Y

*&***+3 #,-.5 -&. (+*
'3
$ -2-

#+&+(+*
'3
$

+&*(+*
'1

#++40&- +*
'1

$

*&**+3

T[\ -2- e^SUZfaXXWde

<W ahWdeUZd[\V[`YeXSUfad iadVf [` J9EAA YWVWX[`[WWdV S^e VW _Sj[_S^W iSSdVW hS` ZWf YdaWbed[e[Ua fW`

abl[UZfW hS` VW ad[s`fSf[WiSSdVW( <W _Sj[_S^W iSSdVW iadVf TWdW]W`V S^e ZWf bdaVgUf hS` VW

XdWcgW`f[W _Wf ZWf ]iSVdSSf hS` ZWf SS`fS^ e^SUZfaXXWde( =W` `ad_iSSdVW 7 *&*+ #j +**$ TWfW]W`f WW`

ahWdeUZd[\V[`Y hS` VW ad[s`fSf[WiSSdVW( 9[\ VWlW ahWdeUZd[\V[`YeXSUfad iadVf fWhW`e ZWf VSSdT[\ ZadW`VW

SS`fS^ e^SUZfaXXWde hWd_W^V( LSTW^ /(/ ZWWXf YWWXf iWWd ZaW VSf VW ahWdeUZd[\V[`YeXSUfad [` laiW^

Zg[V[YW S^e faW]a_ef[YW e[fgSf[W YW^[\] T^[\Xf4 *(**+3 T[\ -2- e^SUZfaXXWde(

BVK\L[KXNKKXNKMR]\QOLSON "B28#

@Wf ebaad NWW`VS_ #8S`e^g[f[`Y$ ' DWWd ]W`f WW` b^SeTdS`VSS`VSUZfeYWT[WV #H8?$ hS` -* _WfWd( <[f

TWfW]W`f VSf Wd T[``W` -* _WfWd hS` ZWf ebaad dW]W`[`Y YWZagVW` V[W`f fW iadVW` _Wf b^SeTdS`VW` S^e

YWha^Y hS` WW` US^S_[fW[f _Wf TdS`VW`VW h^aW[efaXXW` laS^e TW`l[`W( 9[\ haad]Wgd h[`VW` a`fi[]]W^[`YW`

Tg[fW` VWlW la`W b^SSfe& ^a]SS^ _SSfiWd] [e WUZfWd _aYW^[\](

<W a`fi[]]W^[`YW` hS` VW OWdW^VTSlSd TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` -0* _WfWd hS` ZWf ebaad b^SSfe(

<[f TWfW]W`f VSf VW a`fi[]]W^[`YW` Tg[fW` ZWf H8? ^[Yf W` Z[Wd Vge YWW` dW]W`[`Y _WW ZaWXf iadVW`

YWZagVW`(

,%, 4YXMV^\SO\ EZYY[VSTX

DO\^V]K]OX [S\SMYKXKVb\O \ZYY[VSTX HOOXNKW "2KX\V^S]SXQ# $ >OO[1

Naad VW ebaad^[\` NWW`VS_ #8S`e^g[f[`Y$ ' DWWd YW^Vf WW` [`h^aWVeYWT[WV hS` .1* _WfWd iSSdT[``W` l[UZ

ZWf b^S`YWT[WV TWh[`Vf #-0* _WfWd$( <SSda_ [e WW` ]iS`f[fSf[WhW d[e[UaS`S^keW g[fYWhaWdV haad ZWf

TWbS^W` hS` WW` WhW`fgW^W faW`S_W [` ZWf YdaWbed[e[Ua(

BVKK]\QOLYXNOX [S\SMY

M[f VW ]iS`f[fSf[WhW d[e[UaS`S^keW T^[\]f VSf ZWf b^SSfeYWTa`VW` d[e[Ua YWW` ]`W^bg`f had_f haad VW

b^S`a`fi[]]W^[`Y(

8[YOZ\[S\SMY

@Wf YdaWbed[e[Ua ^[Yf ^SYWd VS` *&+ _SS^ VW ad[s`fSf[WiSSdVW( @Wf YdaWbed[e[Ua `WW_f `[Wf faW S^e YWha^Y

hS` VW b^S`a`fi[]]W^[`Y(

HO[KX]`YY[NSXQ\ZVSMR]

G_VSf ZWf YdaWbed[e[Ua ^SYWd ^[Yf VS` *&+ _SS^ VW ad[s`fSf[WiSSdVW W` `[Wf faW`WW_f [e YWW` ebdS]W hS`

WW` iWffW^[\]W b^[UZf faf hWdS`fiaadVW`( OW^ lS^ SS`YWl[W` ZWf b^S`YWT[WV l[UZ T[``W` VW

[`h^aWVeYWT[WV hS` laiW^ TdS`VTSdW S^e lWWd faj[eUZW YSeeW` TWh[`Vf WW` hWdS`fiaadV[`Y iadVW`

abYWefW^V haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a W` 9D=N= eUW`Sd[a( <[f [` ZWf ]SVWd hS` WW` YaWVW dg[_fW^[\]

adVW`[`Y(
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T^SV ,/ hS` ,/

- HO[KX]`YY[NSXQ\ZVSMR]

Naad VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf lS^ [` VWlW dSbbadfSYW dW]W`[`Y YWZagVW` _aWfW` iadVW` _Wf WW`

eUW`Sd[a haad WW` 9D=N= ab ZWf ebaad W` WW` faj[eUZ eUW`Sd[a ab ZWf ebaadfdS\WUf NWW`VS_ ' DWWd& BH9

DaY[ef[Ue W` VW d[\]eiWY 81( @Wf eUW`Sd[a b^SeTdS`V YW^Vf faf WW` SXefS`V hS` -* _WfWd W` ZWWXf

VSSdVaad YWW` [`h^aWV ab ZWf b^S`YWT[WV( <[f eUW`Sd[a [e `[Wf dW^WhS`f haad VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf W`

lS^ `[Wf hWdVWd iadVW` TW`aW_V(

>OO\`STcO[

=d [e [` V[f dSbbadf WW` hWdYW^[\][`Y YW_SS]f fgeeW` VW Zg[V[YW hW[^[YZW[Vee[fgSf[W W` VW

hW[^[YZW[Vee[fgSf[W `S dWS^[eSf[W hS` VW OWdW^VTSlSd [` O[`eUZafW`( <[f a_ ZWf dWefd[e[Ua fW TWbS^W` W`

_SSfdWYW^W` SS` fW i[\lW` V[W VW e[fgSf[W [` ZWf b^S`YWT[WV hW[^[YWd _S]W`( A` a`VWdefSS`VW fSTW^

iadVW` VW hWdeUZ[^^W`VW SebWUfW` YWbdWeW`fWWdV V[W TWaadVWW^V iadVW` _Wf WW` ]adfW g[f^WY iSSda_

VWlW SebWUfW` hS` TW^S`Y l[\`(

FKLOV -%(1 GhWdl[UZf =jfWd`W NW[^[YZW[VeSebWUfW`

6a]O[XO

HOSVSQROSN\K\ZOM]OX

5KK[_KX S\

LO\MRY^`N1
8OOP] SXcSMR] SX1

?daWbed[e[Ua 8gfa`a_W e[fgSf[W
<W ZaaYfW hS` ZWf YdaWbed[e[Ua ab TSe[e hS` VW Zg[V[YW

TWefW__[`Yeb^S`USbSU[fW[f

F[WgiW e[fgSf[W
<W ZaaYfW hS` ZWf YdaWbed[e[Ua ab TSe[e hS` VW faW]a_ef[YW

TWefW__[`Yeb^S`USbSU[fW[f

PW^XdWVlSS_ZW[V CiWfeTSdW Xg`Uf[We

CiWfeTSdW Xg`Uf[We ZWdTWdYW` bWdea`W` V[W TWbWd]f lW^XdWVlSS_

l[\`5 bWdea`W` V[W iWYW`e ZaYW aX \a`YW ^WWXf[\V aX hS`iWYW Xke[W]W

aX _W`fS^W TWbWd][`YW` `[Wf lW^XefS`V[Y ]g``W` h^gUZfW`(

N^gUZf_aYW^[\]ZWVW`
A` ZWf YWhS^ hS` WW` US^S_[fW[f T[WVW` e`W^^WdW W` _S]]W^[\]

faWYS`]W^[\]W h^gUZfiWYW` WW` TW^S`Yd[\]W hW[^[YZW[Vei[`ef

KUZg[^_aYW^[\]ZWVW`
G_ VW YWha^YW` hS` TdS`VW`& Vdg]Ya^hW` aX Y[Xf[YW efaXXW` fW

TWbWd]W`& V[W`W` ha^VaW`VW eUZg[^_aYW^[\]ZWVW` SS`iWl[Y fW l[\`

J[e[UaUa__g`[USf[W
<W _aYW^[\]ZWVW` faf ZWf T[WVW` hS` WW` TWfWd

ZS`VW^[`YebWdebWUf[WX SS` VW SS`iWl[YW bWdea`W` [` ZWf b^S`YWT[WV

9Wefd[\VTSSdZW[V 9WdW[]TSSdZW[V
9[\ WW` US^S_[fW[f V[W`f VW Zg^bhWd^W`[`Y YaWV W` e`W^ faWYS`Y fW

ZWTTW` faf ZWf dS_bYWT[WV

9^geiSfWdhaadl[W`[`YW`

Naad SVWcgSSf abfdWVW` hS` VW TdS`ViWWd l[\` ha^VaW`VW

haadl[W`[`YW`& laS^e TdS`V]dS`W` W` abW` iSfWd [` VW a_YWh[`Y hS`

TW^S`Y

Jg[_fW^[\]W _SSfdWYW^W`
Jg[_fW^[\]W

_SSfdWYW^W`

'A` ZaWhWddW WW` hWdb^SSfe[`Y hS` VW a`fi[]]W^[`YW` fW` abl[UZfW

hS` VW d[e[UaTda` _aYW^[\] [e

'GX Xg`Uf[WhWdS`VWd[`Y WW` hWd_[`VWd[`Y hS` d[e[Uane ]S`

TWiWd]efW^^[YW`

-%( DS\SMYL[YXXOX OX \MOXK[SY!\

! BH9 DaY[ef[Ue4 @Wf [`h^aWVeYWT[WV hS` V[f TWVd[\X TWVdSSYf ,1,* _WfWd haad WW` faj[eUZ eUW`Sd[a( <W

a`fi[]]W^[`Y hS` VW OWdW^VTSlSd TWh[`Vf l[UZ ab WW` SXefS`V hS` 20/ _WfWd hS` B9H DaY[ef[Ue W` ^[Yf

laVaW`VW T[``W` VWlW WXXWUfSXefS`V( M[f VW ]iS^[fSf[WhW d[e[Ua'S`S^keW [e YWT^W]W` VSf Wd YWW`

hWdS`VWd[`Y [` ZWf YdaWbed[e[Ua lS^ b^SSfeh[`VW` _Wf VW dWS^[eSf[W hS` VW OWdW^VTSlSd( G_VSf ZWf

b^S`YWT[WV l[UZ WUZfWd iW^ T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` ZWf BH9 DaY[ef[Ue TWh[`Vf lS^ VWlW iW^

_WWYW`a_W` iadVW` [` VW hWdS`fiaadV[`Y(

! Kbaad^[\` NWW`VS_ 'DWWd4 ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` 9D=N= eUW`Sd[a W`

faj[eUZ eUW`Sd[a( =d [e [` VW IJ8 SS`YWfaa`V VSf Wd YWW` hWdS`VWd[`Y [` ZWf YdaWbed[e[Ua [e [` ZWf

YWhS^ hS` WW` a`YWhS^ _Wf TdS`VTSdW efaXXW` ab ZWf ebaad( <aadVSf ZWf b^S`YWT[WV l[UZ WUZfWd

TWh[`Vf T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` .1* _WfWd [e ZWf faUZ hS` TW^S`Y VSf VWlW d[e[UaTda` iadVf

_WWYW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf(
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T^SV ,0 hS` ,0

<SSd`SSef hS^f ZWf b^S`YWT[WV aa] T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` faj[eUZW eUW`Sd[a ab ZWf

ebaad #.(*** _WfWd$ W` lS^ VSSda_ aa] [` VW hWdS`fiaadV[`Y iadVW` abYW`a_W`(

! J[\]eiWY 814 ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf _Wf WW` SXefS`V hS` +(*** _WfWd fW` abl[UZfW hS` VW d[\]eiWY 81

T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` faj[eUZ eUW`Sd[a #.(***$( PaVaW`VW lS^ VWlW VS` aa]

_WWYW`a_W` [` VW hWdS`fiaadV[`Y [` ZWf YWhS^ hS` WW` faj[eUZ eUW`Sd[a(

=Y[]O LO\MR[ST_SXQ \MOXK[SY!\

A` ZWf dSbbadf iadVW` TahW`efSS`VW SebWUfW` TWeUZagiV ab TSe[e hS` VW _WWef dW^WhS`fW eUW`Sd[ane [`

ZWf b^S`YWT[WV4 9D=N='eUW`Sd[a #ebaad$& faj[eUZW eUW`Sd[a #ebaad& BH9 DaY[ef[Ue W` iWY$(

! 9D=N='eUW`Sd[a4 ZWf eUW`Sd[a iSSdT[\ WW` DH?'fS`]iSYW` aX iSYa` _Wf TdS`VTSSd YSe #hSS]

bdabSS`$ faf a`fb^aXX[`Y ]a_f W` WW` Vdg]' W` Z[ffWYa^X hWdaadlSS]f( @Wf [`h^aWVeYWT[WV #aa] iW^

+!'^WfS^[fW[feYWT[WV& Vge ZWf YWT[WV iSSdT[``W` +! hS` VW T^aafYWefW^VW bWdea`W` ahWd^[\Vf$ hS`

WW` 9D=N= TWVdSSYf US( -// _WfWd #@8JL$(

! Laj[eUZ eUW`Sd[a4 @Wf YWhSSd hS` WW` faj[eUZW ia^] [e VSf VWlW Vaad bWdea`W` [` VW a_YWh[`Y hS`

ZWf [`U[VW`f [`YWSVW_V iadVW`( 8XZS`]W^[\] hS` VW Ua`UW`fdSf[W ]S` Vaad T^aafefW^^[`Y ^WfSS^ ^WfeW^

abfdWVW`( @Wf [`h^aWVeYWT[WV ]S` W`]W^W ][^a_WfWde TWVdSYW` W` ZS`Yf _WVW SX hS` VW

iWWdeYWefW^VZW[V ab ZWf _a_W`f hS` VW US^S_[fW[f(
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. 3O\MRY^`SXQ Oa]O[XO _OSVSQROSN\K\ZOM]OX

.%( AW_KXQ Q[YOZ\[S\SMY

<W a_hS`Y hS` ZWf YdaWbed[e[Ua iadVf Z[Wd SS`YWYWhW` haad VW dW^WhS`fW d[e[UaTda``W` [` laiW^ VW

Zg[V[YW S^e faW]a_ef[YW e[fgSf[W( <[f l[\` VW ebaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd W` BH9 DaY[ef[Ue( @Wf

[`h^aWVeYWT[WV hS` VW d[\]eiWY 81 ZWWXf WW` faj[eUZ [`h^aWVeYWT[WV iW^]W ahWd ZWf b^S`YWT[WV hS^f(

$ED@?@>5 C9DE1D95

! BH9 DaY[ef[Ue4 ZWf YdaWbed[e[Ua TWh[`Vf l[UZ a`VWd VW ad[s`fSf[WiSSdVW(

! Kbaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd4 ZWf YdaWbed[e[Ua TWh[`Vf l[UZ a`VWd VW ad[s`fSf[WiSSdVW(

+95EG5 C9DE1D95

! BH9 DaY[ef[Ue4 YdaWbed[e[Ua TWh[`Vf l[UZ a`VWd VW ad[s`fSf[WiSSdVW W` `WW_f `[Wf faW(

! Kbaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd4 YdaWbed[e[Ua TWh[`Vf l[UZ a`VWd VW ad[s`fSf[WiSSdVW W` `WW_f `[Wf faW(

.%) JOVP[ONcKKWROSN

PW^XdWVlSS_ZW[V [e ZWf l[UZlW^X ]g``W` a`ffdW]]W` SS` WW` VdW[YW`V YWhSSd& la`VWd VSSViWd]W^[\]W Zg^b

hS` Zg^bhWd^W`[`YeV[W`efW`( =d l[\` hWdeUZ[^^W`VW _aYW^[\]ZWVW` haad lW^XdWVlSS_ZW[V& VW`] SS`

eUZg[^W` ab WW` hW[^[YW b^W] [` WW` YWTagi aX h^gUZfW` g[f WW` TWVdW[YV YWT[WV( A` ZWf ]SVWd hS` VW

hWdS`fiaadV[`Y [e ZWf hS` TW^S`Y VWlW _SfW hS` lW^XdWVlSS_ZW[V fW TWaadVW^W`( @[Wdhaad _aWf

YW]W]W` iadVW` `SSd VW _aYW^[\]ZW[V a_ e^SUZfaXXWde fW haad]a_W` W` [` ZaWhWddW ZWf YWT[WV [e

[`YWd[UZf haad SS`iWl[YW` a_ lW^XdWVlSS_ fW l[\` #%@S`VdW[][`Y NWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf YdaWbed[e[Ua&

,**0$( <W lW^XdWVlSS_ZW[V lS^ bWd dW^WhS`f eUW`Sd[a hWdeUZ[^^W`V l[\` W` lS^ [` V[f ZaaXVefg] iadVW`

TWaadVWW^V(

=`O]\LK[O P^XM]SO\

$ED@?@>5 C9DE1D95

A` ZWf b^S`YWT[WV TWh[`VW` l[UZ [` VW Zg[V[YW e[fgSf[W YWW` ]iWfeTSdW Xg`Uf[We(

.@5<@>CD975 C9DE1D95

A` VW faW]a_ef[YW e[fgSf[W iadVf WW` OWdW^VTSlSd YWdWS^[eWWdV iW^]W dg[_fW T[WVf SS` hWdeUZ[^^W`VW

i[`]W^g`[fe( <aad ZWf ZaYW SS`iWl[YZW[VeSS`fS^ W` VW _WWdVWdW Tagi^SYW` [e VWlW dg[_fW fW

TWeUZagiW` S^e ]iWfeTSdW Xg`Uf[W #@S`VdW[][`Y NWdS`fiaadV[`Y ?daWbed[e[Ua& ,**0$( =d iadVW` ab VW

^aUSf[W WW` SS`fS^ hS` 2,0/ SS`iWl[YW` hWdiSUZf bWd VSY( @[Wda`VWd hS^^W` WW` SS`fS^ hS` 1***

TWlaW]Wde W` WW` SS`fS^ +,0/ iWd]`W_Wde( <W OWdW^V 9SlSd lS^ W`]W^ [` ZWf iWW]W`V YWabW`V l[\` W`

iadVf VSSdVaad S^e WhW`W_W`f TWeUZagiV( <W OWdW^VTSlSd lS^ g[f Vd[W Tagi^SYW` TWefSS`& _Wf W^] WW`

Tdgfa h^aWdabbWdh^S]fW hS` +3(*** _p ( <W TW`WVW`hWdV[Wb[`Y iadVf [`YWd[UZf S^e bSd]WWdYSdSYW( @[Wd

lg^^W` U[dUS 32* bSd]WWdb^SSfeW` iadVW` YWUdWsWdV( Gb VW WWdefW W` fiWWVW hWdV[Wb[`Y [e dg[_fW haad

U[dUS //* i[`]W^g`[fe #hS` -*'/* _p $ W` ZadWUShaadl[W`[`YW` #9WefW__[`Yeb^S` OWdW^VTSlSd

O[`eUZafW`& ,*+,$(

EMOXK[SY 3>6H61

Naad ZWf eUW`Sd[a "9D=N=" YW^Vf VSf VW d[e[UaTda` ebaad [` TWeUZagi[`Y _aWf iadVW` YW`a_W`( @Wf

ebaad TWh[`Vf l[UZ ab _WWd VS` +/* _WfWd hS` ZWf b^S`YWT[WV( 9g[fW` VW +/* _WfWd [e& [` ZWf YWhS^

hS` WW` 9D=N=& eUZg[^W` [` WW` YWTagi aX ia`[`Y [` ZWf TWY[` VW TWefW _S`[Wd a_ VW US^S_[fW[f fW

ahWd^WhW`( <SSdhaad [e ZWf lSS] WW` hW[^[YW b^W] T[``W` ZWf YWTagi ab fW laW]W` Tg[fW` ZWf TWdW[] hS`

da`Vh^[WYW`V Y^Se( FS SX^aab hS` VW 9D=N= V[W`f ZWf YWT[WV a`fh^gUZf fW iadVW` a_ WXXWUfW` Vaad VW

hWdha^YTdS`VW` fW hWd_[\VW`(

A` ZWf YWhS^ hS` WW` 9D=N= ab ZWf ebaad [e ZWf _Wf WW` SXefS`V hS` .1* _WfWd a_ VW dWVW` SS` fW dSVW`

a_ T[``W` fW eUZg[^W`( =d ZaWhW` laVaW`VW YWW` h^gUZfdagfWe fW iadVW` TWbSS^V haad V[f eUW`Sd[a( @Wf

[e WUZfWd iW^ hS` TW^S`Y VSf _W` `S ZWf eUZg[^W` [` efSSf [e ab WW` hW[^[YW _S`[Wd ZWf b^S`YWT[WV fW
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a`fh^gUZfW`( ?Wl[W` ZWf ZaYW SS`iWl[YZW[VeSS`fS^ [` ZWf b^S`YWT[WV _aWf Wd ha^VaW`VW USbSU[fW[f l[\`

ab VW iWYW` a_ ZWf YWT[WV fW hWd^SfW`(

EMOXK[SY FYaS\MR1

@Wf b^S`YWT[WV hS^f aa] T[``W` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` WW` faj[eUZ eUW`Sd[a haad VW d[e[UaTda``W`5 BH9

DaY[ef[Ue& VW ebaad^[\` NWW`VS_ ' DWWd W` VW d[\]eiWY 81( @Wf b^S`YWT[WV hS` VW OWdW^VTSlSd TWh[`Vf

l[UZ T[``W` VW [`h^aWVeYWT[WVW` hS` VWlW d[e[UaTda``W`(

9[\ WW` US^S_[fW[f iSSdT[\ faj[eUZW YSeeW` hd[\]a_W` [e la e`W^ _aYW^[\] eUZg[^W` [` WW` YWTagi ZWf

haad]WgdeUW`Sd[a( EW`eW` ab YdafWdW SXefS`V hS` VW d[e[UaTda` ]g``W` T[\ WW` f[\V[YW iSSdeUZgi[`Y

ZWf YWT[WV ab f[\V a`fh^gUZfW`( 9[\ WW` US^S_[fW[f _Wf faj[eUZW YSeeW` l[f Wd W`[YW f[\V fgeeW` ZWf

a`fefSS` hS` ZWf a`YWhS^ W` ZWf abfdWVW` hS` ^WfeW^ T[\ SS`iWl[YW`( <SSdT[\ [e aa] VW Vggd hS` VW

T^aafefW^^[`Y hS` [`h^aWV ab VW Wd`ef hS` ZWf ^WfeW^( FSSd T[``W` h^gUZfW` W` dS_W` W` VWgdW` e^g[fW` [e

T[\ V[f eUW`Sd[a Vge hS` TW^S`Y( @[WdT[\ iadVf ZWf SS`TWha^W` VSf ZWf YWTagi hS` VW OWdW^VTSlSd

^gUZfV[UZf ]S` iadVW` SXYWe^afW`( <[f ZagV [` VSf VW hW`f[^Sf[WabW`[`YW` W` 'ekefW_W` UW`fdSS^ _aWfW`

]g``W` iadVW` SXYWe^afW` W` g[fYWeUZS]W^V( 9[\ ZWf [`efS^^Sf[Wa`fiWdb hS` ZWf YWTagi [e ZWf dSSVlSS_

a_ ZWf eUW`Sd[a hS` WW` g[fYWeUZS]W^VW hW`f[^Sf[W aa] fW ]abbW^W` SS` ZWf g[feUZS]W^W` hS` YSe W`

W^W]fdS T[\ WhW`fgW^W ZadWUS Xg`Uf[We( @[WdVaad _aWf YWdWYW^V iadVW` VSf iS``WWd VW hW`f[^Sf[W

g[fYWeUZS]W^V [e aa] VW haWVeW^TWdW[V[`Y [` iSd_W ]Wg]W`e efabf [h_ _Wf daa]a`fi[]]W^[`Y( G_ VW

hW[^[YZW[V la hWW^ _aYW^[\] fW TadYW` iadVf ZWf SS`YWdSVW` Z[Wd [` VW g[fhaWd[`YeXSeW a`VWdlaW] `SSd fW

VaW`(

HV^MR]WYQOVSTURONOX

$ED@?@>5 C9DE1D95

A` VW Zg[V[YW e[fgSf[W ^[YYW` YWW` ]iWfeTSdW Xg`Uf[We T[``W` ZWf b^S`YWT[WV( <SSda_ [e WW` b^S` haad

h^gUZf_aYW^[\]ZWVW` `[Wf `aaVlS]W^[\](

.@5<@>CD975 C9DE1D95

Naad VW hWdeUZ[^^W`VW d[e[UaTda``W` YW^VW` S`VWdW h^gUZf_aYW^[\]ZWVW` iW^]W [` ZWf b^S`YWT[WV

]g``W` iadVW` YW`a_W` `SSd SS`^W[V[`Y hS` faj[eUZ eUW`Sd[a( A` ZWf YWhS^ hS` WW` faj[eUZW eUW`Sd[a

_aWf Wd dW]W`[`Y YWZagVW` iadVW` _Wf _WWdVWdW d[e[UaTda``W` hS`g[f ZWf lg[VW` #VW ebaad^[\` W` BH9

DaY[ef[Ue$ S^e hS`g[f ZWf `aadVaaefW` #d[\]eiWY 81$(

7SQ^^[ .%(1 GhWdl[UZf d[e[UaTda``W` _Wf faj[eUZ eUW`Sd[a fW` abl[UZfW hS` b^S`YWT[WV OWdW^VTSlSd4 ebaad& BH9

DaY[ef[Ue #[` daaV$& d[\]eiWY 81(
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9[\ WW` faj[eUZ eUW`Sd[a ]S` iadVW` ha^efSS` _Wf T[``W`eUZg[^W` W` dS_W` W` VWgdW` YWe^afW` ZagVW`(

P[W Z[Wdhaad VW eUZg[^_aYW^[\]ZWVW`( @Wf abefW^^W` hS` h^gUZf_aYW^[\]ZWVW` [e VSSda_ `[Wf `aV[Y( OW^

[e ZWf hS` TW^S`Y VSf VW TWlaW]Wde hS` VW OWdW^VTSlSd& S^e ZWf YWhSSd haad ZWf faj[eUZ eUW`Sd[a [e

YWiW]W`& [` efSSf l[\` a_ hW[^[Y ZWf b^S`YWT[WV fW hWd^SfW`( @[Wdhaad [e hS` TW^S`Y VSf Wd ha^VaW`VW

USbSU[fW[f [e a_ VW TWlaW]Wde hS` VW OWdW^VTSlSd hS` ZWf fWddW[` SX fW haWdW`( Ga] _aWf Z[Wd dW]W`[`Y

YWZagVW` iadVW` _Wf VW ^[YY[`Y hS` VW d[e[UaTda``W` W` VW ZWWdeW`VW i[`Vd[UZf[`Y(

A` ZWf YWhS^ hS` 9D=N= eUW`Sd[a lS^ T[\ WW` SXefS`V hWdVWd VS` +/* _WfWd aa] ]g``W` ha^efSS` _Wf

T[``W`eUZg[^W`( <W d[e[UaTda` ZWf ebaad ^[Yf ab WW` SXefS`V hS` -0* _WfWd iSSdVaad T[``W`eUZg[^W` WW`

\g[efW _SSfdWYW^ [e( M[fW[`VW^[\] lS^ ZWf YWT[WV iW^ _aWfW` iadVW` hWd^SfW` a_ WhW`fgW^W d[e[Ua"e ab

eWUg`VS[dW TdS`VW` fW hWd]a_W`(

7SQ^^[ .%)1 hWd]WWdedagfWe #SS`YWYWhW` daaV$ hS`SX ZWf b^S`YWT[WV #SS`YWYWhW` [` T^Sgi$(

A` X[Yggd 1(, [e l[UZfTSSd VSf fW` lg[VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV iSfWd SS`iWl[Y [e W` Wd Vge YWW`

_aYW^[\]ZW[V [e a_ `SSd VWlW d[UZf[`Y fW h^gUZfW`( 8S`YWl[W` VW d[e[UaTda` #VW ebaad^[\`$ l[UZ [` fW`

lg[VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV TWh[`Vf [e h^gUZfW` [` VWlW d[UZf[`Y aa] `[Wf `aV[Y W` l[\` Wd ha^VaW`VW

_aYW^[\]ZWVW` a_ `SSd ZWf `aadVW` fW ]a_W`( A` ZWf TWefW__[`Yeb^S` hS` OWdW^VTSlSd O[`eUZafW` [e

YW]W]W` `SSd VW faWVW^[`Y hS` ZWf hWd]WWd [` ZWf a_^[YYW`VW iWYW``Wf( @[Wd[` [e l[UZfTSSd VSf V[f

iWYW``Wf YWW` TW^W__Wd[`Y lS^ had_W` [` VW SXefdaa_ hS` Sgfa"e W` ZaWhW` Wd YWW` WjfdS

_SSfdWYW^W` YW`a_W` fW iadVW` haad VW faW`S_W [` ZWf hWd]WWd(

EMR^SVWYQOVSTURONOX

$ED@?@>5 C9DE1D95

9[\ WW` 9D=N= _aWf VW eUZg[^_aYW^[\]ZW[V SS` TWbSS^VW haadiSSdVW` ha^VaW`4 efWh[YZW[V W` ^[YY[`Y

Tg[fW` ZWf TWdW[] hS` da`Vh^[WYW`V Y^Se( Naad VW Zg[V[YW e[fgSf[W [e V[f `[Wf hS` faWbSee[`Y SS`YWl[W` Wd

hWdVWd YWW` SS`iWl[YW Xg`Uf[We l[\`(

.@5<@>CD975 C9DE1D95

9[\ WW` 9D=N='eUW`Sd[a [e hS`SX +/* _WfWd SXefS`V "eUZg[^W`" dW^WhS`f lW^XdWVlSS_ YWVdSY(

Ga] haad ZWf faj[eUZW eUW`Sd[a YW^Vf VSf eUZg[^W` S^e dW^WhS`f lW^XdWVlSS_ YWVdSY iadVf YWl[W`( O[\

YSS` Wd hS`g[f VSf VW OWdW^VTSlSd TWeUZ[]f ahWd WW` YaWVW [ea^Sf[W laVSf [` ZWf YWhS^ hS` WW` US^S_[fW[f



Hda\WUf`d( *,/1/.*

=jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

>WTdgSd[& ,*+-

T^SV -* hS` -*

YWW` faj[eUZW efaXXW` [` ZWf YWTagi ]g``W` VaadVd[`YW`( EaVWd`W TWTagi[`Y [e hS`g[f ZWf aaYbg`f

hS` W`WdY[W WXX[U[s`f[W lWWd YaWV SXe^g[fTSSd W` Wd ]S` hS`g[f YWYSS` iadVW` VW TWTagi[`Y ha^VaWf SS`

ZWf TagiTWe^g[f(

DS\SMYMYWW^XSMK]SO

$ED@?@>5 C9DE1D95

J[e[UaUa__g`[USf[W [e ZWf _[VVW^ T[\ g[fefW] a_ ZWf ZS`VW^[`YebWdebWUf[WX hS` bWdea`W` fW hWdTWfWdW`(

NS` TW^S`Y [e VSf _W`eW` YWt`Xad_WWdV l[\` ahWd iSf fW VaW` T[\ WW` US^S_[fW[f W` VSf lW e`W^

YWS^Sd_WWdV iadVW` iS``WWd l[UZ WW` US^S_[fW[f haadVaWf(

.@5<@>CD975 C9DE1D95

9[``W` ZWf TWefW__[`Yeb^S` V[W`f YW^Wf fW iadVW` ab VW SS`iWl[YZW[V hS` WW` YaWVW VW]][`Y hS` ZWf

OSSdeUZgi[`Y 8^Sd_ KkefWW_ #O8K$( Gb V[f _a_W`f iadVf Wd YWiWd]f SS` VW [`fdaVgUf[W hS` FD'S^Wdf&

l[W iWTe[fW iii(`^'S^Wdf(`^( <[f ekefWW_ [e e[`Ve W[`V ,*+, abWdSf[a`WW^ W` lS^ `SSef VW O8K'bS^W` VW

TgdYWde YWd[UZf ]g``W` S^Sd_WdW` T[\ WW` [`U[VW`f(

8S`YWl[W` VW OWdW^VTSlSd WW` ]iWfeTSdW Xg`Uf[W TWfdWXf [e ZWf hS` TW^S`Y VSf Wd WW` YaWV W` Vg[VW^[\]

WhSUgSf[Wb^S` SS`iWl[Y [e( <SSdT[\ _aWf Vg[VW^[\] iadVW` SS`YWYWhW` iSSd VW `aaVg[fYS`YW` l[UZ

TWh[`VW` W` iW^]W _SSfdWYW^W` YW`a_W` ]g``W` iadVW` [` ZWf YWhS^ hS` WW` US^S_[fW[f( =d lS^ [`fWd`

WW` d[e[Ua'Ua__g`[USf[Wb^S` abYWefW^V _aWfW` iadVW` T[``W` VW OWdW^V 9SlSd( @[Wd[` lg^^W`

SXebdS]W` YW_SS]f _aWfW` iadVW` ahWd ZWf SS`i[\lW` W` fdS[`W` hS` 9WVd[\XeZg^bhWd^W`Wde #9@N"Wde$&

TdS`VaWXW`[`YW` W` [`fWd`W SXebdS]W`(

.%* 3O\][STNLKK[ROSN

3O[OSULKK[ROSN

$ED@?@>5 5? D@5<@>CD975 C9DE1D95

Naad VW Zg^bV[W`efW` l[\` VW ha^YW`VW W^W_W`fW` iSf TWfdWXf VW TWdW[]TSSdZW[V hS` ZWf b^S`YWT[WV hS`

TW^S`Y4

! ab]a_eff[\V Zg^bV[W`efW` #TdS`ViWWd$ `SSd b^S`YWT[WV(

! TWdW[]TSSdZW[V)a`fe^g[f[`Y hS` dS_b^aUSf[W haad TdS`ViWWd(

! 8S`fS^ faWYS`YeiWYW` V[W YWeUZ[]f l[\` haad Zg^bhWd^W`[`YeV[W`efW` #b^S`YWT[WV W`

dS_b^aUSf[W$& WhW`fgWW^ fiWWl[\V[Y #TahW`' W` TW`WVW`i[`Ve$ SS` ]g``W` d[\VW`

! abefW^^aUSf[We haad Zg^bV[W`efW`

<W TdS`ViWWd ZWWXf SS`YWYWhW` VSf VW SS`d[\Vf[\V SS` VW `ad_ ha^VaWf( @Wf b^S`YWT[WV TWh[`Vf l[UZ [`

WW` YaWV a`fe^afW` a_YWh[`Y iSSdT[\ _WWdVWdW iWYW` WW` SS`d[\VdagfW ]g``W` had_W` #l[W X[Yggd 1(,$(

<SSd`SSef lS^ aa] SS`YWdWVW` ]g``W` iadVW` hS`g[f VW GaefW^[\]W Ja`ViWY a_ la hS`g[f VW S`VWdW

]S`f ZWf fWddW[` fW TWdW[]W`( <W a_YWh[`Y hS` ZWf b^S`YWT[WV T[WVf TahW`V[W` ha^VaW`VW dg[_fW haad

abefW^^aUSf[We W` Wd lS^ iSfWd hS`g[f VW JW`eW^ #d[h[Wd fW` lg[VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV$ ]g``W` iadVW`

YWZSS^V(

3V^\`K]O[_YY[cSOXSXQOX

@[Wd YSSf ZWf a_ WW` TWaadVW^[`Y hS` VW XW[fW^[\] SS`iWl[YW T^geiSfWdUSbSU[fW[f& laiW^ bd[_S[d

#TdS`V]dS`W`$& eWUg`VS[d #abW` iSfWd$ W` fWdf[S[d T^geiSfWd( A` V[f YWhS^ lg^^W` _Wf `S_W ZWf bd[_S[dW

W` eWUg`VS[dW T^geiSfWd hS` TW^S`Y l[\`( <SSdT[\ iadVf TWeUZagiV aX VW Zg[V[YW USbSU[fW[f

ahWdWW`]a_f _Wf VW TW`aV[YVW T^geiSfWdUSbSU[fW[f [` ZWf YWhS^ hS` WW` US^S_[fW[f hS` rr` hS` VW

_aYW^[\]W eUW`Sd[a"e( =d ]S` iadVW` g[fYWYSS` VSf VW bd[_S[dW T^geiSfWdhaadl[W`[`YW` hS` ZWf

TWVd[\hW`fWddW[` YWTdg[]f lS^ ]g``W` iadVW`( <SSd`SSef ^[Yf Wd fW` lg[VW` hS` ZWf b^S`YWT[WV VW d[h[Wd

VW JW`eW^ iW^]W YWTdg[]f ]S` iadVW` S^e eWUg`VS[dW T^geiSfWdhaadl[W`[`Y( =d lS^ WW` Vg[VW^[\]W

abefW^^aUSf[W SS` VW JW`eW^ _aWfW` iadVW` SS`YWiWlW` iSSd_WW dW]W`[`Y _aWf iadVW` YWZagVW` [`

ZWf a`fiWdb( <W Tag^WhSdV SS` VW JW`eW^ YdW`lW`V SS` VW OWdW^VTSlSd lS^ Z[Wdhaad dg[_fW ]g``W`

T[WVW`( <W`] Z[WdT[\ SS` ZWf SS`i[\lW` hS` WW` bSd]WWdb^SSfe haad Zg^bV[W`efW`(
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.%+ D^SW]OVSTUO WKK][OQOVOX

Naad VW ^aUSf[W]WglW haad VW OWdW^VTSlSd hWdi[\lW` iW `SSd VW Jg[_fW^[\]W G`VWdTagi[`Y [`

9WefW__[`Yb^S` "<W OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`" #9vYW^@S\W_S& ,*+,$( @Wf eUZg[hW` _Wf dg[_fW^[\]W

W^W_W`fW`& iSSdT[\ VW YdaafefW bWdeaa`eV[UZfZW[V hS` VW d[e[UaTda``W` SX iadVW` YWbda\WUfWWdV&

^WhWdf hW[^[YZW[Vei[`ef ab( 9[``W` ZWf bWdUWW^ [e ZWf `[Wf _aYW^[\] fW eUZg[hW` _Wf VW Xg`Uf[We( G_ VW

hW[^[YZW[V hS` VW SS`iWl[YW` fW TadYW` ]S` iadVW` SS`YWdSVW` VSf VW YdaafefW bWdea`W`V[UZfZW[V

lahWd _aYW^[\] hS` VW V[UZfefT[\l[\`VW d[e[UaTda` #ebaad$ SX _aWf iadVW` YWb^SSfef( ?Wl[W` VW ^[YY[`Y hS`

ZWf b^S`YWT[WV ab WW` VgeVS`[YW SXefS`V hS` VW d[e[UaTda``W` [e VWlW _SSfdWYW^ WUZfWd `[Wf WXXWUf[WX

a_ hWdVWd g[f fW iWd]W`(

.%, FSTN\K\ZOM]

A` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf iadVf aa] SS`VSUZf TWefWWV SS` ZWf "f[\VeSebWUf"( @[WdT[\ iadVf [`YWYSS`

ab faW]a_ef[YW a`fi[]]W^[`YW` V[W WW` [`h^aWV ZWTTW` ab VW d[e[Ua"e( A` V[f YWhS^ [e VW [`haWd[`Y hS` ZWf

9Se[e`Wf WW` dW^WhS`fW a`fi[]]W^[`Y iW^]W _a_W`fWW^ S^ WXXWUf[WX [e( 9[``W` ZWf 9Se[e`Wf [e WW` b^SXa`V

hSefYWefW^V haad ZWf hWdhaWd hS` YWhSSd^[\]W efaXXW`( =d [e haad V[f a`VWdlaW] YWdW]W`V _Wf VW TW]W`VW

9Se[e`WfU[\XWde( ZWf TSe[e`Wf ZagVf [` VSf Wd WW` d[e[Uab^SXa`V YW^Vf haad iWYW` W` ebaadiWYW`( A` VW

faW]a_ef lS^ ZWf d[e[Ua hS`iWYW VWlW Tda``W` Vge `[Wf faW ]g``W` `W_W`(

.%- 4YXMV^\SO\

@[Wda`VWd iadVW` VW TW^S`Yd[\]efW Ua`U^ge[We W` WhW`fgW^W _SSfdWYW^W` hS` VW hWdS`fiaadV[`Yeb^[UZf

eS_W`YWhSf(

8[YOZ\[S\SMY

! BH9 DaY[ef[Ue4 ZWf YdaWbed[e[Ua `WW_f `[Wf faW(

! Kbaad^[\` 8_efWdVS_ ' 8_WdeXaadf4 ZWf YdaWbed[e[Ua TWh[`Vf l[UZ a`VWd VW ad[s`fSf[WiSSdVW W`

`WW_f `[Wf faW(

! J[\]eiWY 814 ZWf b^S`YWT[WV ^[Yf Tg[fW` ZWf [`h^aWVeYWT[WV hS` VW d[\]eiWY 81(

JOVP[ONcKKWROSN

! =d iadVf WW` _Sj[_g_ hS` 2,0/ SS`iWl[YW` bWd VSY hWdiSUZf [` ZWf iWW]W`V(

! 9[``W` eUZg[^W` [e VW TWefW abf[W haad lW^XdWVlSS_ZW[V(

! NS`iWYW WW` faj[eUZ eUW`Sd[a iadVf YWSVh[eWWdV VW YWTagiW` ^gUZfV[UZf fW _S]W` W` VW

#_WUZS`[eUZW$ hW`f[^Sf[W UW`fdSS^ eUZS]W^TSSd ekefWW_(

! <W h^gUZfiWYW` V[W`W` ha^VaW`VW USbSU[fW[f fW ZWTTW` a_ VW SS`iWl[YW` hS` ZWf b^S`YWT[WV SX fW

]g``W` ^W[VW`(

DS\SMYMYWW^XSMK]SO

NaWd WW` SUf[WX d[e[UaUa__g`[USf[W TW^W[V(

3O\][STNLKK[ROSN

<W dWY[a`S^W TdS`ViWWd lS^ [e [` efSSf fW ha^VaW` SS` VW YWefW^VW W[eW` [` ZWf YWhS^ hS` WW` US^S_[fW[f(

D^SW]OVSTUO WKK][OQOVOX

?Wl[W` VW dWS^[eSf[W hS` rr` YWTagi W` VW YdafW SXefS`V fW` abl[UZfW hS` VW _aYW^[\]W d[e[UaTda``W`

ZaWhW` VWlW _SSfdWYW^W` `[Wf g[fYWhaWdV fW iadVW`(

FSTN\K\ZOM]

<W [`haWd[`Y hS` ZWf 9Se[e`Wf ^W[Vf faf WW` hWd_[`VWd[`Y hS` VW d[e[Ua"e hS` ZWf ebaad( =d [e YWdW]W`V

SS` VW ZS`V hS` VWlW YWYWhW`e( J[e[Uab^SXa`V ZagVf [` VSf d[e[Ua"e hS` ebaad W` d[\]eiWY [` VW faW]a_ef

`[Wf faW ]g``W` `W_W`(



Hda\WUf`d( *,/1/.*

=jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

>WTdgSd[& ,*+-

T^SV -, hS` -,

/ 3STVKQO1

8^YW_W`W TWeUZd[\h[`Y eUW`Sd[a"e

3>6H6 \MOXK[SY
9[\ ZWf eUW`Sd[a hS` VW VdW[YW`VW 9D=N= hS` WW` DH?'fS`]iSYW` aX iSYa` [` efWVW^[\] YWT[WV YSSf ZWf [`

YdafW ^[\`W` a_ ZWf ha^YW`VW4

! WW` "iSd_W" 9D=N= ]S` abfdWVW` `S US( ,* ' -* _[`( T[\ XadeW Z[ffWTW^Sef[`Y hS` WW` #`[Wf efWd]

_WUZS`[eUZ TWeUZSV[YVW$ DH?'fS`]iSYW` aX iSYa` `S efSdf hS` WW` [`U[VW`f&

! Tda`TWefd[\V[`Y [e YWd[UZf ab ZWf haad]a_W` hS` WW` 9D=N= Vaad ]aW^W`& `S WW` 9D=N= hWW^

eUZSVW W` eWUg`VS[dW TdS`VW`(

9[``W` VW +/* _WfWd l[\` bWdea`W` #aa] [` YWTagiW`$ a`ha^VaW`VW TWeUZWd_V fWYW` VW YWha^YW` hS`

WW` 9D=N=( 9[\ WW` "iSd_W" 9D=N= [e F=E38D5? VW W`[YW abf[W(

9g[fW` VW +/* _WfWd [e& [` ZWf YWhS^ hS` WW` 9D=N=& C38E9=5? [` WW` YWTagi aX ia`[`Y [` TWY[`eW^ VW

TWefW _S`[Wd a_ VW US^S_[fW[f fW ahWd^WhW`( <SSdhaad [e ZWf lSS] WW` hW[^[YW b^W] T[``W` WW` YWTagi

ab fW laW]W` Tg[fW` ZWf TWdW[] hS` da`Vh^[WYW`V Y^Se #laS^e WW` fa[^Wf aX TSV]S_Wd$(

8S`VSUZfebg`fW` haad lW^XdWVlSS_ZW[V W` TWefd[\VTSSdZW[V

%5CDB9;4211B8594

! EaYW^[\]ZW[V faf e`W^ abfdWVW` hS` VW TdS`ViWWd

! ?aWVW TWeUZ[]TSSdZW[V T^geiSfWdhaadl[W`[`YW`

05=6B54H11>8594

! 9[``W` VW +/* _WfWd [e haad VW SS`iWl[YW bWdea`W` h^gUZfW` VW W`[YW abf[W #[` ZWf YWhS^ hS`

WW` VdW[YW`VW "iSd_W" 9D=N=$(

! 9g[fW` VW +/* _WfWd [e eUZg[^W` [` WW` YWTagi aX ia`[`Y VW TWefW abf[W(

! J[e[UaUa__g`[USf[W [`lWffW` fWd TWhadVWd[`Y \g[efW lW^XdWVVW`VW YWVdSY(

FYaS\MR \MOXK[SY
9[\ ZWf eUW`Sd[a hS` WW` US^S_[fW[f _Wf WW` fS`]iSYW` aX iSYa` YWhg^V _Wf faj[eUZW efaXXW` [` efWVW^[\]

YWT[WV YSSf ZWf [` YdafW ^[\`W` a_ ZWf ha^YW`VW4

! @Wf YWhSSd hS` WW` faj[eUZW ia^]
/

[e VSf VWlW Vaad bWdea`W` [` VW a_YWh[`Y hS` ZWf [`U[VW`f

[`YWSVW_V iadVW`( 8XZS`]W^[\] hS` VW Ua`UW`fdSf[W ]S` Vaad T^aafefW^^[`Y ^WfSS^ ^WfeW^

abfdWVW`(

! NWdebdW[V[`Y hS` WW` YSeia^] h[`Vf e`W^ b^SSfe& laVSf Zg^bV[W`efW` f[\V[Y V[W`W` fW Sdd[hWdW`(

=UZfWd& VW Ua`UW`fdSf[W iSSdSS` iadVf T^aafYWefW^V W` VW abbWdh^S]fW hS` ZWf

hWdebdW[V[`YeYWT[WV [e _WWd dW^WhS`f(

! 9ahW`V[W` [e ZWf YWhSSd SS`iWl[Y VSf WW` TdS`V a`fefSSf& iSSdVaad Y[Xf[YW hWdTdS`V[`YeYSeeW`

hd[\ ]g``W` ]a_W`(

! <W TdS`ViWWd ]S`& SXZS`]W^[\] hS` VW efaX[`fW`e[fW[f W` ZWf YdaW[eUW`Sd[a& abfdWVW` Vaad VW

YSeia^] `WWd fW e^SS` aX fW hWdVg``W`)ab fW `W_W` _Wf iSfWd(

<W Vggd hS` VW T^aafefW^^[`Y [e hS` [`h^aWV ab VW Wd`ef hS` ZWf ^WfeW^( K`W^ dWSYWdW`& `SSd T[``W`

h^gUZfW` W` dS_W` W` VWgdW` e^g[fW` [e T[\ V[f eUW`Sd[a Vge hS` TW^S`Y(

+ 9[\ #lWWd$ Y[Xf[YW h^aW[efaXXW` [e ZWf eUW`Sd[a VSf fW` YWha^YW hS` WW` a`YWhS^ VW ]WfW^iSYW` ^W] dSS]f W` WW` h^aW[efaXb^Se had_f(

NWdha^YW`e hWdVS_bW` VWlW #lWWd$ Y[Xf[YW h^aW[efaXXW` iSSdVaad WW` YSeia^] a`fefSSf W` VWlW^XVW WXXWUfW` S^e WW` YSeia^] hS` Y[Xf[YW

YSeeW`(



Hda\WUf`d( *,/1/.*

=jfWd`W NW[^[YZW[Vea`VWdlaW] OWdW^VTSlSd O[`eUZafW`

>WTdgSd[& ,*+-

T^SV -- hS` --

9[\ V[f eaadf a`YW^g]]W` ZWTTW` VW Zg^bhWd^W`[`YeV[W`efW` _WWefS^ _WWd f[\V VS` T[\ WW` 9D=N='eUW`Sd[a

a_ VW _W`eW` fW iSSdeUZgiW`( @[WdT[\ [e iW^ TW^S`Yd[\] VSf VW YWTdg[]Wde hS` VW a_YWh[`Y YaWV

YWt`Xad_WWdV l[\` ahWd ZWf \g[efW lW^XdWVVW`VW YWVdSY(

8S`VSUZfebg`fW` haad lW^XdWVlSS_ZW[V W` TWefd[\VTSSdZW[V

%5CDB9;4211B8594

! EaYW^[\]ZW[V faf e`W^ abfdWVW` hS` VW TdS`ViWWd(

! ?aWVW TWeUZ[]TSSdZW[V T^geiSfWdhaadl[W`[`YW`(

05=6B54H11>8594

! J[e[UaUa__g`[USf[W [`lWffW` fWd TWhadVWd[`Y \g[efW lW^XdWVVW`VW YWVdSY(

! KUZg[^W` [` WW` YWTagi aX ia`[`Y [e VW TWefW abf[W(



Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Ftkgpgtuvcvg-!R/E/!Jqqhvnccp!67!�!8663!JI!Jgpignq! !

Rquvdwu!344!�!8661!CG!Jgpignq! !

Vgnghqqp!185!35;!75!;7!�!Hcz!185!353!68!23! !

jgpignqBvgdqfkp/pn!�!yyy/vgdqfkp/eqo!�!yyy/vgdqfkp/pn! !

!! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Qtfgtpwoogt<!51383/11!

Fqewogpvpwoogt<!4429115!
Qrftcejvigxgt<!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!

Rtqlgev<!Xgknkijgkfutcrrqtv!XVM!!
Tgxkukg<!7!

!

Cwvgwt<!U/!Gndgtu!

Vgnghqqp<!185!35;!73!62!

Vgnghcz<!185!35;!73!26!

G.ockn<!u/gndgtuBvgdqfkp/pn!

!

Fcvwo<!28!lwpk!311;!

!

!

!

!

!

!

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!

XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!

vg!Ykpuejqvgp!

!!

!

!



!

!

!

Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!3!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

!

7! 28.17.311;! Wrfcvg!STC!p/c/x/!qrogtmkpigp!DI! U/L/!Gnndgtu! O/O/E/!Unqv!

6! 37.16.311;! Ccprcuukpi!STC!oqngewwnhqtowng!urwkvdwuugp!xqqt!jcn!3-!5!

gp!7-!oqfgnngtkpi!STC!jcn!2!v0o!;!)ukvwcvkg!C*!gp!fg!ukvwcvkg!

ycctdkl!jcn!2!v0o!;!gpmgn!ogv!CFT!xnqgkuvqhhgp!|klp!igxwnf!

)ukvwcvkg!D*!

O/L/O/!Eqwtcig! U/!Gndgtu!

5! 23.16.311;! Ccprcuukpi!STC!v/d/x/!cevwggn!XT!jcn!2!v0o!7!gp!qo|gvvkpi!

qtfgtpwoogt!pcct!51383/11!Kp!fg|g!STC!ku!wkvigiccp!fcv!

Jcn!3-!5!gp!7!xqnngfki!igxwnf!|klp!ogv!urwkvdwuugp/!

O/L/O/Eqwtcig! U/!Gndgtu!

4! 28.23.3119! Ccprcuukpi!STC!v/d/x/!cevwggn!XT! U/!Gndgtu! O/!Unqv!

3! 19.23.3119! Ccprcuukpi!STC!cfjx!eqpegrv!ogvjqfkgm!RIU26!qruncigp! U/L/Y/!Dkuejqhh! U/!Gndgtu!

2! 36.18.3119! Pc!xgtygtmkpi!eqoogpvcct!Dgxqgif!ig|ci! U/L/Y/!Dkuejqhh! U/!Gndgtu!

1! 39.12.3119! Eqpegrv!tcrrqtvcig!STC!XVM! U/L/Y/!Dkuejqhh! U/!Gndgtu!

Ykl|/ Fcvwo Qouejtklxkpi! Qruvgnngt Igeqpvtqnggtf!

� !Eqr{tkijv!Vgdqfkp!

!

Cnng! tgejvgp! xqqtdgjqwfgp/! Pkgvu! wkv! fg|g! wkvicxg! oci! yqtfgp! xgtxggnxqwfkif! gp0qh! qrgpdcct! igoccmv! yqtfgp! fqqt! okffgn! xcp! ftwm-!

hqvqmqrkg!qh!qr!ygnmg!cpfgtg!ykl|g!qqm!|qpfgt!wkvftwmmgnklmg!vqguvgookpi!xcp!fg!wkvigxgt/!



!

!

!

Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!4!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

2! Kpngkfkpi! 5!

2/2! Cnigoggp! 5!

2/3! RIU!26!qruncigp!kp!tgncvkg!vqv!jgv!Dgxk! 5!

2/4! Kpfgnkpi!tcrrqtv! 5!

3! Dguejtklxkpi!nkiikpi!gp!cevkxkvgkvgp!XVM! 5!

3/2! Nkiikpi!xcp!fg!kptkejvkpi! 5!

3/3! Dguejtklxkpi!xcp!fg!cevkxkvgkvgp! 5!

4! Uwdugngevkg!gp!dguejtklxkpi!xcp!fg!qpigxcnuegpctkq�u! 5!

4/2! Uwdugngevkg! 5!

4/3! Qpigxcnuegpctkq�u! 5!

4/4! Dgtgmgpkpiuogvjqfkgm!xqqt!dtcpf!kp!RIU!qruncigp! 5!

4/4/2! Dtcpffwwt! 5!

4/4/3! Dtcpfqrrgtxncm! 5!

4/4/4! Xgpvkncvkgxqwf! 5!

4/4/5! Qriguncigp!uvqhhgp! 5!

4/4/6! Xgtdtcpfkpiuhqtowng! 5!

4/4/7! Dtcpfupgnjgkf! 5!

4/4/8! Vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp! 5!

4/4/9! Dtqpuvgtmvg! 5!

4/4/;! Mcpuuejcvvkpigp!gp!dtcpfhtgswgpvkgu! 5!

4/4/21! Dtcpfuegpctkq�u! 5!

4/5! Xtklmqogp!xcp!qpxgtdtcpf!rtqfwev! 5!

5! Oqfgnngtkpi!nquu!qh!eqpvckpogpv!uegpctkq�u! 5!

5/2! Cnigogpg!wkvicpiurwpvgp! 5!

5/3! Vg!dguejqwygp!NQE.uegpctkq�u! 5!

5/4! Urgekhkgmg!wkvicpiurwpvgp! 5!

5/4/2! Eqorctvkogpv!2! 5!

5/4/3! Eqorctvkogpv!3!� !ukvwcvkg!C! 5!

5/4/4! Eqorctvkogpv!3!� !ukvwcvkg!D! 5!

5/4/5! Eqorctvkogpv!4! 5!

5/4/6! Eqorctvkogpv!5!� !ukvwcvkg!C! 5!

5/4/7! Eqorctvkogpv!5!� !ukvwcvkg!D! 5!

5/4/8! Eqorctvkogpv!6! 5!

5/4/9! Eqorctvkogpv!7!)vqgmqouvki*!� !ukvwcvkg!C! 5!

5/4/;! Eqorctvkogpv!7!)vqgmqouvki*!� !ukvwcvkg!D! 5!

5/4/21! Eqorctvkogpv!8!)vqgmqouvki*! 5!

5/4/22! Eqorctvkogpv!9!)vqgmqouvki*! 5!

5/4/23! Eqorctvkogpv!;!)vqgmqouvki*! 5!

5/5! Wkvygtmkpi!NQE!uegpctkq�u!STC! 5!

Kpjqwfuqricxg! Rcikpc!



!

!

!

Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!5!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

6! Wkvicpiurwpvgp!vgp!ccp|kgp!xcp!fg!oqfgnngtkpi! 5!

6/2! Dguejqwyfg!uvqhhgp!gp!rtqdkvtgncvkgu! 5!

6/3! Fkurgtukg! 5!

6/4! Yggtuigigxgpu! 5!

6/5! Twyjgkfungpivg!)xcp!fg!qpfgtitqpf*! 5!

6/6! Rqrwncvkgigigxgpu! 5!

7! Tguwnvcvgp!tkukeqdgtgmgpkpigp! 5!

7/2! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq! 5!

7/2/2! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq!kptkejvkpi!XVM!ukvwcvkg!C! 5!

7/2/3! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq!kptkejvkpi!XVM!ukvwcvkg!D! 5!

7/2/4! Kpxnqgfuigdkgf! 5!

7/3! Itqgrutkukeq! 5!

8! Vqgvukpi!tkukeqetkvgtkc! 5!

9! Eqpenwukg! 5!

Tghgtgpvkgu! ! 5!

Dklncig!2<! Qxgt|kejv!qoigxkpi!XVM! 5!

Dklncig!3<! Qxgt|kejv!ccpyg|kig!uvqhhgp!rgt!eqorctvkogpv! 5!

Dklncig!4<! Dgrcnkpi!dtwvquvtwevwwthqtowng!urwkvdwuugp! 5!

Dklncig!5<! Ghhgevdgtgmgpkpi!ogvjcpqn!KDE! 5!

Dklncig!6<! Qxgt|kejv!dtwvq!oqngewwnhqtowngu!'!dtcpf.0gokuukg!upgnjgfgp! 5!

Dklncig!7<! Qxgt|kejv!dtcpfuegpctkq�u!rgt!eqorctvkogpv! 5!

Dklncig!8<! Qxgt|kejv!dgxqnmkpiuigigxgpu! 5!

Dklncig!9<! �Tkum!tcpmkpi!rqkpv�.!cpcn{ug! 5!

Dklncig!;<! Ghhgevchuvcpfgp!occvigxgpfg!uegpctkq�u! 5!

Dklncig!21<! Kpvgtxgpvkgycctfgp! 5!

Dklncig!22<! Itgpu.!gp!tkejvycctfgp!xqqt!jgv!RT!wkv!jgv!DGXK! 5!

!

!

!

!



!

!

!

Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!6!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

2! Kpngkfkpi!

2/2! Cnigoggp!

XVM! Qrunci! gp! Fkuvtkdwvkg! D/X/! )xgtfgt! ccpigfwkf! cnu! XVM*! dguejkmv! qxgt! hceknkvgkvgp! xqqt! fg! qrunci! xcp!

igxcctnklmg!iqgfgtgp! kp!mngkpxgtrcmmkpi/!Qofcv!jgv!jkgt!iccv!qo!fg!qrunci! kp!jqgxggnjgfgp!itqvgt!fcp!21!vqp!

xcnv! fg! kptkejvkpi! kp! fg! jwkfkig! ukvwcvkg! xgtiwppkpiuvgejpkuej! ig|kgp! qpfgt! fg! ygtmkpiuhggt! xcp! ERT! 26.3/!

Vgxgpu!xcnv!jgv!dgftklh!qpfgt!jgv!Dgxk-!jgv!Dgunwkv!gzvgtpg!xgknkijgkf!kptkejvkpigp/!

!

Fg!eqpugswgpvkg!jkgtxcp!ku!fcv!XVM!xgtrnkejv!ku!qo!xqqt!fg!kptkejvkpi!ggp!mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!)STC*!wkv!vg!

xqgtgp/! Kp! xgtdcpf! jkgtogg! jgghv! XVM! ccp! Vgdqfkp! Eqpuwnvcpvu! '! Gpikpggtu! qrftcejv! igigxgp! xqqt! jgv!

wkvxqgtgp!xcp!ggp!fgtignklmg!uvwfkg/!

!

Kp! fg! STC! yqtfv! qpfgtuejgkf! igoccmv! kp! jgv! Rnccvuigdqpfgp! Tkukeq! )RT*! gp! jgv! Itqgrutkukeq! )IT*/! Wkv! jgv!

qpfgt|qgm!dnklmv! kp!jqgxgttg!jgv! tkukeq!xgtqqt|ccmv!fqqt!fg!dguvccpfg!gp!vqgmqouvkig!cevkxkvgkvgp!qr!fg! nqecvkg!

xcnv!dkppgp!fg!xkigtgpfg!pqtogp!xqqt!jgv!RT!gp!jgv!IT!fkg!|klp!xcuvigngif!kp!jgv!Dgunwkv!Gzvgtpg!Xgknkijgkf!xqqt!

Kptkejvkpigp!)Dgxk*!]2_/!Cnu!dcuku!xqqt!fg|g!STC!ku!Jcpfngkfkpi!Tkukeqdgtgmgpkpigp!Dgxk!)JCTK*!]3_!igjcpvggtf/!

!

Fg!xqqtnkiigpfg!STC! ku!qriguvgnf! kp!jgv!mcfgt!xcp!fg!YO!ccpxtcci! vgp!dgjqgxg!xcp!fg!wkvdtgkfkpi! xcp!fg!

kptkejvkpi!ogv!ggp!xkgtvcn!eqorctvkogpvgp/!

!

Vgp! dgjqgxg! xcp! fg! qrunci! xcp! urwkvdwuugp! |klp! fqqt! XVM! ggp! ftkgvcn! eqorctvkogpvgp! ccpigyg|gp! fkg!

fcctxqqt! kp! ccpogtmkpi! mqogp! )eqorctvkogpv! 3-! 5! gp! 7*/! Gejvgt-! fg|g! eqorctvkogpvgp! mwppgp! qqm! yqtfgp!

igdtwkmv! xqqt! fg! qrunci! xcp! cpfgtg! CFT! mncuugp/! Dkl! fg! wkvxqgtkpi! xcp! fg! STC! ignfgp! xqqt! fg! qrunci! xcp!

urwkvdwuugp! cpfgtg! wkvicpiurwpvgp! fcp! xqqt! fg! ukvwcvkg! ycctkp! iggp! urwkvdwuugp! yqtfgp! qriguncigp/! Fg!

eqpugswgpvkg!jkgtxcp!ku!fcv!qqm!jgv!dgtgmgpfg!tkukeq!xqqt!fg!qrunci!xcp!urwkvdwuugp!|cn!chyklmgp!xcp!fg!ukvwcvkg!

ycctkp!iggp!urwkvdwuugp!yqtfgp!qriguncigp/!Qo!fg! kpxnqgf!jkgtxcp!|kejvdcct! vg!ocmgp!|klp! kp!fg!STC! vygg!

ukvwcvkgu!dguejqwyf-!vg!ygvgp!ukvwcvkg!C!ycctdkl!qrunci!xcp!urwkvdwuugp!kp!jcn!3-!5!gp!7!rnccvuxkpfv-!gp!ukvwcvkg!D!

ycctdkl! kp! fg! dqxgpigpqgofg! eqorctvkogpvgp! wkvunwkvgpf! cpfgtg! CFT! mncuugp! yqtfgp! qriguncigp/! Qr! fg|g!

ykl|g! |klp! fg! vygg! wkvgtuvg! ukvwcvkgu! dguejqwyf-! gp! yqtfgp! fcctogg! qqm! cnng! oqignklmg! vwuugpxctkcpvgp!

)dklxqqtdggnf!wkvunwkvgpf!qrunci!xcp!urwkvdwuugp!kp!eqorctvkogpv!7*!chigfgmv/!

!

2/3! RIU!26!qruncigp!kp!tgncvkg!vqv!jgv!Dgxk!

Qo!vqgvukpigp!xqqt!kptkejvkpigp!ogv!ignklmuqqtvkig!tkukeq�u!ghhkek·pvgt!vg!mwppgp!wkvxqgtgp-!|klp!fqqt!fg!qxgtjgkf!

xqqt!fg|g!|qigpccofg!ecvgiqtkcng! kptkejvkpigp!uvcpfcctf!chuvcpfgp!xqqt!jgv!RT!xcuviguvgnf/!Fg|g!chuvcpfgp!

|klp!yggtigigxgp!kp!fg!Tgignkpi!gzvgtpg!xgknkijgkf!kptkejvkpigp!)xgtfgt!vg!pqgogp!Tgxk*!]6_/!!

!

Qqm! RIU! 26! kptkejvkpigp! dgjqtgp! vqv! fg|g! |qigpccofg! ecvgiqtkcng! kptkejvkpigp/! Gejvgt-! kp! jgv! igxcn! jgv!

xgtoqgfgp!dguvccv!fcv!fg!chuvcpfgp!xqqt!jgv!RT!xqqt!ggp!dgrccnfg!ukvwcvkg!pkgv! kp!qxgtggpuvgookpi!|klp!ogv!

fg! chuvcpfgp! wkv! jgv! Tgxk-! oci! ggp! STC! dgtgmgpkpi! yqtfgp! wkvigxqgtf! ycctkp! fg! gzcevg! chuvcpf! yqtfv!

dgtgmgpf/!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

2/4! Kpfgnkpi!tcrrqtv!

Fkv!tcrrqtv!igghv!ggp!dguejtklxkpi!xcp!fg!wkvigxqgtfg!uvwfkg/!Cejvgtggpxqnigpu!yqtfv!kp!fkv!tcrrqtv!kpigiccp!qr<!

&! Fg!nkiikpi!gp!cevkxkvgkvgp!xcp!XVM!)jqqhfuvwm!3*=!

&! Uwdugngevkg!gp!dguejtklxkpi!xcp!fg!qpigxcnuegpctkq�u!)jqqhfuvwm!4*=!

&! Oqfgnngtkpi! nquu! qh! eqpvckpogpv! uegpctkq�u! )Fg! vqgigrcuvg! wkvicpiurwpvgp! ogv! dgvtgmmkpi! vqv! fg!

eqorctvkogpvgp-!jqqhfuvwm!5*=!

&! Fg!vqgigrcuvg!wkvicpiurwpvgp!ogv!dgvtgmmkpi!vqv!fg!oqfgnngtkpi!)jqqhfuvwm!6*=!

&! Fg!tguwnvcvgp!xcp!fg!tkukeqcpcn{ug!)jqqhfuvwm!7*=!

&! Vqgvukpi!vgp!ccp|kgp!xcp!fg!tkukeqetkvgtkc!)jqqhfuvwm!8*=!

&! Eqpenwukg!)jqqhfuvwm!9*/!
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Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!8!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

3! Dguejtklxkpi!nkiikpi!gp!cevkxkvgkvgp!XVM!

3/2! Nkiikpi!xcp!fg!kptkejvkpi!

Fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!ku!igngigp!ccp!fg!CL!Tqoklpygi!41!qr!jgv!kpfwuvtkgvgttgkp!Jqqigdwti!kp!Ykpuejqvgp/!Fg!

eq¼tfkpcvgp! xcp! jgv! vgttgkp! |klp! xqnigpu! jgv! u{uvggo! xcp! fg! tklmuftkgjqgmuogvkpi! )TF*<! z! ?! 377-9! mo! gp! {! ?!

684-5!mo/!Jgv!dgftklhuvgttgkp!Jqqigdwti! ku!ccp!fg!|wkfqquv!|klfg!qounqvgp!fqqt!fg!qquvgnklmg!tqpfygi!)P478*-!

ccp! fg! |wkfyguv! |klfg! fqqt! fg! Dnkljcouvgtygi! gp! ccp! fg! pqqtfyguv! |klfg! fqqt! fg! urqqtnklp! Ykpuejqvgp! � !

Pkgwyguejcpu/!

!

Qr! jgv! kpfwuvtkgvgttgkp! Jqqigdwti! |klp! mngkpg-! okffgnitqvg! gp! itqvg! dgftklxgp! igxguvkif/! Jgv! fkejvuvdkl|klpfg!

dgftklh!)OMU!Hqqf!Rtqfwevu*!ku!igngigp!qr!ektec!61!ogvgt!xcp!XVM/!Qr!ektec!;11!ogvgt!vgp!yguvgp!xcp!XVM!nkiv!

fg!fkejvuvdkl|klpfg!yqqpdgdqwykpi/!

!

Ggp!qxgt|kejvumcctv!xcp!fg!qoigxkpi!xcp!jgv!vgttgkp!)vqrqitchkuejg!mcctv*!ku!qrigpqogp!kp!dklncig!2/!Fg!nqecvkg!

xcp!XVM!ku!fcctdkl!igoctmggtf/!

!

3/3! Dguejtklxkpi!xcp!fg!cevkxkvgkvgp!

Dkppgp!fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!dgxkpfgp!|kej!6!eqorctvkogpvgp!)igpwoogtf!2!v0o!6*!ycct!kp!qxgtggpuvgookpi!

ogv!fg!oknkgwxgtiwppkpi!CFT!igencuukhkeggtfg!xgtrcmvg!rtqfwevgp!mwppgp!yqtfgp!qriguncigp/!Wkvdtgkfkpi!xkpfv!

rnccvu!ogv!fg!eqorctvkogpvgp!7!v0o!;/!Jgv!qxgt|kejv!xcp!fg!kptkejvkpi!ku!yggtigigxgp!kp!Hkiwwt!2/!

!

!

!

Hkiwwt!2<!Nc{.qwv!kptkejvkpi!XVM!

!
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Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!9!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

Fg!eqorctvkogpvgp!jgddgp!fg!xqnigpfg!mctcmvgtkuvkgmgp<!

!

Vcdgn!2<!Qxgt|kejv!mctcmvgtkuvkgmgp!dguvccpfg!gp!vqgmqouvkig!eqorctvkogpvgp!ukvwcvkg!C!

Pt/! Qrrgt!

xncmvg!!

!

)o3*!

Oczkocng!

qrunci!

ecrcekvgkv!!

)vqp*!

Kpvgtpg!

jqqivg!!

!

)o*!

YDFDQ!

!

!

)okp*!

Dguejgt.

okpiu.!

pkxgcw!

Dguejgtokpiuu{uvggo! Qriguncigp!

uvqhhgp!!

!

)CFT!mncuug*!

2! 856! 2346! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

3! 856! 2111! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 3!

4! 995! 29;1! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!7/2!0!9!0!;!

5! ;11! 2611! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 3!

6! ;11! 2916! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

7! ;;1! 2736! 21! 231! 2! Cwvqocvkuej! dnwuu{uvggo! qwvukfg! ckt+!

|kg!� !4/4/21!

3!

8! ;;1! 3351! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

9! 673! 2271! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

;! 6;5! 811! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!6/2!0!9!0!;!

!

Vcdgn!3<!Qxgt|kejv!mctcmvgtkuvkgmgp!dguvccpfg!gp!vqgmqouvkig!eqorctvkogpvgp!ukvwcvkg!D!

Pt/! Qrrgt!

xncmvg!!

!

)o3*!

Oczkocng!

qrunci!

ecrcekvgkv!!

)vqp*!

Kpvgtpg!

jqqivg!!

!

)o*!

YDFDQ!

!

!

)okp*!

Dguejgt.

okpiu.!

pkxgcw!

Dguejgtokpiuu{uvggo! Qriguncigp!

uvqhhgp!!

!

)CFT!mncuug*!

2! 856! 2346! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

3! 856! 2591! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

4! 995! 29;1! 21! 71! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!7/2!0!9!0!;!

5! ;11! 2;86! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!7/2!0!9!0!;!

6! ;11! 2916! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

7! ;;1! 2736! 21! 231! 2! Cwvqocvkuej! dnwuu{uvggo! qwvukfg! ckt+!

|kg!� !4/4/21!

4!0!5/2!0!9!0!;!

8! ;;1! 3351! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

9! 673! 2271! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!9!0!;!

;! 6;5! 811! 21! 231! 2! Cwvqocvkuejg!jk.gz!kpuvcnncvkg!kpukfg!ckt! 4!0!5/2!0!6/2!0!9!0!;!

!

Xqqt!fg!eqorctvkogpvgp!3!gp!5!ignfv!xqqt!fg!ukvwcvkg!ycctkp!urwkvdwuugp!yqtfgp!qriguncigp! )ukvwcvkg!C*!ggp!

dgrgtmkpi! vgp! ccp|kgp! xcp! fg! qruncijqqivg! qr! itqpf! ycctxcp! qqm! fg! qrunciecrcekvgkv! dgrgtmv! ku/! Kp!

vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! eqorctvkogpvgp! 3! gp! 5! ku! xqqt! eqorctvkogpv! 7! xqqt! ukvwcvkg! C! pkgv! wkvigiccp! xcp! ggp!

dgrgtmkpi!kp!fg!qruncijqqivg!fqqtfcv!kp!fkv!eqorctvkogpv!yqtfv!wkvigiccp!xcp!ggp!cpfgt!dnwuu{uvggo/!
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Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!;!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

\qcnu! dnklmv! wkv! vcdgn! 2! gp! 3! yqtfgp! dkppgp! fg! kptkejvkpi! qqm! vqzkuejg! uvqhhgp! dgjqtgpfg! vqv! CFT! mncuug! 7/2!

qriguncigp/!Fcctdkl!ku!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!D!wkvigiccp!xcp!fg!xqnigpfg!jqgxggnjgfgp<!

!

Vcdgn!4!Qouejtklxkpi!ukvwcvkg!C!gp!D!

Ukvwcvkg! Qouejtklxkpi!

Ukvwcvkg!C! Wkvunwkvgpf! qrunci! xcp! vqzkuejg! uvqhhgp! )CFT! mncuug! 7/2*! kp! jcn! 4/! Jgv! iccv! fcctdkl! qo! oczkoccn! 211! vqp! ccp!

vqzkuejg!uvqhhgp!)xgtrcmmkpiuitqgr!KK!gp!KKK*2/!

Ukvwcvkg!D! Wkvunwkvgpf!qrunci!xcp!vqzkuejg!uvqhhgp!)CFT!mncuug!7/2*!kp!jcn!4!gp!5/!Jgv!iccv!fcctdkl!qo!oczkoccn!211!vqp!ccp!

vqzkuejg! uvqhhgp! )xgtrcmmkpiuitqgr! KK! gp! KKK*! xgtfggnf! qxgt! dgkfg! eqorctvkogpvgp-! xqqt! ggp! yqtuvecug!

dguejqwykpi! yqtfgp! xqqt! dgkfg! eqorctvkogpvgp! wkvigiccp! xcp! 211! vqp/!

)Kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! ukvwcvkg! C! ku! kp! fkv! igxcn! gxgpggpu! jcn! 5! dguejkmdcct! xqqt! fg! qrunci! xcp! vqzkuejg! uvqhhgp!

qofcv!gt!kp!fg|g!ukvwcvkg!iggp!urwkvdwuugp!yqtfgp!qriguncigp!fg!dgvtghhgpfg!jcn*/!

!

Xgtfgt!yqtfgp!kp!eqorctvkogpv!;!wkvunwkvgpf!rgtqzkfgp!dgjqtgpfg! vqv!CFT!ecvgiqtkg!6/2!qriguncigp/!Jgv!iccv!

fcctdkl!oczkoccn!qo!61!vqp/!Ggp!qxgt|kejv!xcp!uvqhhgp!fkg!rgt!jcn!nkiigp!qriguncigp!ku!yggtigigxgp!kp!dklncig!3!

xcp!fkv!fqewogpv/!!

!

Pccuv!fg!qrunci!xcp!igxcctnklmg!uvqhhgp!kp!godcnncig!xkpfgp!qr!jgv!vgttgkp!xgtuejgkfgpg!chxwncevkxkvgkvgp!rnccvu-!

qpfgt! oggt! kp! fg! nqikuvkgmg! uvtccv! gp! pcdkl! fg! nccf.0! nqumwkn! dkl! rqqtv! R13/! Qpfgt! fg|g! cevkxkvgkvgp! yqtfv! jgv!

xqnigpfg!xgtuvccp<!

&! Jgv!jgtxgtrcmmgp!xcp!qzkfgtgpfg!uvqhhgp!xcp!61!mi!xgtrcmmkpi!pcct!xgtrcmmkpigp!xcp!2-!3!qh!6!mi=!

&! Jgv! jgtxgtrcmmgp! xcp! ejgokecnk·p! dguvgof! xqqt! ncdqtcvqtkwo! qpfgt|qgm! xcp! 2! n0mi! xgtrcmmkpi! pcct!

211!it0on!xgtrcmmkpi=!

&! Jgv! chxwnngp! xcp! uvqhhgp! kp! mngkp! xgtrcmmkpi! xcp! 61! nkvgt! vqv! 2! nkvgt! fkg! xgtxqnigpu! ogv! uvkmuvqh! yqtfgp!

igkpgtvkuggtf=!

&! Jgv!chxwnngp!xcp!KDE�u!ogv!rtqfwevgp!wkv!xcvgp!)ogvjcpqn*=!

&! Jgv!chxwnngp!xcp!xcvgp!ogv!rtqfwevgp!wkv!KDE�u!)ogvjcpqn*/!

!

Vqv!unqv!dgxkpfgp!|kej!vgp!dgjqgxg!xcp!fg!xgtncfkpi!dkppgp!fg!kptkejvkpi!ggp!vyggvcn!nccf.0nqumwkngp/!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!CFT!mncuug!7/2-!xgtrcmmkpiuitqgr!K-!yqtfv!dkppgp!fg!kptkejvkpi!pkgv!qriguncigp/!
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4! Uwdugngevkg!gp!dguejtklxkpi!xcp!fg!qpigxcnuegpctkq�u!

4/2! Uwdugngevkg!

Qr! dcuku! xcp! fg! jcpfngkfkpi! tkukeqdgtgmgpkpigp! Dgxk! )JCTK*! ]8_! fkgpgp! RIU.26! qruncigp! cnvklf! vg! yqtfgp!

dguejqwyf!kp!ggp!STC/!Xqqt!jgv!chxwnngp!xcp!KDE�u!ogvjcpqn!ku!urgekhkgm!igmgmgp!pcct!fg!ghhgevgp!dkl!jgv!hcngp!

xcp!ggp!KDE!ycctfqqt!fg!igjgng!kpjqwf!wkvuvtqqov/!Qr!dcuku!xcp!ggp!ghhgevdgtgmgpkpi!ku!igeqpenwfggtf!fcv!fg!

oczkocng! NE12! ghhgevchuvcpf! )2&! ngvcnkvgkveqpegpvtcvkg*! xcp! jgv! kpuvcpvccp! hcngp! xcp! ggp! KDE! igxwnf! ogv!

ogvjcpqn!ektec!29!ogvgt!dgftcciv!)|kg!dklncig!5*!ycctfqqt!fkv!uegpctkq!iggp!dklftcig!ngxgtv!ccp!jgv!tkukeq!dwkvgp!

fg! vgttgkpitgpu! xcp! XVM/! Kp! fg|g! tkukeqcpcn{ug! |klp! fcp! qqm! wkvunwkvgpf! fg! dguvccpfg! gp! vqgmqouvkig!

eqorctvkogpvgp!xqqt!qrunci!xcp!iqgfgtgp!kp!godcnncig!dguejqwyf/!

!

4/3! Qpigxcnuegpctkq�u!

Kp! fg! tgmgpogvjqfkgm! xqqt! RIU! 26! qruncigp! ]3_! yqtfv! qpfgtuejgkf! igoccmv! kp! fg! xqnigpfg! v{rg!

qpigxcnuegpctkq�u-!vg!ygvgp<!

2/! Dtcpf!ogv!cnu!igxqni!jgv!xtklmqogp!xcp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp=!

3/! Dtcpf!ogv!cnu!igxqni!jgv!xtklmqogp!xcp!qpxgtdtcpfg!)|ggt*!vqzkuejg!uvqhhgp=!

4/! Xtklmqogp!xcp!|ggt!vqzkuejg!uvqhhgp!)rqgfgtu0xnqgkuvqhhgp*!vklfgpu!qxgtunci!kp!fg!dwkvgpnwejv/!

!

Qpigxcnuv{rg!2-!jgv!xtklmqogp!xcp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp-! ku!oqignklm! kp!jgv!igxcn!|kej!kp!fg!RIU!26!

qrunci! uvqhhgp! dgxkpfgp! fkg! fg! jgvgtq! cvqogp! P-! U-! En-! H-! Dt! dgxcvvgp/! Jkgtfqqt! mwppgp! kp! igxcn! xcp! dtcpf!

tgurgevkgxgnklm!PQz-!UQ3!gp!jcnqiggpxgtdkpfkpigp!)JEn-!JDt!gp!JH*!xtklmqogp/!Wkv!jgv!uvqhhgpqxgt|kejv!)dklncig!3*!

ku!qr!vg!ocmgp!fcv! kp!gnm!eqorctvkogpv!uvqhhgp!nkiigp!qriguncigp!fkg!P-!U!qh!En!dgxcvvgp/!Vgxgpu!|klp! kp! kgfgt!

eqorctvkogpv!dtcpfdctg!uvqhhgp!ccpyg|ki-!ycctfqqt!eqphqto!fg!tgmgpogvjqfkgm!]3_!cnng!eqorctvkogpvgp!kp!fg!

STC!fkgpgp!vg!yqtfgp!dguejqwyf/!

!

Qpigxcnuv{rg! 3-! jgv! xtklmqogp! xcp! qpxgtdtcpf! rtqfwev! vklfgpu! dtcpf-! ku! wkvunwkvgpf! oqignklm! kp! fg!

eqorctvkogpvgp!4!gp!5!ycct!kp!vqvccn!oczkoccn!211!vqp!ccp!vqzkuejg!uvqhhgp!)xgtrcmmkpiuitqgr!KK!gp!KKK*!yqtfgp!

qriguncigp/!

!

Qpigxcnv{rg!4-!jgv!xtklmqogp!xcp!|ggt!vqzkuejg!uvqhhgp!vklfgpu!qxgtunci!kp!fg!dwkvgpnwejv!ku!pkgv!xcp!vqgrcuukpi!

qofcv!gt!dkppgp!fg!kptkejvkpi!iggp!uvqhhgp!ccpyg|ki!|klp!fkg!dgjqtgp!vqv!CFT!mncuug!7/2-!xgtrcmmkpiuitqgr!K/!

!

4/4! Dgtgmgpkpiuogvjqfkgm!xqqt!dtcpf!kp!RIU!qruncigp!

Jgv! tkukeq! xcp! ggp! dtcpf! kp! ggp! ejgokecnk·pqrunci! yqtfv! dgrccnf! ogv! ggp! dgtgmgpkpiuogvjqfkgm! ycctkp!

xgtuejknngpfg!dtcpfuegpctkq�u!yqtfgp!dguejqwyf-!gnm!ogv!ggp!dgrccnfg!mcpu!xcp!qrvtgfgp/!Ggp!dtcpfuegpctkq!

yqtfv!fcctdkl!igmctcmvgtkuggtf!fqqt!fg!dtcpffwwt-!jgv!dtcpfqrrgtxncm!gp!fg!dtcpfupgnjgkf/!

!

4/4/2! Dtcpffwwt!

Fg!dtcpffwwt!ku!ignklm!ccp!fg!vklf!fkg!pqfki!ku!qo!fg!dtcpf!vg!dnwuugp/!Ccp!fg!dtcpffwwt!yqtfv!ggp!oczkowo!

iguvgnf!fkg!ignklm!ku!ccp!fg!xgtqpfgtuvgnfg!oczkocng!dnqqvuvgnnkpiufwwt!xcp!ogpugp!kp!fg!qoigxkpi-!vg!ygvgp!41!

okpwvgp/!!
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4/4/3! Dtcpfqrrgtxncm!

Fg!itqqvvg!xcp!jgv!dtcpfqrrgtxncm!yqtfv!xqqt!ggp!dgncpitklm!fggn!dgrccnf!fqqt!fg!|wwtuvqhvqgxqgt!gp!ku!vgxgpu!

chjcpmgnklm!xcp!fg!ghhgevkxkvgkv!xcp!jgv!dtcpfdguvtklfkpiuu{uvggo/!Kp!fg!tgmgpogvjqfkgm!]3_!|klp!xqqt!xgtuejknngpfg!

dtcpfdguvtklfkpiuu{uvgogp! fg! vg! dguejqwygp! dtcpfqrrgtxncmmgp! igfghkpkggtf! gp! fg! fcctdkl! dgjqtgpfg!

mcpuxgtfgnkpi! qxgt! fg|g! dtcpfqrrgtxncmmgp/! Gµp! gp! cpfgt! ku! fcctdkl! chjcpmgnklm! xcp! fg! ghhgevkxkvgkv! xcp! fg!

dnwuu{uvgogp/!

!

Jgv!oczkocng!dtcpfqrrgtxncm!ycctdkl!iggp!rnwkouvklikpi!qrvtggfv-!dgftcciv!eqphqto!fg!tgmgpogvjqfkgm!;11!o3!

]3_/! Itqvgtg! dtcpfqrrgtxncmmgp! jqgxgp! fcctqo! pkgv! vg! yqtfgp! igoqfgnnggtf-! ogv! wkv|qpfgtkpi! xcp! qruncigp!

xqqt!urwkvdwuugp!gp0qh!icurcvtqpgp!ycctxqqt!jgv!oczkocng!dtcpfqrrgtxncm!ignklm!ku!ccp!jgv!xnqgtqrrgtxncm!xcp!

fg!dgvtghhgpfg!qruncitwkovg/!Dkl!ggp!|wwtuvqhdgrgtmvg!dtcpf!)fcv!ykn!|giigp!ggp!dtcpfukvwcvkg!ogv!ggp!dgrgtmv!

xgpvkncvkgxqwf*!dgftcciv!jgv!dtcpfqrrgtxncm!oczkoccn!411!o3/!

!

4/4/4! Xgpvkncvkgxqwf!

Fg! dtcpf! yqtfv! igxqgf! ogv! |wwtuvqh! wkv! nwejv! fkg! kp! fg! qruncitwkovg! ccpyg|ki! ku! gp! wkv! fg! nwejv! fkg! xkc! fg!

xgpvkncvkgqrgpkpigp!yqtfv!ccpigxqgtf/!Fg!ocvg!xcp! nwejvvqgxqgt!yqtfv!wkvigftwmv! kp!jgv! xgpvkncvkgxqwf!)ccpvcn!

mgtgp! rgt! wwt! fcv! fg! nwejv! kp! jgv! igdqwy! yqtfv! xgtxgtuv*/! Fg! dguejkmdcctjgkf! xcp! |wwtuvqh! jgghv! ggp! fktgevg!

kpxnqgf! qr! fg! jqgxggnjgkf! rtqfwev! fkg! rgt! vklfuggpjgkf! yqtfv! xgtdtcpf/! Kpfkgp! gt! xqnfqgpfg! |wwtuvqh! yqtfv!

ccpigxqgtf-! ku! fg!dtcpfupgnjgkf! fg!dgrgtmgpfg! hcevqt/! Fg|g! dtcpfupgnjgkf! yqtfv! wkvigftwmv! kp! mi0o3/u! gp! ku!

fcctfqqt! tgejvuvtggmu! igtgncvggtf! ccp! jgv! dtcpfqrrgtxncm/! Kp! fkv! igxcn! yqtfv! fg! dtcpf! ccpigfwkf! cnu!

qrrgtxncmvg.!dgrgtmv/!Ycppggt!gt!gejvgt!vg!ygkpki!|wwtuvqh!dguejkmdcct!ku!qo!fg|g!oczkocng!dtcpfupgnjgkf!vg!

dgtgkmgp-!ku!urtcmg!xcp!ggp!|wwtuvqh.!dgrgtmvg!dtcpf/!

!

4/4/5! Qriguncigp!uvqhhgp!

Cnu! wkvicpiurwpv! xqqt! fg! xqtokpi! xcp! vqzkuejg! xgtdtcpfkpiurtqfwevgp! ku! igmq|gp! xqqt! fg! ogvjqfg! xcp! fg!

�igokffgnfg!oqngewwnhqtowng�!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp/!Fg!igokffgnfg!oqngewwnhqtowng!dgxcv!dklxqqtdggnf!fg!

cvqogp! E-! J-! Q-! P-! U-! En-! H! gp! Dt/! Xgtqpfgtuvgnf! yqtfv! fcv! xgtrcmmkpiuocvgtkcngp-! fg! qrnquokffgngp! gp! fg!

cpfgtg! jwnruvqhhgp! gxgp! upgn! xgtdtcpfgp! cnu! fg! ejgokecnk·p/! Fcctxqqt! yqtfv! ccpigpqogp! fcv! fg!

oqngewwnhqtowng!xcp!fg!jwnruvqhhgp!ignklm!ku!ccp!fkg!xcp!fg!ejgokecnk·p/!

!

Fg!igokffgnfg!oqngewwnhqtowng!yqtfv!dgrccnf!ccp!fg!jcpf!xcp!hqtowng!2<!

!

!
!

#

5

55

'

'9
9

$
!! ! ! ! ! ! ! ! ! )2*!

!

Ycctkp<!

9 ?! igokffgnfg!ccpvcn!cvqogp!xcp!ggp!gngogpv!kp!fg!igokffgnfg!oqngewwnhqtowng=!

5' ?! moqn!xcp!dgrccnfg!uvqh! k/!Fg|g!yqtfv!dgrccnf!fqqt!fg!ig¸pxgpvctkuggtfg!qriguncigp!jqgxggnjgkf!)mi*!

xcp!uvqh!k!vg!xgtogpkixwnfkigp!ogv!jgv!rgtegpvcig!cevkgxg!uvqh!k!gp!vg!fgngp!fqqt!fg!oqn!ocuuc!xcp!uvqh!

k/!

59 ?! ccpvcn!cvqogp!xcp!ggp!gngogpv!kp!fg!oqngewwnhqtowng!xcp!uvqh!k/!
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!

Vgxgpu! yqtfv! fg! igokffgnfg! oqnocuuc! O! xcp! fg! qriguncigp! uvqhhgp! kp! ggp! ecvgiqtkg! dgrccnf! wkv! fg! vqvcng!

jqgxggnjgkf!qriguncigp!mi!kp!ggp!ecvgiqtkg!igfggnf!fqqt!fg!vqvcng!ccpvcn!qriguncigp!oqngp!uvqh!)?! 5' */!

!

Ogv!dgjwnr!xcp!dqxgpuvccpfg!hqtowng!yqtfv!fg!xqnigpfg!oqngewwnhqtowng!xqqt!ggp!ecvgiqtkg!dgrccnf<!

EcJdQeZfPgUh!!

!

Jkgtkp! uvccv! �Z�! xqqt! fg! jcnqigpgp! En-! Dt! gp! H! gp! |klp! �c-! d-! �! -! h�! fg! igokffgnfg! ccpvcnngp! cvqogp! xqqt! fg!

gngogpvgp!�E-!J-!�!-!U�!|qcnu!dgtgmgpf!ogv!hqtowng!2/!

!

Qr! dcuku! xcp! fg! ccpigxtccifg! uvqhecvgiqtkg·p! ignfv! fcv! fg! ucogpuvgnnkpi! xcp! fg! ccpyg|kig! uvqhhgp! mcp!

hnwevwgtgp/! Jkgtfqqt! igghv! ggp! igokffgnfg! dtwvq! oqngewwnhqtowng! xqqt! fg! ccpyg|kig! uvqhhgp! pkgv! cnvklf! jgv!

rqvgpvk·ng!tkukeq!yggt/!Eqphqto!fg!tgmgpogvjqfkgm!ku!fcctqo!xqqt!ukvwcvkg!C!xqqt!fg!eqorctvkogpvgp!2-!4-!6!gp!

8! v0o! ;! wkvigiccp! xcp! ggp! xcuv! igjcnvg! ccp! uvkmuvqh-! |ycxgn! gp! ejnqqt! )gnm! 21! igy&*/! Qo! ogv! fg|g!

wkvicpiurwpvgp! vg!mwppgp!tgmgpgp-! ku!xkc!jgv!Egpvtwo!Gzvgtpg!xgknkijgkf! )EGX*!ggp!cnigoggp!ignfgpfg!dtwvq!

oqngewwnhqtowng!xgtmtgigp!]3_-!|kg!vgxgpu!jqqhfuvwm!5/!

!

Xqqt! fg! qrunci! xcp! urwkvdwuugp! xqqt! ukvwcvkg! C! kp! eqorctvkogpv! 3-! 5! gp! 7! ku! wkvigiccp! xcp! ggp! cpfgtg!

ucogpuvgnnkpi!qofcv!igeqpenwfggtf!ku!fcv!fg!dqxgpigpqgofg!ucogpuvgnnkpi!pkgv!tgcnkuvkuej!ku-!|kg!� !5/2/!

!

Xqqt!ukvwcvkg!D!yqtfv!xqqt!eqorctvkogpv!2!v0o!;!wkvigiccp!xcp!ggp!xcuv!igjcnvg!ccp!uvkmuvqh-!|ycxgn!gp!ejnqqt!

)gnm!21!igy&*!qr!dcuku!xcp!fg!cnigoggp!ignfgpfg!dtwvq!oqngewwnhqtowng!]3_-!|kg!vgxgpu!jqqhfuvwm!5/!

!

4/4/6! Xgtdtcpfkpiuhqtowng!

Qr!dcuku!xcp!fg!cnigoggp!ignfgpfg!dtwvq!oqngewwnhqtowng!mcp!ggp!xgtdtcpfkpiuxgtignklmkpi!yqtfgp!qriguvgnf-!

ycctdkl! yqtfv! wkvigiccp! xcp! ggp! mycpvkvcvkgxg! qo|gvvkpi/! Xqqt! uvkmuvqh! gejvgt-! yqtfv! wkvigiccp! xcp! ggp!

oczkocng!qo|gvvkpi!xcp!P!kp!PQ3!xcp!21&!]3_/!Fg!xgtdtcpfkpiuhqtowng!yqtfv!jkgtqpfgt!yggtigigxgp!)hqtowng!

3*<!

!
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!

Ogv!dgjwnr!xcp!dqxgpuvccpfg!hqtowng!mcp!|qygn!fg!dtcpfupgnjgkf!cnu!fg!dtqpuvgtmvg!yqtfgp!dgrccnf/!

!

4/4/7! Dtcpfupgnjgkf!

Fg! dtcpfupgnjgkf! ku! ggp! occv! xqqt! fg! jqgxggnjgkf! uvqh! fkg! rgt! vklfuggpjgkf! xgtdtcpfv/! Fg! dtcpfupgnjgkf! ku!

chjcpmgnklm! xcp! fg! ccpyg|kig! jqgxggnjgkf! dtcpfuvqh! )qrrgtxncmvg.! dgrgtmvg! dtcpf*! gp! xcp! fg! dguejkmdctg!

jqgxggnjgkf!|wwtuvqh!)|wwtuvqh.!dgrgtmvg!dtcpf*/!

!

Qrrgtxncmvg.!dgrgtmvg!dtcpf!

Cnu! fg!dguejkmdctg! jqgxggnjgkf! |wwtuvqh! itqvgt! ku! fcp! fg! dgpqfkifg! jqgxggnjgkf! |wwtuvqh-! fcp! ku! fg! |wwtuvqh!

iggp!dgrgtmgpfg!hcevqt!gp!ku!urtcmg!xcp!ggp!qrrgtxncmvg.!dgrgtmgpfg!dtcpf/!Xqqt!ejgokecnk·p!dgftcciv!fg|g!

dtcpfupgnjgkf! ektec!1-136! mi! u.2! o.3-! xqqt! CFT! mncuug! 4! uvqhhgp! )gp! urwkvdwuugp*! yqtfv! ggp! xkgt! mggt!jqigtg!

dtcpfupgnjgkf! igjcpvggtf-! vg! ygvgp! 1-2! mi! u.2! o.3*/! Xqqt! eqorctvkogpvgp! ycctkp! ungejvu! ggp! igfggnvg! CFT!
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mncuug! 4! uvqhhgp! yqtfgp! qriguncigp! mcp! ggp! urgekhkgmg! dtcpfupgnjgkf! yqtfgp! dgtgmgpf! ycctdkl! xqqt! jgv!

ccpfggn! ccp! CFT! mncuug!4! yqtfv! wkvigiccp! xcp! ggp!dtcpfupgnjgkf! xcp!1-2! mi! u.2! o.3! gp! xqqt! fg! tguvgtgpfg!

ccpfggn!ccp!uvqhhgp!)pkgv!|klpfg!CFT!mncuug!4*!xcp!ggp!dtcpfupgnjgkf!xcp!1-136!mi!u.2!o.3/!Fg!dtcpfupgnjgkf!nkiv!

fcctfqqt!fwu! vwuugp!fg!1-136!gp!1-2! mi! u.2!o.3/!Fg! oczkocng!dtcpfupgnjgkf! ku!ignklm! ccp! jgv!rtqfwev!xcp!fg!

dtcpfupgnjgkf!gp!jgv!dtcpfqrrgtxncm!C!)|kg!hqtowng!4*/ !

!

0&/$
213

=63!150.<-90=9174" # ! ! ! ! ! ! ! ! )4*!

!

\wwtuvqh.!dgrgtmvg!dtcpf!

Ycppggt! fg! dguejkmdctg! jqgxggnjgkf! |wwtuvqh! mngkpgt! ku! fcp! fg! dgpqfkifg! jqgxggnjgkf! |wwtuvqh-! ku! fg! dtcpf!

|wwtuvqh.!dgrgtmv/!Fg!dtcpfupgnjgkf!yqtfv!kp!fcv!igxcn!dgrccnf!ccp!fg!jcpf!xcp!hqtowng!5/!

!

(.''$)+

#,%'(")%'
)

*$
8(

!
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! )5*!

!

Ycctkp<!

)8( ! ?! dguejkmdctg!)qh!vqgigxqgtfg*!jqgxggnjgkf!|wwtuvqh!]moqn0u_=!

$ ! ?! xgpvkncvkgxqwf!xcp!fg!twkovg!)ccpvcn!xgtxgtukpigp!xcp!fg!nwejv!rgt!wwt*=!

* ! ?! xqnwog!xcp!fg!twkovg!]o4_=!

1-3! ?! igjcnvg!|wwtuvqh!kp!fg!nwejv!

35! ?! oqnckt!xqnwog!nwejv!]o40!moqn_=!

2911! ?! vqgxqgtvklf!xcp!fg!|wwtuvqh!]u_!

!

Fg! dgpqfkifg! jqgxggnjgkf! |wwtuvqh! )\q*! ku! ignklm! ccp! fg! vgto! }c! ,! )d.f*05! ,! 1-21g! ,! h! � ! e03�! wkv! fg!

xgtdtcpfkpiuxgtignklmkpi!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp/!Fg!dtcpfupgnjgkf!D!kp!mi0u!ku!fcp!ignklm!ccp!)|kg!hqtowng!6*<!

!

;

;
,

&8(
"

$
)

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )6*!

!

Ycctkp!O!fg!igokffgnfg!oqngewwnocuuc!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp!ku!]mi0!moqn_/!

!

4/4/8! Vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp!

Dkl!fg!xqtokpi!xcp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp!yqtfv!cnnggp!igmgmgp!pcct!fg!xqtokpi!xcp!PQ3-!UQ3-!JEn-!

JH!gp!JDt/!Xqqt!fg!qo|gvvkpi!xcp!U!kp!UQ3-!En! kp!JEn-!H!kp!JH!gp!Dt!kp!JDt!yqtfv!kp!ggp!dtcpf!ggp!qo|gvvkpi!

xcp!211&!ccpigpqogp/!Xqqt!qo|gvvkpi! xcp! P!pcct! PQz!yqtfv!wkvigiccp!xcp! ggp!qo|gvvkpiurgtegpvcig! xcp!

21&!]3_/!

!

Jqgygn! kp! ggp! dtcpfukvwcvkg! urtcmg! ku! xcp! ggp! ogpiugn! xcp! fg|g! eqorqpgpvgp-! yqtfv! kp! fg! tkukeqcpcn{ug!

igmgmgp!pcct!jgv!ghhgev!xcp!fg!ch|qpfgtnklmg!uvqhhgp/!Fg|g!ccprcm!yqtfv!kp!fg!tgmgpogvjqfkgm!]3_!qpfgtdqwyf!

ogv! jgv! ctiwogpv! fcv! kp!fg! rtcmvklm!ogguvcn! µµp! uvqh! dgrcngpf! ku! xqqt!jgv! tkukeq! ycctfqqt! urtcmg! ku! xcp! ggp!

ceegrvcdgng!dgpcfgtkpi/!
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!

4/4/9! Dtqpuvgtmvg!

Wkv! fg! xgtdtcpfkpiuxgtignklmkpi! )hqtowng!3*! |klp!fg! xqnigpfg!qo|gvvkpigp! kp! mi!rgt!mi!xgtdtcpfg!uvqh! chigngkf/!

Xcpygig!fg!xgtignklmdctg!vqzkuejg!ghhgevgp!yqtfgp!fg!gokuukgu!xcp!JH!gp!JDt!dguejqwyf!cnu!JEn!gokuukgu!gp!

dkl!fg!JEn!gokuukg!qrigvgnf/!

!

JEn<! )En+47-6!,!H+31!,!Dt+92*0!O!

PQ3<! )P+57*0!O!

UQ3<! )U+75*0!O!

!
Fg! vqvcng! qo|gvvkpi! kp! mknqitcoogp! vqzkuej! xgtdtcpfkpiurtqfwev! rgt! mknqitco! xgtdtcpfg! ejgokecnk·p! ) *! mcp!

dgrccnf!yqtfgp!ogv!hqtowng!7/!

!

&

)'"<$#7 #-+$+-$$('%'.($)'$,%*-$" !!!!
# ! ! ! ! ! )7*!

!

Ycctkp<!

En! ?! ccpvcn!igxqtofg!oqngp!JEn!rgt!oqn!xgtdtcpf!)oqn0!oqn*=!

H! ?! ccpvcn!igxqtofg!oqngp!JH!rgt!oqn!xgtdtcpf!)oqn0!oqn*=!

Dt! ?! ccpvcn!igxqtofg!oqngp!JH!rgt!oqn!xgtdtcpf!)oqn0!oqn*=!

1-21+P! ?! ccpvcn!igxqtofg!oqngp!PQ3!rgt!oqn!xgtdtcpf!)oqn0!oqn*=!

U! ?! ccpvcn!igxqtofg!oqngp!UQ3!rgt!oqn!xgtdtcpf!)oqn0!oqn*=!

47-6! ?! oqnocuuc!JEn!)mi0!moqn*=!

31! ?! oqnocuuc!JH!)mi0!moqn*=!

92! ?! oqnocuuc!JDt!)mi0!moqn*=!

57! ?! oqnocuuc!PQ3!)mi0!moqn*=!

75! ?! oqnocuuc!UQ3!)mi0!moqn*=!

O! ?! igokffgnfg!oqnocuuc!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp!)mi0!moqn*/!

!

Fg! dtqpuvgtmvg! ) 8 *! ccp! PQ3-! UQ3-! JEn! yqtfv! dgtgmgpf! wkv! dqxgpuvccpfg! qo|gvvkpi! gp! fg! dtcpfupgnjgkf!

)hqtowng!8*/!

!

;"8 $# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )8*!

!

4/4/;! Mcpuuejcvvkpigp!gp!dtcpfhtgswgpvkgu!

Kp!fg! tkukeqcpcn{ugogvjqfkgm!yqtfv!qpfgtuejgkf!igoccmv! vwuugp!fg! htgswgpvkg! )ccpvcn! mgtgp!rgt! lcct*!fcv!ggp!

dtcpf! kp!ggp!qrunci!qrvtggfv!gp!fg! )qpvykmmgnkpiu*mcpu!qr!ggp!dgrccnf!dtcpfqrrgtxncm/! Fg!qpvykmmgnkpi!xcp!

ggp! dtcpf! vqv! ggp! dgrccnfg! qoxcpi! mqov! vqv! wkvftwmmkpi! kp! fg! dtcpfuegpctkq�u/! Jqg! upgn! ggp! dtcpf! |kej!

qpvykmmgnv-!ku!chjcpmgnklm!xcp!fg!ghhgevkxkvgkv!gp!dgvtqwydcctjgkf!xcp!jgv!vqgigrcuvg!dnwuu{uvggo/!Qo!oqignklmg!

xgtuejknngpfg! dtcpfqpvykmmgnkpigp! vqv! wkvftwmmkpi! vg! dtgpigp! |klp! xqqt! gnm! dnwuu{uvggo! xgtuejknngpfg!

dtcpfuegpctkq�u!igfghkpkggtf-!fkg!gnm!ggp!mcpu!xcp!qrvtgfgp!jgddgp/!Fqqt!jgv!xgtogpkixwnfkigp!xcp!fg!kpkvk·ng!

dtcpfhtgswgpvkg! xqqt! ggp! qruncieqorctvkogpv! ogv! fg! mcpu! qr! ggp! dgrccnf! dtcpfuegpctkq! mcp! fg! qxgtcnn!

htgswgpvkg!qr!jgv!dtcpfuegpctkq!yqtfgp!dgtgmgpf/!
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!

Fg!mcpu!qr!dtcpf!kp!ggp!eqorctvkogpv!ku!ignklm!iguvgnf!ccp!fg!mcpu!qr!dtcpf!kp!ggp!dguvtklfkpiuokffgngpqrunci!

gp!dgftcciv!9-9!21.5!rgt!lcct!]3_/!

!

4/4/21! Dtcpfuegpctkq�u!

Fg! eqorctvkogpvgp! 2! v0o! 6! gp! 8! v0o! ;! xqnfqgp! ccp! dguejgtokpiupkxgcw! 2! gp! |klp! wkvigtwuv! ogv! ggp!

cwvqocvkuejg! jk.gz! ogv! kpukfg! ckt! dnwuu{uvggo/! Xqqt! jgv! dqxgpigpqgofg! dnwuu{uvggo! yqtfgp! kp! fg!

tgmgpogvjqfkgm!fg!xqnigpfg!dtcpfuegpctkq�u!xqqtiguejtgxgp-!|kg!Vcdgn!5/!

!

Vcdgn!5<!Dtcpfuegpctkq�u!u{uvggo!2/7!cwvqocvkuejg!jk.gz!ogv!kpukfg!ckt!)jcn!2!v0o!6!gp!8!v0o!;*!xqqt!

ukvwcvkg!C!'!D!

Xgpvkncvkgxqwf!]wwt.2_!

5! qpgkpfki!
Dtcpfqrrgtxncmvg!

]o3_!
Dtcpffwwt!]okp_! Mcpu!]._! Dtcpffwwt!]okp_! Mcpu!]._!

31! 21! 1-9;)2.Rfq*! 41! 1-9;Rfq!

61! 21! 1-1;)2.Rfq*! 41! 1-1;Rfq!

211! 21! 1-12)2.Rfq*! 41! 1-12Rfq!

411! 41! 1-12)2.Rfq*! 41! 1-116Rfq!

;11! .! .! 41! 1-116Rfq!

+!Fg!mcpu!fcv!dkl!dtcpf-!|gnhunwkvgpfg!fgwtgp!)Rfq*!pkgv!unwkvgp!dgftcciv!1-13/!

!

Xqqt! eqorctvkogpv! 7! ku! pqi! iggp! fghkpkvkgxg! mgw|g! igoccmv!ogv! dgvtgmmkpi! vqv! jgv! v{rg! dnwuu{uvggo! fcv! |cn!

yqtfgp!vqgigrcuv/!Gt!ku!wkvunwkvgpf!ccpigigxgp!fcv!jgv!iccv!qo!ggp!cwvqocvkuej!dnwuu{uvggo/!Xqqt!fg!STC!ku!

fcctqo! wkvigiccp! xcp! jgv! ogguv! eqpugtxcvkgxg!cwvqocvkuejg!dnwuu{uvggo-! vg! ygvgp! ggp!jk.gz! kpuvcnncvkg! ogv!

qwvukfg!ckt/!Xqqt!fkv!v{rg!dnwuu{uvggo!yqtfv!pcognklm!wkvunwkvgpf!fg!ukvwcvkg!xcp!ggp!qrrgtxncmvg!dgrgtmvg!dtcpf!

dguejqwyf/! Fkv! wkvicpiurwpv! tguwnvggtv! kp! itqvgtg! ghhgevgp! fcp! ycppggt! yqtfv! wkvigiccp! xcp! ggp!

|wwtuvqhdgrgtmvg! dtcpf/! Fkv! dgvgmgpv! fcv! kpfkgp! kp! jgv! fghkpkvkgxg! qpvygtr! yqtfv! igmq|gp! xqqt! ggp! cpfgt!

dnwuu{uvggo-!fg!dgtgmgpfg!tkukeq�u!okpfgt!itqqv!|wnngp!|klp!fcp!fg!kp!fg|g!STC!dgtgmgpfg!tkukeq�u/!Kp!Vcdgn!6!

|klp!fg!dtcpfuegpctkq�u!xqqt!ggp!jk.gz!kpuvcnncvkg!ogv!qwvukfg!ckt!yggtigigxgp/!

!

Vcdgn!6<!Dtcpfuegpctkq�u!u{uvggo!;<!cwvqocvkuejg!jk.gz!ogv!qwvukfg!ckt!)jcn!7*!xqqt!ukvwcvkg!C!'!D!

Xgpvkncvkgxqwf!]wwt.2_!

5! qpgkpfki!
Dtcpfqrrgtxncmvg!

]o3_!
Dtcpffwwt!]okp_! Mcpu!]._! Dtcpffwwt!]okp_! Mcpu!]._!

31! p/x/v/! p/x/v/! 21! 1-9;!

61! p/x/v/! p/x/v/! 21! 1-1;!

211! p/x/v/! p/x/v/! 21! 1-12!

411! p/x/v/! p/x/v/! 41! 1-116!

;11! p/x/v/! p/x/v/! 41! 1-116!

!

Xqqt! urwkvdwuugp! ignfv! xgtfgt! fcv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! dqxgpigpqgofg! dtcpfuegpctkq�u! ungejvu! 3! ukvwcvkgu!

yqtfgp!dguejqwyf-!vg!ygvgp!ggp!dtcpf!ogv!ggp!qrrgtxncm!xcp!31!o3!gp!ggp!dtcpf!ogv!ggp!qrrgtxncm!ignklm!

ccp! jgv! xnqgtqrrgtxncm! kp! jgv! dgvtghhgpfg! eqorctvkogpv/! )856! o3! xqqt! eqorctvkogpv! 3-! ;11! o3! xqqt!
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eqorctvkogpv!5!gp!;11!o3!xqqt!eqorctvkogpv!73*/!Fg!mcpu!qr!fkv!oczkocng!dtcpfqrrgtxncm!ku!fcctdkl!ignklm!ccp!2!

okpwu!fg!mcpu!qr!ggp!dtcpfqrrgtxncm!xcp!31!o3/!

!

4/5! Xtklmqogp!xcp!qpxgtdtcpf!rtqfwev!

Kp!eqorctvkogpv!4!)gp!kp!ukvwcvkg!D!qqm!kp!eqorctvkogpv!5*!yqtfgp!vqzkuejg!xnqgkuvqhhgp!qriguncigp!kp!ftwou/!Fkv!

dgvgmgpv!fcv! kpigxcn! xcp!dtcpf!gxgpggpu!fg!oqignklmjgkf!dguvccv! fcv! fg|g! vqzkuejg!uvqhhgp!qpxgtdtcpf! kp!fg!

cvoquhggt!vgtgejv!mqogp/!

!

Fg|g! |qigpccofg! uwtxkxcnhtcevkg! ku! chjcpmgnklm! xcp! jgv! v{rg! dguejgtokpiupkxgcw-! jgv! xnqgtqrrgtxncm! gp! fg!

jqqivg!ycctdkl!uvqhhgp!dkppgp!jgv!eqorctvkogpv!yqtfgp!qriguncigp/!

!

Fg!okpkocng!uwtxkxcnhtcevkg!dgftcciv!2&!xcp!fg!dtcpfupgnjgkf-!fg!oczkocng!htcevkg!41&/!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
! Oczkoccn! xnqgtqrrgtxncm! xcp! jcn! 7! dgftcciv! ;;1! o

3
-! eqphqto! fg! JCTK! dgvtghv! jgv! oczkocng! dtcpfqrrgtxncm! ycctdkl! iggp!

rnwkouvklikpi!qrvtggfv!;11!o
3
-!itqvgtg!dncfqrrgtxncmmgp!fcp!;11!o

3
!jqgxgp!fcctqo!pkgv!vg!yqtfgp!igoqfgnnggtf/!
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5! Oqfgnngtkpi!nquu!qh!eqpvckpogpv!uegpctkq�u!

Kp! fkv! jqqhfuvwm! yqtfgp! fg! igjcpvggtfg! wkvicpiurwpvgp! xqqt! fg! STC! dguejtgxgp/! Jkgt! yqtfgp! fg! �Nquu! Qh!

Eqpvckpogpv�! uegpctkq�u! )NQE-! qpigxcnuegpctkq�u*! xqqt! fg! STC! ccpigyg|gp! kpuvcnncvkgu! wkvigygtmv/! Xqqt! fg!

NQE.uegpctkq�u!yqtfv!wkvigiccp!xcp!fg!kpkvk·ng!hccnuegpctkq�u!wkv!fg!Jcpfngkfkpi!tkukeqdgtgmgpkpigp!DGXK!)JCTK*!

]2_/!Ggp!qxgt|kejv!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp!)ccpigfwkf!rgt!CFT!mncuug*!gp!ggp!qxgt|kejv!xcp!CFT!mncuugp!rgt!

eqorctvkogpv!ku!yggtigigxgp!kp!dklncig!3/!Kp!dklncig!6!ku!ggp!qxgt|kejv!igigxgp!xcp!fg!dgrcnkpi!xcp!fg!dtcpf.0!

gokuukgupgnjgfgp! rgt! eqorctvkogpv! xqqt! ukvwcvkg! C! gp! D/! Kp! dklncig! 7! ku! ggp! xqnngfki! qxgt|kejv! xcp! cnng!

dtcpfuegpctkq�u!yggtigigxgp!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!D/!

!

5/2! Cnigogpg!wkvicpiurwpvgp!

Cnigoggp! ignfv! fcv! fg! dgtgmgpkpigp! xqqt! fg! eqorctvkogpvgp! 2-! 4-! 6! gp! 8! v0o! ;! xqqt! ukvwcvkg! C! gp! xqqt! fg!

eqorctvkogpvgp!2! v0o!;! kp!ukvwcvkg! D-! |klp!wkvigxqgtf!ogv!dgjwnr! xcp!fg!dtwvq!oqngewwnhqtowng! xcp!jgv!TKXO!

E4-;1J9-61Q2-17En1-57P2-28U1-62R2-46-!fkv!fcct!fg!gzcevg!ucogpuvgnnkpi!xcp!fg!qriguncigp!uvqhhgp!mcp!xctk·tgp/!Fg|g!

oqngewwnhqtowng! jgghv! ggp! igjcnvg! xcp! 21! igy&! ccp! uvkmuvqh-! |ycxgn! gp! ejnqqt! gp! ggp! oqnigykejv! xcp! 274!

i0oqn/!!

!

Kp! fg! eqorctvkogpvgp! 3-! 5! gp! 7! yqtfgp! urwkvdwuugp! qriguncigp! kp! ukvwcvkg! C/! Wkv! fg! fqqt! XVM! xgtuvtgmvg!

rtqfwevdncfgp! dnklmv! fcv! ungejvu! ggp! dgrgtmv! ccpvcn! rtqfwevgp! uvkmuvqhjqwfgpf! ku-! vgtykln! jgv! ccpfggn! xcp! fg!

uvkmuvqhjqwfgpfg!rtqfwevgp!gxgpggpu!dgrgtmv!ku!)1-2!� !2igy&*/!Ccp!fg!jcpf!xcp!ggp!vykpvkivcn!rtqfwevdncfgp!ku!

xgtxqnigpu! igmgmgp! pcct! fg! tguwnvgtgpfg! dtwvquvtwevwwthqtowng! xqqt! urwkvdwuugp/! Jgv! tguwnvccv! jkgtxcp! ku! kp!

dklncig!4!yggtigigxgp/! \qcnu!dnklmv! wkv!fkv!qxgt|kejv! dgftcciv!jgv! ccpfggn!ccp!uvkmuvqh!1-46!igy&/!Vqgrcuukpi!

xcp!fg!yqtuvecug!oqfgnuvqh!xcp!jgv!TKXO!ngkfv! kp!fkv!igxcn! vqv!ggp!itqvg!qxgtuejcvvkpi!xcp!jgv!fccfygtmgnklmg!

tkukeq/!Jgv!TKXO!jgghv!kp!ggp!gockn!f/f/!25!ogk!311;!vg!mgppgp!igigxgp!fcv!jgv!vqgrcuugp!xcp!fg|g!oqfgnuvqh!

pkgv!tg·gn!ku!xqqt!urwkvdwuugp!gp!fcv!jgv!ku!vqgiguvccp!qo!xcp!ggp!oggt!tgcnkuvkuejg!ucogpuvgnnkpi!wkv!vg!iccp/!

Qr!dcuku!xcp!fg!wkvigxqgtfg!kpxgpvctkucvkg!)!!1-46!igy&!P-!>!1-2!igy&!U!gp!1!igy&!En-!oqnocuuc!75!i0oqn*!

mcp!iguvgnf!yqtfgp!fcv!ggp!igjcnvg!xcp!2!igy&!ccp!uvkmuvqh-!|ycxgn!gp!ejnqqt!gp!ggp!oqnigykejv!xcp!274!i0oqn!

tggfu! ggp! |ggt! eqpugtxcvkgxg! dgpcfgtkpi! dgvtghv/! Qr! dcuku! xcp! fkv! wkvicpiurwpv! yqtfv! fg! xqnigpfg!

oqngewwnhqtowng!xgtmtgigp!E8-68J9-61Q2-17En1-157P1-228U1-162R2-46/!
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5/3! Vg!dguejqwygp!NQE.uegpctkq�u!

Fg!ggtuvg!uvcr!kp!ggp!STC!ku!fg!dgrcnkpi!xcp!fg!hccnuegpctkq�u!)wkvuvtqogp!xcp!igxcctnklmg!uvqhhgp*/!Kp!fg!JCTK!

]2_! |klp! urgekhkgmg! uegpctkq�u!dguejtgxgp! xqqt! xgtuejknngpfg! kpuvcnncvkgqpfgtfgngp/! Fg|g! uegpctkq�u! uvccp! kp!fg!

qpfgtuvccpfg!vcdgn!xgtognf!ogv!fcctdkl!fg!kpuvcnncvkgu!ycctxqqt!fg|g!uegpctkq�u!oqgvgp!yqtfgp!dguejqwyf/!

!

Vcdgn!7<!Vg!dguejqwygp!NQE!uegpctkq�u!ukvwcvkg!C!

Kpuvcnncvkg!! Kpuvcnncvkgqpfgtfggn! NQE.uegpctkq! Mcpu!

Jcn!2!v0o!;! 2/!Xtklmqogp!xcp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp! 9-9!z!21
.5

0lcct!Qrunci!kp!godcnncig!

Jcn!4! 3/!Xtklmqogp!xcp!)|ggt*!vqzkuejg!qpxgtdtcpfg!

uvqhhgp!vklfgpu!fg!dtcpf!

9-9!z!21
.5

0lcct!

!

Vcdgn!8<!Vg!dguejqwygp!NQE!uegpctkq�u!ukvwcvkg!D!

Kpuvcnncvkg!! Kpuvcnncvkgqpfgtfggn! NQE.uegpctkq! Mcpu!

Jcn!2!v0o!;! 2/!Xtklmqogp!xcp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp! 9-9!z!21
.5

0lcct!Qrunci!kp!godcnncig!

Jcn!4!gp!5! 3/!Xtklmqogp!xcp!)|ggt*!vqzkuejg!qpxgtdtcpfg!

uvqhhgp!vklfgpu!fg!dtcpf!

9-9!z!21
.5

0lcct!

!

5/4! Urgekhkgmg!wkvicpiurwpvgp!!

5/4/2! Eqorctvkogpv!2!

Xqqt!eqorctvkogpv!2!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!856!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!2!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!,!5/2!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*/! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*/=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!51-2!o3=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!2!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!3778;6-!{!?!684486/!

!

5/4/3! Eqorctvkogpv!3!� !ukvwcvkg!C!

Xqqt!eqorctvkogpv!3!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!856!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!
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&! Kp!jcn!3!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!3!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!3!dgftcciv!211&=!

&! Fg!dtcpfupgnjgkf!dgftcciv!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!29-4!o3=!

&! Urwkvdwuugp!ogv!dtcpfdcct!ftklhicu!)rtqrccp-!dwvccp*!yqtfgp!vqv!oczkoccn!3-6!ogvgt!jqqivg!qriguncigp!gp!

urwkvdwuugp! ogv! ggp! qpdtcpfdcct! ftklhicu! )EQ3*! vqv! oczkoccn! 5! ogvgt! jqqivg/! Kpfkgp! fg! tguvgtgpfg!

qruncitwkovg! kp! jgv! eqorctvkogpv! yqtfv! dgpwv! fcp! dgvtghv! fkv! wkvunwkvgpf! fg! qrunci! xcp! pkgv! igxcctnklmg!

iqgfgtgp!fkg!gxgpokp!jgvgtqcvqogp!uvkmuvqh-!|ycxgn-!ejnqqt-!dtqqo!gp!hnwqt!dgxcvvgp/!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!3!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377883-!{!?!684484/!

!

5/4/4! Eqorctvkogpv!3!� !ukvwcvkg!D!

Xqqt!eqorctvkogpv!3!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!856!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!3!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!,!5/2!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*/! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!51-2!o3=!

&! Urwkvdwuugp!ogv!dtcpfdcct!ftklhicu!)rtqrccp-!dwvccp*!yqtfgp!vqv!oczkoccn!3-6!ogvgt!jqqivg!qriguncigp!gp!

urwkvdwuugp!ogv!ggp!qpdtcpfdcct!ftklhicu!)EQ3*!vqv!oczkoccn!5!ogvgt!jqqivg=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!3!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377883-!{!?!684484/!

!

5/4/5! Eqorctvkogpv!4!

Xqqt!eqorctvkogpv!4!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!996!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!4!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!7/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!,!5/2!dgftcciv!69-3&=!

&! Fg!dtcpfupgnjgkf!dgftcciv!1-17976!mi0)u+o3*!)?!1-693!z!1-2!,!1-529!z!1-136*=!Kp!fg|g!dgrcnkpi! ku!xqqt!fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*/!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!59-6!o3=!

&! Xqqt!fg!gokuukg!xcp!qpxgtdtcpfg!vqzkuejg!uvqh!yqtfv!wkvigiccp!xcp!ggp!uwtxkxcnhtcevkg!xcp!21&=!

&! Wkvigiccp!yqtfv!xcp!ggp!ocuuc!rgtegpvcig!xcp!oczkoccn!211!vqp!CFT!7/2!)211029;1!vqp!?!6-4!igy&*!gp!

211&!cevkgxkgxg!htcevkg!ygtm|cog!uvqh!kp!fg!CFT!mncuug!7/2/!Fkv!dgvtghv!ggp!|ggt!eqpugtxcvkgxg!dgpcfgtkpi=!
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&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!4!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377861-!{!?!684482/!

!

5/4/6! Eqorctvkogpv!5!� !ukvwcvkg!C!

Xqqt!eqorctvkogpv!5!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;11!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!5!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!3!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!3!dgftcciv!211&=!

&! Fg!dtcpfupgnjgkf!dgftcciv!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!33-2!o3=!

&! Urwkvdwuugp!ogv!dtcpfdcct!ftklhicu!)rtqrccp-!dwvccp*!yqtfgp!vqv!oczkoccn!3-6!ogvgt!jqqivg!qriguncigp!gp!

urwkvdwuugp! ogv! ggp! qpdtcpfdcct! ftklhicu! )EQ3*! vqv! oczkoccn! 5! ogvgt! jqqivg/! Kpfkgp! fg! tguvgtgpfg!

qruncitwkovg! kp! jgv! eqorctvkogpv! yqtfv! dgpwv! fcp! dgvtghv! fkv! wkvunwkvgpf! fg! qrunci! xcp! pkgv! igxcctnklmg!

iqgfgtgp!fkg!gxgpokp!jgvgtqcvqogp!uvkmuvqh-!|ycxgn-!ejnqqt-!dtqqo!gp!hnwqt!dgxcvvgp/!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!5!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!3778;3-!{!?!684526/!

!

5/4/7! Eqorctvkogpv!5!� !ukvwcvkg!D!

Xqqt!eqorctvkogpv!5!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;11!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!5!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!7/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!,!5/2!dgftcciv!69-3&=!

&! Fg!dtcpfupgnjgkf!dgftcciv!1-17976!mi0)u+o3*!)?!1-693!z!1-2!,!1-529!z!1-136*=!Kp!fg|g!dgrcnkpi! ku!xqqt!fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*/!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!5;-5!o3=!

&! Xqqt!fg!gokuukg!xcp!qpxgtdtcpfg!vqzkuejg!uvqh!yqtfv!wkvigiccp!xcp!ggp!uwtxkxcnhtcevkg!xcp!21&=!

&! Wkvigiccp!yqtfv!xcp!ggp!ocuuc!rgtegpvcig!xcp!oczkoccn!211!vqp!CFT!7/2!)211029;1!vqp!?!6-4!igy&*!gp!

211&!cevkgxkgxg!htcevkg!ygtm|cog!uvqh!kp!fg!CFT!mncuug!7/2/!Fkv!dgvtghv!ggp!|ggt!eqpugtxcvkgxg!dgpcfgtkpi/!

Pqtocnkvgt! ku! dkppgp! fg! kptkejvkpi! pkgv! oggt! fcp! 211! vqp! CFT! 7/2! ccpyg|ki! gp! yqtfv! fg|g! jqgxggnjgkf!

xgtfggnf!qxgt!eqorctvkogpv!4!gp!5/!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!4!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!3778;3-!{!?!684526/!

!

5/4/8! Eqorctvkogpv!6!

Xqqt!eqorctvkogpv!6!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;11!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!
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&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!6!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!gp!5/2!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*/!

&! Xqqt!fg!gokuukg!xcp!qpxgtdtcpfg!vqzkuejg=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqh!dgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!59-6!o3=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!6!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377858-!{!?!684523/!

!

5/4/9! Eqorctvkogpv!7!)vqgmqouvki*!� !ukvwcvkg!C!

Xqqt!eqorctvkogpv!7!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;;1!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Xqqt!fg!jcn!ku!kp!fg!STC!eqpugtxcvkgh!wkvigiccp!xcp!ggp!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!qwvukfg!ckt-!|kg!� !4/4/21=!

&! Kp!jcn!7!yqtfgp!wkvunwkvgpf!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!3!qriguncigp=!

&! Kp!xgtdcpf!ogv!fg!ccpyg|kijgkf!xcp!wkvunwkvgpf!CFT!mncuug!3!dgftcciv!fg!dtcpfupgnjgkf!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Kpfkgp!eqorctvkogpv!7!ungejvu!igfggnvgnklm!igxwnf!yqtfv!ogv!urwkvdwuugp!gp!fg! tguvgtgpfg!qruncitwkovg! kp!

jgv!eqorctvkogpv!yqtfv!dgpwv!fcp!dgvtghv!fkv!wkvunwkvgpf!fg!qrunci!xcp!pkgv!igxcctnklmg!iqgfgtgp!fkg!gxgpokp!

jgvgtqcvqogp!uvkmuvqh-!|ycxgn-!ejnqqt-!dtqqo!gp!hnwqt!dgxcvvgp/!

&! Fg!dtcpf!ku!pkgv!|wwtuvqhdgrgtmv!kxo!fg!vqgrcuukpi!xcp!ggp!Jk.gz!dnwuu{vggo!ogv!qwvukfg!ckt=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!7!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377819-!{!?!684475/!

!

5/4/;! Eqorctvkogpv!7!)vqgmqouvki*!� !ukvwcvkg!D!

Xqqt!eqorctvkogpv!7!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;;1!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Xqqt!fg!jcn!ku!kp!fg!STC!eqpugtxcvkgh!wkvigiccp!xcp!ggp!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!qwvukfg!ckt-!|kg!� !4/4/21=!

&! Kp!jcn!7!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!,!5/2!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*/! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!pkgv!|wwtuvqhdgrgtmv!kxo!fg!vqgrcuukpi!xcp!ggp!Jk.gz!dnwuu{vggo!ogv!qwvukfg!ckt=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!7!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377819-!{!?!684475/!
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5/4/21! Eqorctvkogpv!8!)vqgmqouvki*!

Xqqt!eqorctvkogpv!8!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!;;1!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!8!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!gp!5!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*/! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!64-4!o3=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!8!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377797-!{!?!684474/!

!

5/4/22! Eqorctvkogpv!9!)vqgmqouvki*!

Xqqt!eqorctvkogpv!9!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!673!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!9!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!CFT!mncuug!4!0!5/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!gp!5!dgftcciv!71&=!

&! Fg! dtcpfupgnjgkf! dgftcciv! 1-18! mi0)u+o3*! )?! 1-7! z! 1-2! ,! 1-5! z! 1-136*/! Kp! fg|g! dgrcnkpi! ku! xqqt! fg!

dtcpfupgnjgkf! xcp! 1-2! mi0)u+o3*eqpugtxcvkgh! fg! dklftcig! xcp! |qygn! CFT! mncuug! 4! cnu! CFT! mncuug! 5/2!

dguejqwyf/! Fkv! kp! vgigpuvgnnkpi! vqv! fg! tgmgpogvjqfkgm! fkg! wkvunwkvgpf! xqqt! CFT! mncuug! 4! wkviccv! xcp! ggp!

dtcpfupgnjgkf!xcp!1-2!mi0)u+o3*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!41-4!o3=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!9!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377794-!{!?!684515/!

!

5/4/23! Eqorctvkogpv!;!)vqgmqouvki*!

Xqqt!eqorctvkogpv!;!|klp!fg!qpfgtuvccpfg!wkvicpiurwpvgp!igjcpvggtf<!

&! Qrrgtxncmvg!xcp!fg!jcn!ku!6;5!o3!gp!fg!jqqivg!ku!21!ogvgt=!

&! Fg!jcn!jgghv!ggp!dguejgtokpiupkxgcw!2=!

&! Fg!jcn!ku!wkvigtwuv!ogv!ggp!cwvqocvkuejg!jk.gz!dnwuu{uvggo!ogv!kpukfg!ckt=!

&! Kp!jcn!;!yqtfgp!uvqhhgp!xcp!mncuug!4!0!5/2!0!6/2!0!9!gp!;!qriguncigp=!

&! Jgv!ccpfggn!ccp!CFT!mncuug!4!gp!5!dgftcciv!66-8&=!

&! Fg!dtcpfupgnjgkf!dgftcciv!1-178!mi0)u+o3*!)?!1-668!z!1-2!,!1-554!z!1-136*=!

&! Fg!dtcpf!ku!|wwtuvqhdgrgtmv!xcpch!ggp!qrrgtxncmvg!xcp!43!o3=!

&! Fg!uegpctkq�u!xqqt!eqorctvkogpv!;!yqtfgp!igoqfgnnggtf!qr!fg!xqnigpfg!TF.eq¼tfkpcvgp<!

z!?!377815-!{!?!684517/!

!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

5/5! Wkvygtmkpi!NQE!uegpctkq�u!STC!

Kp!dklncig!6!ku!ggp!qxgt|kejv!igigxgp!xcp!fg!dgrcnkpi!xcp!fg!dtcpf.0!gokuukgupgnjgfgp!rgt!eqorctvkogpv!vgtykln!

kp! dklncig! 7! ggp! xqnngfki! qxgt|kejv! xcp! cnng! dtcpfuegpctkq�u! ku! yggtigigxgp/! Fg! uegpctkq�u! |klp! kp!

qxgtggpuvgookpi!ogv!fg!dguejtgxgp!qpigxcnuegpctkq�u!|qcnu!kp!jqqhfuvwm!4/!

!



!

!

!

Vgdqfkp!Pgvjgtncpfu!D/X/! ! !
Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!35!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

6! Wkvicpiurwpvgp!vgp!ccp|kgp!xcp!fg!oqfgnngtkpi!

Kp!fkv!jqqhfuvwm!yqtfgp!fg!qxgtkig!wkvicpiurwpvgp!dguejtgxgp-!|qcnu!fg|g!kp!fg!xqqtnkiigpfg!uvwfkg!igjcpvggtf!

|klp/!

!

6/2! Dguejqwyfg!uvqhhgp!gp!rtqdkvtgncvkgu!

\qcnu!ccpigigxgp!yqtfv! dkl!fg!xgtdtcpfkpi!wkvigiccp!xcp!fg!xqtokpi!xcp!fg! vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp!

PQ3-!UQ3!gp!JEn/!Fg!rtqdkvhwpevkgu!xqqt!fg|g!uvqhhgp!|klp!dguejtgxgp!kp!fg!JCTK!]8_/!

!

Xqqt!fg!vqzkekvgkv!xcp!qpxgtdtcpf!vqzkuej!rtqfwev!)eqorctvkogpv!4!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!eqorctvkogpv!4!gp!5!xqqt!

ukvwcvkg!D*!yqtfv!wkvigiccp!xcp!fg!rtqdkvhwpevkg!|qcnu!yggtigigxgp!xqqt!xgtrcmmkpiuitqgr!KK!)hqtowng!9*!]3_/!Fkv!

xcpygig! jgv! hgkv! fcv! dkppgp! fg! kptkejvkpi! xcp! XVM! iggp! uvqhhgp! yqtfgp! qriguncigp! fkg! dgjqtgp! vqv!

xgtrcmmkpiuitqgr!K/!

!

Rt! ?!;/87!,!np!)E3!z!v*! ! ! ! ! ! ! ! ! )9*!

!

Ycctkp<!

E! ?!eqpegpvtcvkg-!kp!)rrox*=!

v! ?!dnqqvuvgnnkpiufwwt!)okp*/!

!

6/3! Fkurgtukg!

Eqphqto!fg!JCTK!]3_!yqtfv!dkl!fg!dtcpfuegpctkq�u!tgmgpkpi!igjqwfgp!ogv!fg!qrogpikpi!kp!fg!nklygtxgn/!Fcctdkl!

yqtfv!xqqt!fg!vg!jcpvgtgp!ngpivg!gp!fg!dtggfvg!wkvigiccp!xcp!fg!yqtvgn!wkv!jgv!xnqgtqrrgtxncm/!

Qofcv!fg!eqorctvkogpvgp!fggn!wkvocmgp!xcp!ggp!itqvgt!igdqwy!ku!eqphqto!fg!tgmgpogvjqfkgm!xqqt!fg!fghkpkvkg!

xcp!fg!nklygtxgn!wkvigiccp!xcp!ggp!oczkoccn!)xnqgt*qrrgtxncm!xcp!3611!o3/!

!

6/4! Yggtuigigxgpu!

Xqqt!fg!xgtfgnkpi!xcp!ykpftkejvkpi-!ykpfupgnjgkf!gp!cvoquhgtkuejg!uvcdknkvgkv!ku!wkvigiccp!xcp!fg!yggtigigxgpu!

xcp! jgv! ycctpgokpiuuvcvkqp! Ggnfg/! Fg|g! igigxgpu! yqtfgp! tgrtgugpvcvkgh! xgtqpfgtuvgnf! xqqt! fg! rtqxkpekg!

Itqpkpigp!gp!fwu!qqm!xqqt!fg!igoggpvg!Ykpuejqvgp/!Kp!Vcdgn!9!ku!ggp!qxgt|kejv!igigxgp!xcp!fg!yggtmncuugp!

fkg!yqtfgp!dguejqwyf/!

!

Vcdgn!9!Dguejtklxkpi!yggtmncuugp!!

Yggtmncuug! Dguejtklxkpi!

D4! Kpuvcdkgn!yggt-!igocvkif!|qppki-!nkejvg!vqv!igokffgnfg!ykpf!)4!o0u*!

F2-6! Nkejv!kpuvcdkgn!yggt-!|qppki!gp!nkejv!ykpfgtki!)2-6!o0u*!

F6! Pgwvtccn!yggt-!dgyqnmv!gp!ykpfgtki!)6!o0u*!

F;! Pgwvtccn!yggt-!dgyqnmv!gp!ykpfgtki!);!o0u*!

G6! Nkejv!uvcdkgn-!ykpfgtki!)6!o0u*!

H2-6! \ggt!uvcdkgn-!|ggt!nkejv!ykpfgtki!)2-6!o0u*!

!
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!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

6/5! Twyjgkfungpivg!)xcp!fg!qpfgtitqpf*!

Fg! eqorctvkogpvgp! xcp! XVM! |klp! igngigp! qr! ggp! kpfwuvtkgvgttgkp/! Eqphqto! fg! JCTK! ]8_! yqtfv! ggp! v{rkuejg!

twyjgkfungpivg!xqqt!ggp!kpfwuvtkgvgttgkp-!vg!ygvgp!2!ogvgt!igjcpvggtf/!

!

6/6! Rqrwncvkgigigxgpu!

Fg!rqrwncvkgigigxgpu!|klp!kp!jgv!oqfgn! kpigxqgtf!qr!dcuku!xcp!fg!igigxgpu!fkg!xgtmtgigp!|klp!xkc!fg!ygdukvg!

xcp!fg!igoggpvg!Ykpuejqvgp/!Ggp!qxgt|kejv!jkgtxcp!ku!igigxgp!kp!dklncig!8/!

!

Jkgtdkl!|klp!fg!xqnigpfg!|cmgp!kp!qigpuejqwy!igpqogp/!

&! Eqphqto! fg! JCTK! ]8_! ku! ccpigpqogp! fcv! xqqt! yqqpdgdqwykpi! qxgtfci! 61&! xcp! fg! dgyqpgtu!

ccpyg|ki! |klp-! gp! igfwtgpfg! fg! pcejv! 211&! xcp! fg! dgyqpgtu/! Vgxgpu! yqtfv! wkvigiccp! xcp! ggp!

dgxqnmkpiufkejvjgkf!xcp!3-5!rgtuqpgp!rgt!yqpkpi/!

&! Xqqt!kpfwuvtk·ng!cevkxkvgkvgp!yqtfv!wkvigiccp!xcp!ggp!ccpyg|kijgkf!xcp!211&!igfwtgpfg!fg!fciukvwcvkg/!

Fg!ogguvg!dgftklxgp! tqpfqo!XVM! |klp!gpmgn! igfwtgpfg!fg!fcirgtkqfg!igqrgpf/!Rjknkru! xqtov!jkgtqr!

ggp!wkv|qpfgtkpi/!Dkl!fkv!dgftklh!yqtfv!igygtmv!kp!6!rnqgigpfkgpuvgp-!ycctfqqt!kp!fg!fcifkgpuv!ektec!461!

rgtuqpgp!ygtm|cco/!Fg!pcejvukvwcvkg!yqtfv!ignklm!iguvgnf!ccp!fg!fciukvwcvkg/!Xgtfgt!|klp!�u!cxqpfu!gp0qh!

�u!pcejvu!rgtuqpgp!ccpyg|ki!dkl!Cttkxc!codwncpeg!ugtxkeg!ccp!fg!L/C/!Mqpkpiuvtccv-!fg!hkgvuetquudccp!

ccp!fg!L/C/!Mqpkpiuvtccv-!gp!dkl!R/S/!Gwtqrg!ccp!fg!R/!xcp!Fklmuvtccv/!

&! Fg! fkejvuvdkl|klpfg! yqqpyklm! ku! �\wkf�! fcv! qounqvgp! yqtfv! fqqt! fg! Dnkljcouvgtygi! kp! jgv! Qquvgp-! fg!

urqqtnklp!kp!jgv!Pqqtfgp-!fg!Wfguygi!kp!jgv!\wkfgp!gp!fg!\wkfgtxggp!kp!jgv!Yguvgp/!Kp!vqvccn!|klp!ektec!

4611!rgtuqpgp!yqqpcejvki!kp!fg|g!yklm!]9_/!

&! Xgtfgt! nkiv! ektec! 2111! ogvgt! vgp! |wkfgp! xcp! XVM! jgv! xgtrnggijwku! Qnf! Yqnfg! ogv! ggp! igokffgnfg!

rgtuqpgpfkejvjgkf!xcp!ektec!411!rgtuqpgp!)|qygn!qxgtfci!cnu!�u!pcejvu*/!

!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

Kp!fg!qpfgtuvccpfg!vcdgn!gp!hkiwwt!ku!yggtigxgp!jqg!fg!dgxqnmkpiigigxgpu!|klp!igoqfgnnggtf!kp!UCHGVK.PN/!

!

Vcdgn!;<!Qxgt|kejv!igoqfgnnggtfg!dgxqnmkpi!

Pt/! Qouejtklxkpi! Dgxqnmkpi!fci!

Ccpvcn!rgtuqpgp!

Dgxqnmkpi!pcejv!

Ccpvcn!rgtuqpgp!

2! Dgftklxgp!C/L/!Tqoklpygi! 226! 1!

3! Dgftklxgp!C/F/!Xggpuvtccv! 66! 1!

4! Dgftklxgp!O/L/!Qnouvtccv! 88! 1!

5! Dgftklxgp!L/C/!Mqpkpiuvtccv! 263! 83!

6! Rjknkru!Nkijvpkpi! 461! 461!

7! Yqpkpigp!Dnkljcouvgtygi! 33!gp!35! 54!gp!59!

8! Dgftklxgp!Dklnjcouvgtygi! 31! 1!

9! Qnf!yqnfg! 386! 411!

;! Dgftklxgp!R/!xcp!Fklmuvtccv! 75! 6;!

21! RE!;784! 2861! 4611!

22! RE!;783! 315! 518!

23! RE!;785.3! 811! 2511!

24! RE!;785.2! 961! 2811!

23! RE!;786! 4781! 8451!

26! RE!;783! 315! 518!

27! Dgftklxgp!vgp!pqqtfgp!mcpccn! 418! 1!

28! Uv/!II\! 61! 1!

!

!
Hkiwwt!3!Qxgt|kejv!oqfgnngtkpi!rqrwncvkg!

!
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!

!!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

7! Tguwnvcvgp!tkukeqdgtgmgpkpigp!

Tkukeq! yqtfv! dgrccnf! fqqt! vygg! curgevgp-! vg! ygvgp! fg! igxqnigp! xcp! oqignklmg! qpigxcnngp! )ghhgevgp*! gp! fg!

htgswgpvkg! ycctogg! fkg! igxqnigp! qrvtgfgp/! Jgv! tkukeq! yqtfv! wkvigftwmv! kp! jgv! rnccvuigdqpfgp! tkukeq! gp! jgv!

itqgrutkukeq/!Jgv!tkukeq!xqqt!fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!ku!dgtgmgpf!ogv!dgjwnr!xcp!jgv!uqhvyctg!rtqitcooc!UCHGVK.

PN!xgtukg!7/64/2!]5_/!

!

7/2! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq!

Jgv! rnccvuigdqpfgp! tkukeq! )RT*-! ku! fg! mcpu! rgt! lcct! qr! ggp! fqfgnklm! qpigxcn! vgp! igxqnig! xcp! ggp! qpigyqqp!

xqqtxcn! )qpigxcnuegpctkq*! kpfkgp! ggp! rgtuqqp! )qpdguejgtof! kp! fg! dwkvgpnwejv*! |kej! dgxkpfv! qr! ggp! dgrccnfg!

rnccvu!ycct!jkl!xqqtvfwtgpf!)35!wwt!rgt!fci!gp!igfwtgpfg!jgv!jgng!lcct*!yqtfv!dnqqviguvgnf!ccp!fg!uejcfgnklmg!

igxqnigp!xcp!ggp!xqqtxcn/!!

!

Jgv!RT!yqtfv!yggtigigxgp!cnu!RT.eqpvqwtgp/!\q!nccv!fg!21.7!RT.eqpvqwt!fkg!rnccvugp!|kgp!ycct!fg!mcpu!qr!jgv!

qxgtnklfgp!xcp!ggp!rgtuqqp!ggpu!kp!fg!oknlqgp!lcct!dgftcciv/!Jgv!RT!ku!qpchjcpmgnklm!xcp!fg!dgxqnmkpiuxgtfgnkpi!

kp!fg!qoigxkpi!xcp!fg! kptkejvkpi/! Kp!fg!qpfgtuvccpfg!hkiwwt!|klp!fg!RT.eqpvqwtgp!yggtigigxgp-!|qcnu!fkg!|klp!

dgtgmgpf!qr!dcuku!xcp!fg!igfghkpkggtfg!uegpctkq�u/!

!

7/2/2! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq!kptkejvkpi!XVM!ukvwcvkg!C!

Kp!fg!qpfgtuvccpfg!hkiwtgp!|klp!fg!tkukeqeqpvqwtgp!yggtigigxgp!xqqt!fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!xqqt!ukvwcvkg!C/!

!

!

Hkiwwt!4<!RT.!eqpvqwtgp!kptkejvkpi!XVM!jcn!2!v0o!;!ukvwcvkg!C!)qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!

!
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!
Hkiwwt!5<!Enqug!wr!RT.!eqpvqwtgp!kptkejvkpi!XVM!jcn!2!v0o!;!ukvwcvkg!C!)qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!

!

7/2/3! Rnccvuigdqpfgp!tkukeq!kptkejvkpi!XVM!ukvwcvkg!D!

Kp!fg!qpfgtuvccpfg!hkiwtgp!|klp!fg!tkukeqeqpvqwtgp!yggtigigxgp!xqqt!fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!xqqt!ukvwcvkg!D/!

!
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Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!3;!xcp!5;! !
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! ! !

!
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! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

Hkiwwt!6<!RT.!eqpvqwtgp!kptkejvkpi!XVM!jcn!2!v0o!;!ukvwcvkg!D!)|qpfgt!qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!

!

!

Hkiwwt! 7<! Enqug! wr! RT.! eqpvqwtgp! kptkejvkpi! XVM! jcn! 2! v0o! ;! ukvwcvkg! D! )|qpfgt! qrunci! xcp!

urwkvdwuugp*!

!
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Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!41!xcp!5;! !

!!
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!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

Wkv!fg!xgtignklmkpi!xcp!jgv!dgtgmgpfg!rnccvuigdqpfgp!tkukeq!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!D!ignfv!fcv!xqqt!ukvwcvkg!D!)iggp!

qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!itqvgtg!chuvcpfgp!xqqt!fg!RT21.8!0lcct-!RT21.9!0lcct!gp!RT21.;!0lcct!eqpvqwtgp!yqtfgp!

dgtgmgpf!fcp!xqqt!ukvwcvkg!C/!Xqqt!fg!RT21.7!0lcct!eqpvqwt!ku!fkv!xgtuejkn!dgrgtmv/!

!

7/2/4! Kpxnqgfuigdkgf!

\qcnu!dguejtgxgp!kp!� !7/2/2!igxgp!fg!RT!eqpvqwtgp!fg!mcpu!yggt!qr!ngvccn!ngvugn!cnu!igxqni!xcp!ggp!qpigyqqp!

xqqtxcn!dkppgp!fg! kptkejvkpi/!Fg|g!eqpvqwtgp!igxgp!iggp!fktgev! kp|kejv! kp!fg!oczkocng!chuvcpf!ycctqr!fqfgnklm!

ngvugn! mcp! qrvtgfgp-! jgv! |qigpccofg! kpxnqgfuigdkgf/! Fkv! kpxnqgfuigdkgf! yqtfv! dgrccnf! qr! dcuku! xcp! fg!NE12!

ghhgevchuvcpf/!Fg|g!ngvcnkvgkvuitgpu! ku!fg!chuvcpf!ycctdkl!2&!xcp!fg!ccpyg|kig!rqrwncvkg!mqov!vg!qxgtnklfgp!cnu!

igxqni!xcp!uejcfgnklmg!ghhgevgp/!Kp!fg!qpfgtuvccpfg!vcdgn!|klp!fg!NE12!ghhgevchuvcpfgp!xcp!fg!uegpctkq�u!ogv!fg!

itqqvuvg!dtqpvgtogp!yggtigigxgp!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!xgtxqnigpu!xqqt!ukvwcvkg!D/!

!

Vcdgn!21<!Ghhgevchuvcpfgp!)2&!ngvcnkvgkv*!xqqt!ukvwcvkg!C!

Eqorctvkogpv! Uegpctkq! Ig³okvvggtfg!uvqh!! Chuvcpf!vqv!2&!ngvcnkvgkv!)o*! Yggtumncuug!

Ue!2.8C!856!o
3
! PQ3! 33;6! H!2/6!

Ue!2.8D!856!o
3
! UQ3! 841! H!2/6!2!

Ue!2.8E!856!o3! JEn! 4;1! H!2/6!

Ue!3.5C!856!o3! PQ3! 236! H!2/6!

Ue!3.5D!856!o
3
! UQ3! P/D/! H!2/6!

3!

Ue!3.5E!856!o3! JEn! 51! H!2/6!

Ue!4.8C!995!o3! PQ3! 3781! H!2/6!

Ue!4.8D!995!o
3
! UQ3! ;21! H!2/6!

Ue!4.8E!995!o
3
! JEn! 636! H!2/6!

4!

Ue!4.25!995!o
3
! Qpxgtdt/!vqzkuej!rtqfwev! 84! H!2/6!

Ue!5.5C!;11!o
3
! PQ3! 311! H!2/6!

Ue!5.5D!;11!o
3
! UQ3! 71! H!2/6!

5!

Ue!5.5E!;11!o3! JEn! P/D/! H!2/6!

Ue!6.9C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!6.9D!;11!o3! UQ3! ;51! H!2/6!

6!

Ue!6.9E!;11!o3! JEn! 651! H!2/6!

Ue!7.3C!;11!o
3
! PQ3! 311! H!2/6!

Ue!7.3D!;11!o3! UQ3! 71! H!2/6!

7!

Ue!7.3E!;11!o3! JEn! P/D/! H!2/6!

Ue!8.8C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!8.8D!;11!o
3
! UQ3! ;51! H!2/6!

8!

Ue!8.8E!;11!o
3
! JEn! 651! H!2/6!

Ue!9.8C!673!o
3
! PQ3! 2876! H!2/6!

Ue!9.8D!673!o
3
! UQ3! 611! H!2/6!

9!

Ue!9.8E!673!o3! JEn! 336! H!2/6!

Ue!;.8C!6;5!o
3
! PQ3! 2986! H!2/6!

Ue!;.8D!6;5!o3! UQ3! 636! H!2/6!

;!

Ue!;.8E!6;5!o
3
! JEn! 361! H!2/6!

P/D/!?!Iggp!NE12!ycctigpqogp!qr!occkxgnf!pkxgcw!
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Vcdgn!22<!Ghhgevchuvcpfgp!)2&!ngvcnkvgkv*!xqqt!ukvwcvkg!D!

Eqorctvkogpv! Uegpctkq! Ig³okvvggtfg!uvqh!! Chuvcpf!vqv!2&!ngvcnkvgkv!)o*! Yggtumncuug!

Ue!2.8C!856!o
3
! PQ3! 33;6! H!2/6!

Ue!2.8D!856!o3! UQ3! 841! H!2/6!2!

Ue!2.8E!856!o
3
! JEn! 4;1! H!2/6!

Ue!3.5C!856!o
3
! PQ3! 33;6! H!2/6!

Ue!3.5D!856!o3! UQ3! 841! H!2/6!

3!

Ue!3.5E!856!o
3
! JEn! 4;1! H!2/6!

Ue!4.8C!995!o
3
! PQ3! 3781! H!2/6!

Ue!4.8D!995!o
3
! UQ3! ;21! H!2/6!

Ue!4.8E!995!o
3
! JEn! 636! H!2/6!

4!

Ue!4.25!995!o3! Qpxgtdt/!vqzkuej!rtqfwev! 84! H!2/6!

Ue!5.8C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!5.8D!;11!o
3
! UQ3! ;51! H!2/6!

Ue!5.8E!;11!o
3
! JEn! 651! H!2/6!

5!

Ue!5.25!995!o3! Qpxgtdt/!vqzkuej!rtqfwev! 86! H!2/6!

Ue!6.8C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!6.8D!;11!o
3
! UQ3! ;51! H!2/6!

6!

Ue!6.8E!;11!o3! JEn! 651! H!2/6!

Ue!7.3C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!7.3D!;11!o
3
! UQ3! ;51! H!2/6!

7!

Ue!7.3E!;11!o3! JEn! 651! H!2/6!

Ue!8.9C!;11!o3! PQ3! 3831! H!2/6!

Ue!8.9D!;11!o3! UQ3! ;51! H!2/6!

8!

Ue!8.9E!;11!o3! JEn! 651! H!2/6!

Ue!9.8C!673!o
3
! PQ3! 2876! H!2/6!

Ue!9.8D!673!o
3
! UQ3! 611! H!2/6!

9!

Ue!9.8E!673!o3! JEn! 336! H!2/6!

Ue!;.8C!6;5!o
3
! PQ3! 2986! H!2/6!

Ue!;.8D!6;5!o
3
! UQ3! 636! H!2/6!

;!

Ue!;.8E!6;5!o3! JEn! 361! H!2/6!

P/D/!?!Iggp!NE12!ycctigpqogp!qr!occkxgnf!pkxgcw!

!

Wkv! fg! dqxgpuvccpfg! vcdgnngp! dnklmv! fcv! jgv! kpxnqgfuigdkgf! xqqt! ukvwcvkg! C! gp! D! xcp! fg! kptkejvkpi! 3831! ogvgt!

dgftcciv!qr!dcuku!xcp!fg!NE12!ghhgevchuvcpf!xcp!q/c/!jgv!uegpctkq!Ue!6.8C!gp!8.9C! )qpgkpfkig!xgpvkncvkgxqwf-!

dtcpfqrrgtxncm!;11!o3!gp!xqtokpi!PQ3*/!Kp!dklncig!;!ku!ggp!itchkuejg!yggticxg!xcp!fg!NE12!ghhgevchuvcpf!xcp!fg!

uegpctkq�u!Ue!6.8C!gp!8.9C!yggtigigxgp/!
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7/3! Itqgrutkukeq!

Jgv!itqgrutkukeq!)IT*!ku!fg!mcpu!rgt!lcct!fcv!ggp!itqgr!xcp!ggp!dgrccnfg!itqqvvg!fqfgnklm!uncejvqhhgt!yqtfv!xcp!

ggp! qpigxcn/! Jgv! IT! yqtfv! xcuvigngif! kp! ggp! |qigpccofg! H)P*.ewtxg! gp! ku! chjcpmgnklm! xcp! fg!

dgxqnmkpiuxgtfgnkpi! kp! fg! qoigxkpi! xcp! jgv! dgftklh/! Kp! ggp! H)P*.ewtxg! uvccv! qr! fg! xgtvkecng! cu! fg! mcpu!

yggtigigxgp!fcv!oggt!fcp!P!uncejvqhhgtu!vgp!igxqnig!xcp!jgv!dguejqwyfg!uegpctkq!mqogp!vg!qxgtnklfgp/!Fg|g!

mcpu!yqtfv!wkvigftwmv!kp!fg!ggpjgkf!�rgt!lcct�/!Qr!fg!jqtk|qpvcng!cu!uvccv!jgv!ccpvcn!uncejvqhhgtu!yggtigigxgp/!!

!

Fg!qtk·pvgtgpfg!pqtoycctfg!xqqt!jgv!IT!ku!fg!tgejvg!nklp!igxqtof!fqqt!vygg!rwpvgp!xcp!fg!itchkgm!htgswgpvkg!

xu/!ccpvcn!uncejvqhhgtu/!Fg|g!rwpvgp!|klp!21.6!rgt! lcct!)µµp!qr!fg!211/111!rgt!lcct*!xqqt!21!uncejvqhhgtu!gp!21.8!

rgt!lcct!)µµp!qr!fg!21/111/111!oknlqgp!rgt!lcct*!xqqt!211!uncejvqhhgtu!)itqgpg!nklp*/!Kp!fg!qpfgtuvccpfg!hkiwtgp!ku!

fg!dgtgmgpfg!hP!ewtxg!xqqt!fg!kptkejvkpi!xcp!XVM!yggtigigxgp!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!ukvwcvkg!D/!

!

!

Hkiwwt!8<!hP.!ewtxg!kptkejvkpi!XVM!Jcn!2!v0o!;!ukvwcvkg!C!)qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!

!

!
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!

Hkiwwt!9<!hP.!ewtxg!kptkejvkpi!XVM!Jcn!2!v0o!;!ukvwcvkg!D!)|qpfgt!qrunci!xcp!urwkvdwuugp*!

!

Wkv!fg!xgtignklmkpi!xcp!jgv!dgtgmgpfg!itqgrutkukeq!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!D!ignfv!fcv!xqqt!ukvwcvkg!D!)iggp!qrunci!xcp!

urwkvdwuugp*!ggp!jqigt!tkukeq!yqtfv!dgtgmgpf!fcp!xqqt!ukvwcvkg!C/!Fkv!mqov!qxgtggp!ogv!fg!dgxkpfkpigp!|qcnu!

igfccp!xqqt!jgv!rnccvuigdqpfgp!tkukeq/!
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Qtfgtpwoogt<!51383/11! !

Fqewogpvpwoogt<!4429115! !

Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!45!xcp!5;! !

!!

! ! !

!
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! !
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8! Vqgvukpi!tkukeqetkvgtkc!

Kp! fkv! jqqhfuvwm! yqtfgp! fg! tguwnvcvgp! xcp! fg! tkukeqdgtgmgpkpi! igvqgvuv! ccp! fg! tkukeqetkvgtkc! wkv! jgv! DGXK/! Kp!

Pgfgtncpf! yqtfgp! xqqt! gzvgtpg! xgknkijgkf-! wkvigftwmv! kp! rnccvuigdqpfgp! tkukeq! )RT*! gp! itqgrutkukeq! )IT*-! fg!

xqnigpfg!pqtogp!igjcpvggtf<!!

!

Vcdgn!23!fghkpkvkg!pqtogp!gzvgtpg!xgknkijgkf!

Etkvgtkc! Fghkpkvkg!

Rnccvuigdqpfgp!

tkukeq!)RT*!

Fg!itgpuycctfg!xqqt!jgv!RT!ku!uvcpfcctf!iguvgnf!qr!ggp!pkxgcw!xcp!21.7!rgt!lcct!)mcpu!qr!qxgtnklfgp!µµp!qr!

fg!2/111/111!lcct*/!Ggp!qpfgtxgtfgnkpi!vwuugp!qwfg0pkgwyg!ukvwcvkg!gp!mygvudctg0dgrgtmv!mygvudctg!qdlgevgp!

ku!igigxgp!kp!]5_/!\kg!Dklncig!22/!

Itqgrutkukeq!)IT*! Fg!qtk·pvgtgpfg!ycctfg!xqqt!jgv!IT!ku!fg!tgejvg!nklp!igxqtof!fqqt!vygg!rwpvgp!xcp!fg!itchkgm!htgswgpvkg!xu/!

ccpvcn!uncejvqhhgtu/!Fg|g!rwpvgp!|klp!21.6!rgt!lcct!)µµp!qr!fg!211/111!rgt! lcct*!xqqt!21!uncejvqhhgtu-!21.8!rgt!

lcct! )µµp! qr! fg! 21/111/111! rgt! lcct*! xqqt! 211! uncejvqhhgtu/! Ggp! igfgvcknnggtfg! wkvngi! gp! fg! igxqnigp! xcp!

qxgtuejtklfkpi!|klp!igigxgp!kp!]5_/!\kg!Dklncig!22/!

!

\qcnu!wkv!fg!RT!eqpvqwtgp!dnklmv-!tgkmv!fg!RT!21.7!eqpvqwt!xqqt!jcn!2!vqv!gp!ogv!;!xqqt!|qygn!ukvwcvkg!C!cnu!D!vqv!

dwkvgp!fg! vgttgkpitgpu/!Jgv!dgftklhigdqwy!xcp!OMU!Hqqf!Rtqfwevu! )vgp!|wkfgp!xcp!fg! kptkejvkpi*!mcp!oqignklm!

dguejqwyf!yqtfgp!cnu!ggp!dgrgtmv!mygvudcct!qdlgev!qr!dcuku!xcp!ctvkmgn!2-!nkf!d!rwpv!i-!occt!dgxkpfv!|kej!dwkvgp!

fg!RT!21.7!eqpvqwt/!Vgp!pqqtfgp!xcp!fg!kptkejvkpi!nkiv!fg!RT!21.7!0lcct!eqpvqwt!oczkoccn!|q�p!31!ogvgt!qxgt!ggp!

itqpfigdkgf! ycctxqqt! ggp! dguvgookpiurncp! ku! chigigxgp/! Qr! dcuku! xcp! fkv! dguvgookpiurncp-! igpccof!

�Dguvgookpiurncp-! Wkvdtgkfkpiurncp! gp! Jqqhf|cmgp�! |klp! mygvudctg! qh! dgrgtmv! mygvudctg! qdlgevgp! pkgv! wkv! vg!

unwkvgp/!Jgv!dqxgpigpqgofg!dguvgookpiurncp!uvccv!jgv!gejvgt!pkgv! vqg!fcv!dkppgp!ggp!chuvcpf!xcp!31!ogvgt-!

ig|kgp! xcpch! fg! vgttgkpitgpu-! yqtfv! igdqwyf/! Fcv!dgvgmgpv! fcv! qr! itqpf!xcp! fkv! xkigtgpfg! dguvgookpiurncp!

yqtfv! xqqtmqogp! fcv! dkppgp! fg! RT! 21.7! rgt! lcct! eqpvqwt! mygvudctg! qh! dgrgtmv! mygvudctg! qdlgevgp! mqogp! vg!

nkiigp/!Vgp!yguvgp!xcp!fg!kptkejvkpi!nkiv!fg!RT!21.7!eqpvqwt!gxgpggpu!dwkvgp!fg!kptkejvkpiuitgpu-!occt!fkv!vgttgkp!

ku!ygn!gkigpfqo!xcp!XVM/!

!

Ig|kgp!fg!nkiikpi!xcp!fg!RT!21.7!eqpvqwt!gp!jgv!xkigtgpfg!dguvgookpiurncp!xqqt!jgv!vgttgkp!vgp!pqqtfgp!xcp!fg!

kptkejvkpi!xqtov!fg!dgtgmgpfg!tkukeqeqpvqwt!kp!jgv!mcfgt!xcp!jgv!Dgxk!iggp!dgngoogtkpi!xqqt!fg!fgudgvtghhgpfg!

cevkxkvgkvgp/!

!

Fqqtfcv! ukvwcvkg! C! gp! D! fg! vygg! wkvgtuvg! oqignklmjgfgp! swc! qrunci! xcp! urwkvdwuugp! dguejqwygp! gp! dgkfg!

ukvwcvkgu!xqnfqgp!ccp!fg!gkugp!|qcnu!iguvgnf!kp!jgv!Dgxk-!ignfv!vgxgpu!fcv!cnng!vwuugpxctkcpvgp!xqnfqgp/!

!

Vgp!ccp|kgp!xcp!fg!etkvgtkc!fkg!iguvgnf!yqtfgp!xqqt!jgv!itqgrutkukeq!ignfv!fcv!fg!qtk·pvgtgpfg!ycctfg-!|qcnu!ku!

xcuvigngif! kp! jgv! DGXK! xqqt! |qygn! ukvwcvkg! C! cnu! D-! pkgv! yqtfv! qxgtuejtgfgp/! Fkv! ignfv! pgv! cnu! xqqt! jgv!

rnccvuigdqpfgp!tkukeq!qqm!xqqt!cnng!vwuugpxctkcpvgp/!

!
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9! Eqpenwukg!

Kp!qrftcejv!xcp!XVM!ku!fqqt!Vgdqfkp!Eqpuwnvcpvu!'!Gpikpggtu!ggp!mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!wkvigxqgtf/!Fg|g!

tkukeqcpcn{ug!occmv!qpfgtfggn!wkv!xcp!fg!YO!ccpxtcci!vgp!dgjqgxg!xcp!fg!wkvdtgkfkpi!xcp!fg!kptkejvkpi!ogv!ggp!

xkgtvcn! eqorctvkogpvgp! gp! ku! pqqf|cmgnklm! xcpygig! fg! qrunci! xcp! igxcctnklmg! uvqhhgp! kp! godcnncig! kp!

jqgxggnjgfgp! itqvgt! fcp! 21! vqp/! Qr! itqpf! xcp! fg|g! qruncijqgxggnjgkf! xcnv! fg! kptkejvkpi! qpfgt! jgv! Dgunwkv!

gzvgtpg! xgknkijgkf! kptkejvkpigp! )Dgxk*/! Xgtiwppkpiuvgejpkuej! ig|kgp! xcnv! fg! kptkejvkpi! qpfgt! ERT! 26.3/! Fg!

tkukeqcpcn{ug!ku!wkvigxqgtf!fqqt!igdtwkmocmkpi!xcp!fg!Jcpfnkpi!tkukeqdgtgmgpkpigp!Dgxk!]3_/!Xqqt!fg!wkvxqgtkpi!

xcp!fg!dgtgmgpkpigp!ku!xgtfgt!igdtwkm!igoccmv!xcp!jgv!uqhvyctg!rtqitcooc!Uchgvk.PN!]5_/!

!

Kp!fg!STC!|klp!vygg!ukvwcvkgu!dguejqwyf<!

&! Ukvwcvkg!C<!Qrunci!xcp!urwkvdwuugp!)CFT!3*!kp!eqorctvkogpv!3-!5!gp!7!gp!qrunci!xcp!CFT!4-!5-!6-!7/2-!9!

gp!;!kp!fg!qxgtkig!eqorctvkogpvgp!

&! Ukvwcvkg!D<!Qrunci!xcp!CFT!4-!5-!6-!7/2-!9!gp!;!kp!fg!eqorctvkogpvgp!2!v0o!;!

Qofcv!kp!fg!rtcmvklm!oqignklm!qrunci!xcp!urwkvdwuugp!ungejvu!kp!µµp!qh!vygg!eqorctvkogpvgp!rnccvuxkpfv-!|klp!kp!

fg!STC!fg!wkvgtuvg!ukvwcvkgu!dguejqwyf!fkg!fcctogg!qqm!tgrtgugpvcvkgh!|klp!xqqt!cnng!oqignklmg!vwuugpxctkcpvgp/!

!

Fqqtfcv!fg!cctf!xcp!fg!ccpyg|kig!uvqhhgp!pqicn!mcp!xctk·tgp-!ku!dgunqvgp!qo!eqphqto!fg!tgmgpogvjqfkgm!xqqt!

fg! eqorctvkogpvgp! 2-! 4! gp! 6! xqqt! ukvwcvkg! C! gp! eqorctvkogpvgp! 2! v0o! ;! xqqt! ukvwcvkg! D! wkv! vg! iccp! xcp! ggp!

igokffgnfg! ucogpuvgnnkpi! ogv! ggp! xcuv! rgtegpvcig! uvkmuvqh-! |ycxgn! gp! ejnqqt! xcp! gnm! 21! igy&/! Eqphqto! fg!

oqngewwnhqtowng! xcp! jgv! TKXO/! Xqqt! fg! qrunci! kp! eqorctvkogpv! 3-! 5! gp! 7! ku! xqqt! fg! urwkvdwuugp! ggp|gnhfg!

oqngewwnhqtowng!igjcpvggtf!ycctdkl!fg!igykejvurgtegpvcigu!uvkmuvqh-! |ycxgn!gp!ejnqqt!gnm!2!igy&!dgftcigp/!

Ig|kgp!fg!wkvigxqgtfg!kpxgpvctkucvkg!xcp!fg!ccpyg|kig!uvqhhgp!dgvtghv!fkv!ggp!eqpugtxcvkgxg!dgpcfgtkpi/!

!

Xqqt!jgv!dnwuu{uvggo!kp!eqorctvkogpv!7!ignfv!fcv!jkgtxqqt!pqi!iggp!fghkpkvkgxg!mgw|g!ku!igoccmv/!Kp!fg!STC!ku!

eqpugtxcvkgh!wkvigiccp!xcp!fg!ccpyg|kijgkf!xcp!ggp!jk.gz!kpuvcnncvkg!ogv!qwvukfg!ckt/!Xqqt!fkv!v{rg!dnwuu{uvggo!

yqtfv!pcognklm!wkvunwkvgpf!fg!ukvwcvkg!xcp!ggp!qrrgtxncmvg!dgrgtmvg!dtcpf!dguejqwyf/!Fkv!wkvicpiurwpv!tguwnvggtv!

kp!itqvgtg!ghhgevgp!fcp!ycppggt!yqtfv!wkvigiccp!xcp!ggp!|wwtuvqhdgrgtmvg!dtcpf/!Fkv!dgvgmgpv!fcv!kpfkgp!kp!jgv!

fghkpkvkgxg!qpvygtr!yqtfv!igmq|gp!xqqt!ggp!cpfgt!dnwuu{uvggo-!fg!dgtgmgpfg!tkukeq�u!okpfgt!itqqv!|wnngp! |klp!

fcp!fg!kp!fg|g!STC!dgtgmgpfg!tkukeq�u/!

!

Wkv! fg! rnccvuigdqpfgp! tkukeqdgtgmgpkpigp! dnklmv! fcv! fg! RT! 21.7! eqpvqwt! vqv! dwkvgp! fg! vgttgkpitgpu! tgkmv! xqqt!

ukvwcvkg! C! gp! D/! Jgv! dgftklhigdqwy! xcp! OMU! Hqqf! Rtqfwevu! )vgp! |wkfgp! xcp! fg! kptkejvkpi*! mcp! oqignklm!

dguejqwyf!yqtfgp!cnu!ggp!dgrgtmv!mygvudcct!qdlgev!qr!dcuku!xcp!ctvkmgn!2-!nkf!d!rwpv!i-!occt!dgxkpfv!|kej!dwkvgp!

fg!RT!21.7!eqpvqwt/!Vgp!pqqtfgp!xcp!fg!kptkejvkpi!nkiv!fg!RT!21.7!0lcct!eqpvqwt!oczkoccn!|q�p!31!ogvgt!qxgt!ggp!

itqpfigdkgf! ycctxqqt! ggp! dguvgookpiurncp! ku! chigigxgp/! Qr! dcuku! xcp! fkv! dguvgookpiurncp-! igpccof!

�Dguvgookpiurncp-! Wkvdtgkfkpiurncp! gp! Jqqhf|cmgp�! |klp! mygvudctg! qh! dgrgtmv! mygvudctg! qdlgevgp! pkgv! wkv! vg!

unwkvgp/!Jgv!dqxgpigpqgofg!dguvgookpiurncp!uvccv!jgv!gejvgt!pkgv! vqg!fcv!dkppgp!ggp!chuvcpf!xcp!31!ogvgt-!

ig|kgp! xcpch! fg! vgttgkpitgpu-! yqtfv! igdqwyf/! Fcv!dgvgmgpv! fcv! qr! itqpf!xcp! fkv! xkigtgpfg! dguvgookpiurncp!

yqtfv! xqqtmqogp! fcv! dkppgp! fg! RT! 21.7! rgt! lcct! eqpvqwt! mygvudctg! qh! dgrgtmv! mygvudctg! qdlgevgp! mqogp! vg!

nkiigp/!Vgp!yguvgp!xcp!fg!kptkejvkpi!nkiv!fg!RT!21.7!eqpvqwt!gxgpggpu!dwkvgp!fg!kptkejvkpiuitgpu-!occt!fkv!vgttgkp!

ku!ygn!gkigpfqo!xcp!XVM/!

!

Ig|kgp!fg!nkiikpi!xcp!fg!RT!21.7!eqpvqwt!gp!jgv!xkigtgpfg!dguvgookpiurncp!xqqt!jgv!vgttgkp!vgp!pqqtfgp!xcp!fg!

kptkejvkpi!xqtov!fg!dgtgmgpfg!tkukeqeqpvqwt!kp!jgv!mcfgt!xcp!jgv!Dgxk!iggp!dgngoogtkpi!xqqt!fg!fgudgvtghhgpfg!

cevkxkvgkvgp/!
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Qtfgtpwoogt<!51383/11! !
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Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!47!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

Fg!oczkocng!chuvcpf!vqv!ycct!uncejvqhhgtu!mwppgp!qrvtgfgp!)jgv!oczkocng!kpxnqgfigdkgf*!yqtfv!dgrccnf!fqqt!fg!

jgv! oczkocng! dtcpfuegpctkq! kp! eqorctvkogpv! 6! gp! 8! ycctdkl! gokuukg! xcp! PQ3! qrvtggfv/! Fg! oczkocng!chuvcpf!

dgftcciv!kp!fcv!igxcn!ektec!3831!ogvgt!)yggtmncuug!H.2/6*/!

!

Jgv!itqgrutkukeq!xqnfqgv!xqqt!ukvwcvkg!C!gp!D!ccp!fg!etkvgtkc!fkg!|klp!xcuvigngif!kp!jgv!Dgxk/!Jgv!itqgrutkukeq!xcnv!

qpfgt!fg!qtk·pvgtgpfg!ycctfg!gp!xqtov!fgtjcnxg!iggp!dgngoogtkpi!xqqt!fg!cevkxkvgkvgp!fkg!XVM!wkvxqgtv/!

!

Kp!dklncig!21! ku! kphqtocvkg!qrigpqogp!vgp!dgjqgxg!xcp!fg! tcorgpdguvtklfkpi-!jkgtkp!|klp!fg! kpvgtxgpvkgycctfgp!

yggtigigxgp!xcp!fg!uegpctkq�u!ogv!fg!itqqvuvg!ghhgevchuvcpf/!

!

Fqqtfcv! ukvwcvkg! C! gp! D! fg! vygg! wkvgtuvg! oqignklmjgfgp! swc! qrunci! xcp! urwkvdwuugp! yggtigxgp! gp! dgkfg!

ukvwcvkgu!|qygn!swc!rnccvuigdqpfgp!tkukeq!gp!itqgrutkukeq!xqnfqgp!ccp!fg!xkigtgpfg!pqtogp-!ignfv!fcv!qqm!cnng!

vwuugpxctkcpvgp!xqnfqgp/!

!

!
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!

]2_! Dgunwkv!gzvgtpg!xgknkijgkf!kptkejvkpigp-!Uvccvueqwtcpv-!3115=!

!

]3_! Jcpfngkfkpi!tkukeqdgtgmgpkpigp!Dgxk-!JCTK-!xgtukg!4/2-!2.2.311;!

Ccpxwnngpfg!igigxgpu!EGX!xqqt!vqgrcuugp!eqpegrv!tgmgpogvjqfkgm-!Gockn!xcp!Tkemgtv!Jcpungt!)EGX*!

ff/!2;!pqxgodgt!3119-!Xqqtdggnfuvqhhgp!CFT!mncuug!7/2!xqqt!igdtwkm!kp!Uchgvk.PN-!Egpvtwo!Gzvgtpg!

Xgknkijgkf-!xgtukg!ff/!35.18.3119/!

!

]4_! Tkukeq.!cpcn{ug!ogvjqfkgm!ERT.26!dgftklxgp-!Okpkuvgtkg!XTQO-!2;;8=!

!

]5_! Uchgvk.PN-!x7/64-!FPX!uqhvyctg-!3119=!

!

]6_! Tgignkpi!gzvgtpg!xgknkijgkf!kptkejvkpigp-!Uvccvueqwtcpv-!3115=!

!

]7_! RIU!4!tkejvnklp-!2;;;=!

!

]8_! Jcpfngkfkpi!tkukeqdgtgmgpkpigp!Dgxk-!JCTK-!xgtukg!4/2-!2.2.311;=!

!

]9_! Ygdukvg!igoggpvg!Ykpuejqvgp<!yyy/ykpuejqvgp/pn-!3119=!

!

];_! Jcpftgkmkpi!xgtcpvyqqtfkpiurnkejv!itqgrutkukeq-!XTQO-!xgtukg!2/1-!pqxgodgt!3118/!

!

]21_! Vgnghqqpigurtgm!ogv!Tkemgtv!Jcpungt!)EGX*!ff/!5!fgegodgt!3119!

!

!
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!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!
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Rcikpc<!52!xcp!5;! !

!!

! ! !

!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

Dklncig!5<! Ghhgevdgtgmgpkpi!ogvjcpqn!KDE!

!
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Rcikpc<!53!xcp!5;! !
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!
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Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!
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Dklncig!9<! �Tkum!tcpmkpi!rqkpv�.!cpcn{ug!
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Dklncig!;<! Ghhgevchuvcpfgp!occvigxgpfg!uegpctkq�u!

!

!
Hkiwwt!D9.3! Oczkocng!ghhgevchuvcpfgp!uegpctkq!Ue!6.9C!);11!o3-!qpgkpfki!xgpvkncvkgxqwf-!PQ3*!

!

!

!
Hkiwwt!D9.4! Oczkocng!ghhgevchuvcpfgp!uegpctkq!Ue!8.8C!);11!o3-!qpgkpfki!xgpvkncvkgxqwf-!PQ3*!
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Tgxkukg<!7! !

Fcvwo<!28!lwpk!311;! !

Rcikpc<!58!xcp!5;! !

!!

! ! !

!

!!

! !

Mycpvkvcvkgxg!tkukeqcpcn{ug!XVM!Qrunci!'!Fkuvtkdwvkg!D/X/!vg!Ykpuejqvgp!

!

Dklncig!21<! Kpvgtxgpvkgycctfgp!

Kp! fg|g! dklncig! ku! kphqtocvkg! qrigpqogp! vgp! dgjqgxg! xcp! fg! tcorgpdguvtklfkpi! )xqqt! fg! dtcpfyggt! v/c/x/! fg!

kpvgtxgpvkg!ycctfgp/!Kp!fg!qpfgtuvccpfg!vcdgn!|klp!fg!kpvgtxgpvkgycctfgp!yggtigigxgp/!

!

Vcdgn!24<!Kpvgtxgpvkgycctfgp!vqzkuejg!xgtdtcpfkpiurtqfwevgp!

Kpvgtxgpvkgycctfg!kp!]oi0o4_! Kpvgtxgpvkgycctfg!kp!]rro_!Uvqh!

XTY! CIY! NDY! XTY! CIY! NDY!

PQ3! 2! 21! 61! 1-633! 6-33! 37-2!

UQ3! 2! 6! 211! 1-486! 2-986! 48-6!

JEn! 6! 61! 311! 4-3;! 43-;! 242-7!

Qpxgtdtcpf!

Vqzkuej!rtqfwev!

p/d/! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/!

!

Vcdgn!25<!Chuvcpfgp!vqv!kpvgtxgpvkgycctfgp!ukvwcvkg!C+!

Chuvcpf!v/c/x/!vqzkekvgkv!]o_!

Yggtuv{rg!F6! Yggtuv{rg!H2/6!

Twkovg! Uvqh! Dtqpvgto!

!

]mi0u_! XTY! CIY! NDY! XTY! CIY! NDY!

PQ3! 3-151!mi0u! 9565! 2871! 582! @!61111! 26635! 5848!

UQ3! 23-483!mi0u! 36571! 6864! 2228! @!61111! 61111! 21246!

JEn! 7-475!mi0u! 5882! 9;6! 349! 52;44! 9433! 3885!

Jcn!4!

Dtcpf!995!o3!

Qpgkpfkig!

xgpvkncvkgxqwf! Qpxgtdtcpf!vqzkuej!rtqfwev! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/! p/d/!

PQ3! 3-191!mi0u! 96;3! 28;1! 591! @!61111! 26927! 5944!

UQ3! 23-727!mi0u! 6935! 2247! @61111! @!61111! 61111! 21322!

Jcn!6!

Dtcpf!;11!o
3
!

Qpgkpfkig!

xgpvkncvkgxqwf!

JEn! 7-59;!mi0u! 5951! ;21! 355! 53586! 9561! 3938!

PQ3! 1-3;8!mi0u! 3424! 454! 94! 31512! 47;1! 83;!

UQ3! 2-913!mi0u! ;645! 841;! 282! @!61111! 24373! 32;1!

Jcn!7!

Dtcpf!;11!o3!

Qpgkpfkig!

xgpvkncvkgxqwf!

JEn! 1-;38!mi0u! 2316! 232! P/J/! 21;33! 27;7! 335!

+!Dgtgmgpf! qr!dcuku!xcp!okzgf!dcug! krx! tkum!dcug! kp!Uchgvk.PN!|qpfgt!rnwkouvklikpi! kp!dguejqwykpi! vg!pgogp-! Kp!fg!ygtmgnklmjgkf!

|wnngp!fg!kpvgtxgpvkgcctfgp!fqqt!rnwkouvklikpi!oqignklm!pkgv!igjccnf!yqtfgp/!

!

P/J/!?!Pq!Jc|ctf!

p/d/!?!pkgv!dgmgpf!
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Dklncig!22<! Itgpu.!gp!tkejvycctfgp!xqqt!jgv!RT!wkv!jgv!DGXK!

Fg! qpfgtuvccpfg! vcdgnngp! |klp! qxgtigpqogp! wkv! fg! Pqvc! xcp! vqgnkejvkpi! dkl! jgv! DGXK! gp! dgxcvvgp! ggp!

ucogpxcvvkpi!xcp!fg!igxqnigp!xcp!fg!itgpu.!gp!tkejvycctfgp!xqqt!jgv!rnccvuigdqpfgp!tkukeq!)RT*/!

Mygvudctg!qdlgevgp!

V{rg!ukvwcvkg! RT!jqigt!fcp!21
.6!

rgt!lcct! RT!vwuugp!21
.6

!gp!21
.7

!rgt!lcct! RT!ncigt!fcp!21
.7!

rgt!lcct!

qr!jgv!vklfuvkr!xcp!

kpygtmkpivtgfkpi!xcp!

fkv!dgunwkv!ccpyg|kig!

gp!igrtqlgevggtfg!

mygvudctg!qdlgevgp!

2/!ccpyg|kig!mygvudctg!

qdlgevgp<!dkppgp!4!lcct!pc!

kpygtmkpivtgfkpi!

dtqpoccvtgigngp0dtqp!

ucpgtgp0qdlgevgp!

coqxgtgp0dguvgookpiurncp!

ykl|kigp!)ctv/!28-!2g!gp!3g!nkf*=!

3/!igrtqlgevggtfg!mygvudctg!

qdlgevgp<!dkppgp!4!lcct!pc!jgv!

qpjgttqgrgnklm!yqtfgp!xcp!fg!

dqwyxgtiwppkpi!

dtqpoccvtgigngp0!dtqp!

ucpgtgp!)ctv/!28-!4g!nkf*!

ccpyg|kig!mygvudctg!qdlgevgp!gp!� !

pc!jgv!qpjgttqgrgnklm!yqtfgp!xcp!

fg!dqwyxgtiwppkpi!� !

igrtqlgevggtfg!mygvudctg!qdlgevgp!

oqgvgp!|q!urqgfki!oqignklm!fqej!

wkvgtnklm!2.2.3121!xqnfqgp!ccp!RT!

21� 7!rgt!lcct!)ctv/!29-!2g!vqv!gp!ogv!

4g!nkf*!)kp!jgv!cnigoggp!vg!dgtgkmgp!

fqqt!dtqpoccvtgigngp0!dtqp!

ucpgtgp*!

vqgiguvccp!

qrtkejvgp!kptkejvkpi!!

!

pkgv!vqgiguvccp!

)ctv/!7-!2g!nkf*!

pkgv!vqgiguvccp!)ctv/!7-!2g!nkf*! vqgiguvccp!

xgtcpfgtkpi!kptkejvkpi!

ycctxqqt!xººt!fg!

kpygtmkpivtgfkpi!xcp!fkv!

dgunwkv!ggp!Yo.xgt.

iwppkpi!ku!xgtnggpf!

pkgv!vqgiguvccp!)ctv/!35-!2
g
!nkf*!

!

2/!RT!oqgv!vgp!okpuvg!ignklm!dnklxgp!

)ctv/!35-!2g!nkf*-!gp!

3/!ccpyg|kig!mygvudctg!qdlgevgp!

gp!� !pc!jgv!qpjgttqgrgnklm!yqtfgp!

xcp!fg!dqwyxgtiwppkpi!� !

igrtqlgevggtfg!mygvudctg!qdlgevgp!

oqgvgp!|q!urqgfki!oqignklm!fqej!

wkvgtnklm!2.2.3121!xqnfqgp!ccp!RT!

21� 7!rgt!lcct!)ctv/!29-!2
g
!vqv!gp!ogv!

4
g
!nkf*!

vqgiguvccp!

xgtcpfgtkpi!kptkejvkpi!

ycctxqqt!qr!qh!pc!jgv!

vklfuvkr!xcp!

kpygtmkpivtgfkpi!xcp!fkv!

dgunwkv!ggp!Yo.

xgtiwppkpi!ku!xgtnggpf!

pkgv!vqgiguvccp!)ctv/!8-!2
g
!nkf*! pkgv!vqgiguvccp!)ctv/!8-!2

g
!nkf*!

!

vqgiguvccp!

TQ.dgunwkv!qr!itqpf!

ycctxcp!fg!

dqwy0xguvkikpi!xcp!

mygvudctg!qdlgevgp!ku!

vqgigncvgp!

pkgv!vqgiguvccp+!)ctv/!9-!2
g
!nkf*! pkgv!vqgiguvccp!)ctv/!9-!2

g
!nkf*!

!

vqgiguvccp!

+Cpvkekrcvkg!ku!vqgiguvccp-!f/y/|/!dkl!fg!xcuvuvgnnkpi!xcp!ggp!dguvgookpiurncp!mcp!qpfgt!uvtkmvg!xqqtycctfgp!xqqtwkv!yqtfgp!

ignqrgp!qr!ggp!vqgmqouvkig!xgtdgvgtkpi!xcp!fg!tkukequkvwcvkg/!Fkg!xqqtycctfgp!|klp<!

&! jgv!rncp!ngkfv!pkgv!vqv!ggp!jqigt!RT!fcp!21� 6!rgt!lcct=!

&! ccp!jgv!rncp!qh!ccp!fg!oknkgwxgtiwppkpi!xcp!jgv! tkukeqxgtqqt|cmgpfg!dgftklh!|klp!|qfcpkig!xqqtuejtkhvgp!xgtdqpfgp!fcv!

dkppgp!4! lcct! pc! fg! xcuvuvgnnkpi!xcp!jgv!fgudgvtghhgpfg! twkovgnklmg!qtfgpkpiudgunwkv! ccp! fg! itgpuycctfg!21� 7!rgt! lcct!

yqtfv!xqnfccp!)ctvkmgn!9-!fgtfg!nkf*/!

!
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RT!vwuugp!21.6!gp!21.7!rgt!lcct! RT!ncigt!fcp!21.7!

rgt!lcct!

qr!jgv!vklfuvkr!xcp!
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)ctv/!7-!3
g
!nkf*!
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4 .  B o d e m o n d e r z o e k  

 



















































































































5 .  W a t e r t o e t s d o c u m e n t  



datum 11-01-2013 

dossiercode    20121113-33-5718 

 

UITGANGSPUNTENNOTITIE WATERTOETS - NORMALE PROCEDURE 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Bestemmingsplan de wereldbazar 
te winschoten door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet 
worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies moet 
maken. Deze ontvangt u bij deze. 

PLAN: Bestemmingsplan de Wereldbazar te Winschoten 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
De Wereldbazar o.g. b.v. – hierna te noemen “initiatiefnemer” – heeft de gemeente Oldambt verzocht 
medewerking te verlenen aan de bouw van een overdekte markt aan de Papierbaan 80 te 
Winschoten. Deze markt, genaamd “Wereldbazar”, bestaat uit een gebouw van drie lagen (inclusief 
parkeergarage) dat plaats biedt aan circa 500 stands. De Wereldbazar richt zich op de verkoop van 
producten uit alle culturen en zal stands daarvoor verhuren aan bestaande detaillisten uit de regio. De 
markt zal alleen in het weekend geopend zijn en wil, mede door enkele horecafaciliteiten, een gezellig 
dagje uit bieden. Op 19 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met 
het stedenbouwkundig plan. Eerder was het college al akkoord gegaan met de papierbaan 80 als 
vestigingslocatie (op 1 juni 2010 en 8 maart 2011) de Wereldbazar zou aanvankelijk aan de Hamdijk 5 
te Bad Nieuweschans worden gevestigd. Hiervoor is medio 2010 een voorontwerpbestemmingsplan in 
procedure gebracht. Na overleg met de provincie (die strijdigheid signaleerde met haar 
detailhandelsbeleid) en de gemeente, heeft de initiatiefnemer besloten om naar de Papierbaan 80 in 
Winschoten uit te wijken. Zie verder de bijgevoegde PDF voor de inhoudelijke beschrijving van het 
initiatief en de begrenzing van het plangebied. 
Oppervlakte plangebied:  
29938 m2 
Toename verharding in plangebied:  
nee, het terrein is reeds verhard 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 
Naam:    P. Gorissen 
Organisatie:   BugelHajema Adviseurs 
Postadres:   Vaart NZ 50 
PC/plaats:   9401 GN Assen 
Telefoon:  
Fax:  
E-mail:   p.gorissen@bugelhajema.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Oldambt 
Contactpersoon  Jan Samberg 
Telefoon:   0597482404 
E-mail:   jan.samberg@gemeente-oldambt.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Waterschap 

Boy de Vries 
Beleidsmedewerker Planvorming 

b.de.vries@hunzeenaas.nl  

Aquapark 5 
Veendam 
Postbus 195 
9640 AD 
Veendam 

T (0598) 69 34 09  
F (0598) 69 38 93 
http://www.hunzeenaas.nl/ 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Geachte heer Gorissen, 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien 
worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere 
zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer naar zee minder 
eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied 
hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te 
houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er 
moet voldoende water zijn ingeval van lange perioden met droogte en het het watersysteem dient 
voldoende veilig te zijn. 

Op grond van artikel 12 uit het besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien 
van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het 
watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeeld wat de invloed van het plan op de waterhuishouding 
is en geeft een wateradvies. 

Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap 
Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en 
om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de waterparagraaf dienen de keuzes in 
ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden 
beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die 
betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een 
ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de huidige- als 
toekomstige relevante thema's worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & 
riolering, grondwater & ontwatering, peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, 
inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. 
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. 
Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in de watertoets 



wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de 
regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen 
buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar 
ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de 
inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals klimaatverandering, 
zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe 
van niet-afwentelen zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn 
landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat 
hierbij om wateroverlast, die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale 
neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van 
het maaiveld overschrijdt. 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 
Grasland 5 procent 1/10 
Akkerbouw 1 procent 1/25 
Hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 
Glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 
Bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 
2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

In open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van het 
oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T is 10 (T is 
herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van 
een T is 100 (inclusief 13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen 
gronden in het stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. 
de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied. Bepaalde 
gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke opvang van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet 
resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit 
houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde waterafvoer, te 
compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten er voor zorgen 
dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen. 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te 
compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis 
van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij maatgevende afvoer, 
maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt 
worden hoeveel extra waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen 
moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt 
overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van het 
waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging. 



------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of 
meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk gebied 
wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via het gemengde 
stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het 
oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het 
hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een 
vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, 
transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren 
in een versnelde afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 
voordat het in het oppervlaktewatersysteem terecht komt. 

Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het 
hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits 
voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte maatregelen komt 
hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft 
het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de 
beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen 
aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de 
bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

• - Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en 
lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam 
bouwen geven handvaten voor alternatieven;  

• - Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of mogelijkheid bieden of de verplichting in de apv 
opnemen om hondenpoep op te ruimen;  

• - Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op 
publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen;  

• - Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de apv om menging van 
autowaswater met hemelwater te voorkomen;  

• - De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. 
Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden 
voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied" gaat 
hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen 
om contact met hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn 
opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode);  

• - Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.  

• - Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien 
met stoffen;  

• - Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken;  

• - Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te 
beperken of te voorkomen;  



• - Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik 
middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.  

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de 
kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen 
de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam of de functies van het 
gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder n van de hierna aangegeven specifieke 
functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 

• Oppervlaktewaterlichamen met de functie zwemwater;  

• Oppervlaktewaterlichamen met de functie drinkwater;  

• Oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur(waarde);  

• Oppervlaktewaterlichamen met de functie viswater;  

• Oppervlaktewaterlichamen in een ecologisch gevoelig gebied;  

• Kleine oppervlaktewaterlichamen met een geringe doorstroming.  

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese en 
landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van 
waterschap Hunze en Aas het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het 
hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het 
hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar regenwaterstelsel, een 
oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 
Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. 

Het schone hemelwater uit het plangebied kan worden geloosd op de Rensel. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden 
aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het 
Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat rechtstreeks 
afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het 
plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het 
Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt 
invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord: Vrijkomend hemelwater 
wordt afgevoerd via de Rensel 

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 
Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke alternatieven toegepast? is 
geantwoord: nee 

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? 
Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van hemelwater te voorkomen 
en/of te beperken? is geantwoord: nee 



Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is geantwoord: 

- via een gemengd stelsel: 
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd: 
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater: ja 
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar hemelwaterriool:  
- het afvalwater wordt aangesloten op een IBA: 
- het afvalwater wordt afgevoerd via een drukriolering:  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet 
aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of 
particulier). 
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn 
en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. 
Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of 
hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd worden op vuilwaterriolering). 
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit 
toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de 
locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat 
wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere 
gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er 
daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het 
plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water 
in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van 
grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan problemen geven wanneer er sprake is van 
houten funderingen en funderingen op klei. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste 
grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de 
aanwezigheid van oude bomen verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de 
ontwateringsdiepte snel en drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden dan 1 m minus 
maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 
grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief be nvloed worden 
wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen 
met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste 
grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige be nvloeding van de omgeving. 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een halve 
maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende 
ontwateringsadviezen. 



Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 
- Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 
- Woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 
- Drijvende woningen: geen ontwateringseis; 
- Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen 
en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de 
weg; 
- Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 
- Industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch 
ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand 
zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en draindiepten. Als de gewenste 
grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat 
aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve be nvloeding van de 
omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een 
aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken 
naar van nature geschikte locaties dan wel aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van 
wegen en woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd 
worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht toe 
waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is 
geantwoord: nee 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand 
voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied 
peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden vastgelegd. Een wijziging van 
een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag 
resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging 
opgetreden wijziging in de grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een 
peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste 
grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het 
bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt. Voor bebouwd gebied 
hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil 
(= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij 
het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. 
Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% 
klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is in 
dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 
stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan 
het bebouwd gebied. 



Thema inrichting watersysteem 

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt 
bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het 
hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van water in eigendom, 
beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in 
eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het 
waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potenti le bergingsruimte van oppervlaktewater af. 
Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel 
vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten verbiedt. Het is 
onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het 
dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel 
Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht 
of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Vragen:  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de 
chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: nee 

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden 
met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: door te werken met een 
gescheiden rioolstelsel 

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt: 
- graven of verleggen van watergangen: 
- dempen watergang: 
- aanbrengen dam:  
- kabels en leidingen in en langs watergangen: 
- werken/activiteiten in of nabij waterkeringen: ja 
- aanbrengen beschoeiing of damwand:  
- aanbrengen vlonders/steigers: ja 
- aanbrengen brug: 
- beplanting langs watergang:  
- inrichten natuurvriendelijke oevers: 
- wijzigen waterpeil: 

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker 
planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk water, moet de inriching van 
het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit kan het waterschap aangeven. In de 
keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 
noodzakelijk is. 

Waterkering 
Er vinden werken plaats op of nabij de waterkering langs de Rensel. De kering kan ter hoogte van het 
geplande gebouw worden gezien als een harde kering, vanwege de aanwezige damwand. Plaatsing 
van bomen op deze kering is dan ook toegestaan, zoals in de eerdere gesprek met de initiatiefnemer 
reeds is overeengekomen. De kering wordt aan de landskant ‘gezekerd’ door de constructie van het 
bouwwerk. Wanneer er ook werkzaamheden worden gepland aan de ‘zachte’ kering, dus daar waar 



geen sprake is van een kerende damwand, moet er opnieuw overleg worden gepleegd met het 
waterschap. Op of direct tegen de zachte kering mogen ook geen bomen worden geplant.  
Voor de werkzaamheden op en/of nabij de waterkering is een watervergunning op basis van de Keur 
nodig.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van 
groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom 
mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg en de opeenhoping 
van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met doorspoelmogelijkheden en 
moeten stilstaand water in watergangen voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten 
zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met 
geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het ecologisch functioneren van 
het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijken en leef- en fourageergebied voor 
planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de 
natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te 
voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde 
onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te 
blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. In de 
waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt met de 
gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere uitleg. 
De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



LINKS Waterschap Hunze en Aa's: 

Keur + WVO (watervergunning):  
http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,Keur-WVO-schouw.html#De_Keur 
http://www.hunzeenaas.nl/Vergunningen,lozen-van-afvalwater 

Beleid 
beheerplan-2010-2015 
Nota stedelijk water 
Watersysteemplannen 

Natuur en waterkwaliteit 
Factsheets Kader richtlijn Water 

Noodberging: 
http://www.hunzeenaas.nl/binaries/website/documenten/waterbergingsgebieden.pdf 
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1 1  I n l e i d i n g  

De Wereldbazar OG b.v. heeft de gemeente Oldambt verzocht medewerking te 

verlenen aan de bouw van een overdekte markt aan de Papierbaan 80 te Win-

schoten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient een wijzigingsplan te 

worden opgesteld. In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar ef-

fecten op de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming). 

 

Het Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van de bo-

vengenoemde activiteit. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in 

relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescher-

ming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- 

en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998, de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de provinciale structuurvisies 

en provinciale verordeningen. Waar nodig wordt aandacht besteed aan het 

Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere informatie over deze wet- en regel-

geving is opgenomen in bijlage 1. Overigens zullen mogelijk zowel de soorten-

bescherming als de gebiedsbescherming per 2013 worden ondergebracht in de 

nieuwe Wet natuurbescherming, waarbij de natuurmonumenten uit de huidige 

Natuurbeschermingswet 1998 onder de planologische bescherming van de Eco-

logische Hoofdstructuur zullen gaan vallen. 

 

De ligging van het plangebied wordt weergegeven in figuur 1. 

 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

- beschrijving van het plangebied en de voorgenomen plannen; 

- beschrijving van de effecten op de te beschermen natuurwaarden; 

- conclusies en consequenties. 

 

De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd 

op: 

- bestaande bronnen zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarne-

mingsoverzichten, rapporten en websites; 

- verkennend veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of 

beschermde soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als potenties 

voor deze soorten. 

 

Op basis van de bekende gegevens en het veldbezoek zijn de mogelijke effec-

ten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald. Daarnaast zijn (de 

effecten van) deze ontwikkelingen beoordeeld in het kader van de natuurwet-

geving. Waar nodig wordt aandacht geschonken aan eventuele mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

AANLEIDING 

DOEL VAN HET ADVIES 

PLANGEBIED 

OPZET VAN HET RAPPORT 

INFORMATIE 

BEOORDELING 
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Tot slot worden in het hoofdstuk Conclusie en consequenties de bevindingen 

van het onderzoek kort weergegeven. 

 

F i g u u r  1 .  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o o d  o m l i j n d )  ( b r o n  

o n d e r g r o n d :  M i j n  K a d a s t e r )  

 

 

 

BEVINDINGEN 

574 

266 
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2 2  P l a n g e b i e d  e n  

v o o r g e n o m e n  

p l a n n e n  

2 . 1   

L i g g i n g  

Het plangebied ligt aan de oostkant van Winschoten, in kilometerhok
1
 266-574 

en in uurhok
1
 13-12. Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van het plan-

gebied en het kilometerhok. Het plangebied grenst aan het scheepvaartkanaal 

de Rensel, een zijtak van het Winschoterdiep en ligt aan een zijstraat van de 

Papierbaan. 

2 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het oostelijke deel van het plangebied werd voorheen ingevuld door een be-

drijf dat zich toelegde op asfaltproductie. Bij de entree van dit terrein is nog 

een golfplaatloods aanwezig. Tevens liggen langs de randen nog de nodige 

grondstoffen in depot. Het westelijke deel van het plangebied bestaat uit 

(voormalige) parkeer- en opslagterreinen. Aan de Rensel is een inham met 

aanlegmogelijkheden voor schepen aanwezig. Door zowel een wallichaam op 

de perceelscheiding als een dijk langs de Rensel ligt het plangebied in een 

kom. De bodem is verhard en de wal is deels bekleed om de depots van de 

ondergrond te scheiden. Het plangebied heeft de vorm van een rechthoekige 

driehoek. De driehoek is ongeveer symmetrisch: de erfgrenzen aan de noord-

zijde liggen onder een hoek van 45 graden met de Rensel. In totaal beslaat het 

plangebied een oppervlak van circa 21.000 m
2
. 

 

                                                   
1  Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft 

deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische kaarten 

van Nederland. Een uurhok is een gebied van 5 km bij 5 km gebaseerd op diezelfde verde-

ling. 
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W a l  o p  p e r c e e l s c h e i d i n g  m e t  D i j k  l a n g s  d e  R e n s e l  

o p g a a n d e  b e p l a n t i n g  

 

 
U i t z i c h t  o v e r  R e n s e l ,  r i c h t i n g  K a d e  m e t  l o s w a l  l a n g s  d e  R e n s e l   

W i n s c h o t e r d i e p  m e t  z i c h t  o p  W i n s c h o t e n  

2 . 3   

H i s t o r i e  

Tot na 1955 (10) was het plangebied als polder in agrarisch gebruik, langs de 

trekvaart Rensel vanaf de bevaarbare veenrivier Pekel A. Door het centrum van 

Winschoten was de Rensel aangesloten op de oude loop van het Winschoter-

diep. De enige bebouwing was een steenfabriek tegen Winschoten aan. 

2 . 4   

B o d e m s a m e n s t e l l i n g  e n  g r o n d w a t e r -

s t a n d  

De bodemsamenstelling en de grondwaterstand zijn voor veel planten- en dier-

soorten een bepalende factor voor het voorkomen in een gebied. Volgens de 

bodemkaart bestaat de bodem van het plangebied uit zeeklei bestaand uit 

kalkarme poldervaaggrond. Beneden 80 cm zit daarin een pakket veen dat op 

de zandondergrond op 120 cm diepte ligt. De gemiddeld hoogste grondwater-

stand ligt minder dan 40 cm beneden het maaiveld en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand ligt meer dan 120 cm beneden het maaiveld. Daarbij hoort 

het plangebied bij een droge variant van deze grondwatertrap, wat waar-

schijnlijk mede te danken is aan het veen- en zandpakket.  
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2 . 5   

V o o r g e n o m e n  p l a n n e n  

De ligging aan de Rensel biedt unieke mogelijkheden voor De Wereldbazar om 

zich te presenteren aan het water. De exacte invulling van het plangebied ligt 

nog niet vast, maar gedacht wordt aan een waterfront waarbij het gebouw op 

circa 21 m uit de kade komt te liggen, met daarvoor een aanleghaven en bou-

levard met veel groen, waaronder walnotenbomen op de dijk en het toepassen 

van permacultuur. De Wereldbazar levert daarmee een de mogelijkheid om de 

kades van de Rensel opnieuw vorm te geven.  

 

De Wereldbazar zal uit drie bouwlagen bestaan, met elk een bruto vloeropper-

vlakte van 19.000 m
2
. De benedenverdieping wordt ingericht als parkeergara-

ge. Hier zullen circa 980 parkeerplaatsen worden gecreëerd. Op de eerste en 

tweede verdieping komt de bazar met ruimte voor circa 550 winkelunits (van 

30 m
2
 - 50 m

2
) en horecavoorzieningen. De bovenste verdieping zal voor de 

helft uit een overkapt dakterras bestaan. De bazar krijgt een omvang van 

23.697 m
2
 netto vloeroppervlak. 

 

 

W e r e l d b a z a r  a a n  d e  P a p i e r b a a n  i n  v o g e l p e r s p e c t i e f  
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3 3  G e b i e d s b e s c h e r -

m i n g  e n  e f f e c t b e -

p a l i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998, de Struc-

tuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Provinciaal Omgevingsplan 

(POP) 2009-2013 en de Omgevingsverordening 2009 van de provincie Groningen 

(zie bijlage 1). 

3 . 1   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Natuurbeschermingswet 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal 

begrensde natuurgebieden. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn ook de 

bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet 1998 zijn drie typen gebieden aangewezen 

en beschermd: Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en 

Wetlands. 

 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een beschermd gebied 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De ligging van beschermde 

gebieden in de omgeving van het plangebied is weergegeven in figuur 2. Het 

dichtstbijzijnde beschermde gebied is het Natura 2000-gebied Dollard, op on-

geveer 12,5 km ten noorden van het plangebied. Dit gebied is ook door Nie-

dersachsen in Duitsland aangewezen. Tussen de beschermde gebieden en het 

plangebied liggen onder meer bebouwing en infrastructuur. Het plangebied 

heeft daarnaast geen enkele ecologische relatie met de beschermde gebieden. 

 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, 

de aard van de ontwikkelingen en de huidige terreinomstandigheden van het 

plangebied zijn geen negatieve effecten op beschermde gebieden te verwach-

ten. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 



195.20.04.00.00 - Advies Natuurwaarden Wereldbazar, Papierbaan 80 te Winschoten - 

14 november 2012 
 

12 

 
F i g u u r  2 .  L i g g i n g  b e s c h e r m d e  g e b i e d e n  i n  h e t  k a d e r  v a n  d e  N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  

1 9 9 8  ( r o o d )  e n  d e  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  ( g r o e n )  n a b i j  p l a n g e b i e d  ( o r a n j e  

s t e r )  ( B r o n :  E L & I  k a a r t e n m a c h i n e )  

 

Voor deze activiteit is geen vergunning op grond van de Natuurbeschermings-

wet 1998 nodig. Het is voldoende wanneer het bevoegd gezag voor het be-

stemmingsplan, de gemeenteraad van Oldambt, dit gemotiveerd overweegt bij 

de vaststelling van het plan (College van Gedeputeerde Staten van de provin-

cie Groningen 17 mei 2011, nr. 2011-20.269/20/A.10). 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  O m g e v i n g s p l a n  -  E c o l o -

g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van be-

staande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en 

vormt de basis voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is als 

CONCLUSIE 
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beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De 

begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofd-

structuur is uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 en 

de Omgevingsverordening 2009 van de provincie Groningen. 

 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan de Ecologische Hoofd-

structuur (zie ook figuur 2). Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen in 

het kader van de Ecologische Hoofdstructuur zijn de wateren en bossen van de 

Blauwe Stad, op 1,4 km ten noorden van het plangebied. Het betreft hier de 

natuurontwikkeling bij het nieuwe merengebied. Op bijna 6 km naar het zui-

den ligt de Westerwoldsche Aa. Tussen de EHS-gebieden en het plangebied 

liggen onder meer bebouwing en infrastructuur. Het plangebied heeft daar-

naast geen ecologische relaties met de beschermde gebieden. 

 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, 

de terreinomstandigheden van het plangebied en het tussenliggende gebied en 

de aard van de ontwikkelingen zijn geen negatieve effecten op de Ecologische 

Hoofdstructuur te verwachten. 

 

De activiteit is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd 

met het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 en de Omgevingsverorde-

ning 2009. Het is aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen, om deze visie te bevestigen. 

3 . 3   

O m g e v i n g s p l a n  -  N a t u u r w a a r d e n  b u i -

t e n  d e  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

In het kader van het Omgevingsplan (POP) 2009-2013 en de Omgevingsverorde-

ning 2009 heeft de provincie Groningen de Rensel aangeduid als ‘Overige wa-

terlopen’. Het Waterpark Tusschenwegen direct ten zuiden van Winschoten, de 

beplantingen langs de rijksweg A7 en de spoorlijn Winschoten-Nieuweschans en 

bijvoorbeeld het Sint Vitusholt in het zuidwesten en de Beersterplas in het 

noordoosten zijn aangeduid als ‘Overige bos- en natuurgebied’. Het gaat hier-

bij om relatief jonge loofbossen, veelal in combinatie met gegraven open wa-

ter. 

 

Het plangebied is een goeddeels kaal en grotendeels verhard en nog bebouwd 

bedrijventerrein. Het heeft geen ecologische relaties met water of groen in de 

wijdere omgeving. De Rensel is bij het plangebied bekaad en deze harde 

scheiding blijft in stand. 

 

De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met de Omgevingsverorde-

ning 2009. Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op bos- en natuurge-

bieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur en het plan voorziet niet in 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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INVENTARISATIE 
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wijziging van de bestemming of wijziging ter zake van het gebruik van de 

grond ten gevolge waarvan in significante mate afbreuk wordt gedaan aan het 

areaal van de tot het bos- en natuurgebied behorende gronden. Het is aan het 

bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gronin-

gen, om deze visie te bevestigen. 
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4 4  S o o r t e n b e s c h e r -

m i n g  e n  e f f e c t b e -

p a l i n g  

Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de soortenbescherming be-

treft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere 

informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Het on-

derzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens en een verkennend 

veldbezoek. 

 

Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet 

worden de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in-

gedeeld. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige 

soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 

3). Om verwarring te voorkomen, worden in dit rapport respectievelijk de 

benamingen licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 

1). De inheemse vogelsoorten hebben een eigen, afwijkend beschermingsregi-

me; ze vallen zowel onder het middelzware als onder het strenge bescher-

mingsregime. 

 

Geraadpleegde databanken (opgave van QuickScanHulp (1), zie bijlage 2), 

verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn 

met een eigen nummer in de literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze 

bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen 

genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben. 

 

Het plangebied is eind oktober 2012 bezocht om een indruk te krijgen van de 

terreinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende 

flora en fauna (zie ook paragraaf 6.1). Het veldbezoek is niet in een geschikt 

seizoen uitgevoerd, maar omdat het te herontwikkelen, nog ingericht stedelijk 

gebied betreft, is dat geen groot bezwaar. 

 

Gezien de aard van het plangebied en op basis van de indruk die van het plan-

gebied is verkregen, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikba-

re gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een 

oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het 

gebied. 

WET- EN REGELGEVING 

BESCHERMINGSREGIME 

BRONNEN 

VELDBEZOEK 
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4 . 1   

V a a t p l a n t e n  

Het plangebied is geheel met hekwerken van de openbare straat afgeschermd. 

In de wegberm staan borders dwergmispel en duinroosje, met jonge exempla-

ren basterdplataan en zachte berk. Achter de hekken is leeg verhard terrein 

aanwezig met stroken gazon, Chinese zuurbes en gangbare onkruiden als witte 

honingklaver, Jacobskruid, Robertskruid, groot hoefblad, gewone berenklauw 

en Canadese fijnstraal. Verder is er veel opslag van verschillende soorten wilg, 

die bovendien hybridiseren. Met het oog op de inrichting en het gebruik van 

het plangebied worden de beschermde soorten als daslook en tongvaren ((1), 

bijlage 2) die in de omgeving zijn aangetroffen niet in of direct rond het plan-

gebied verwacht. 

 

Het wallichaam op de perceelscheiding is begroeid met een gevarieerd plant-

soen met onder meer katwilg, schietwilg, boswilg, noordse esdoorn, grauwe 

abeel, rode kornoelje, zachte berk, hondsroos, gewone es en zwarte els. 

 

 
G e w o n e  e s  e n  z w a r t e  H o n d s r o o s ,  b o s w i l g ,  r o d e  k o r n o e l j e  e n   

e l s  n o o r d s e  e s d o o r n  

 

Met de boogde ontwikkelingen worden op het voormalige industrieterrein geen 

beschermde soorten planten geschaad. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. In het geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten een vrijstelling voor arti-

kel 8 van de Flora- en faunawet. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.  

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

CONCLUSIE 
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4 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied kunnen worden uitge-

sloten, omdat in het plangebied geen geschikte bebouwing en uitsluitend rela-

tief jonge bomen aanwezig zijn. De jonge bomen zijn niet dik genoeg en te 

gaaf om holten voor vleermuizen te bieden. In de gebouwen rond het plange-

bied zijn verblijfplaatsen van onder meer gewone dwergvleermuis en laatvlie-

ger niet geheel uitgesloten, maar onwaarschijnlijk gezien de openheid van het 

gebied. Deze soorten zijn met rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en wa-

tervleermuis echter wel uit directe omgeving ((1), bijlage 2) bekend en zullen 

het plangebied als foerageergebied gebruiken. Gezien de huidige inrichting 

zullen vooral de Rensel en de opgaande begroeiing op de wal aan de noordkant 

als foerageergebied worden gebruikt. 

 

Na realisatie van de ontwikkeling zal het foerageergebied voor vleermuizen 

niet wezenlijk veranderen. Door de nieuwbouw en de aanplant van bomen 

kunnen daarnaast (op den duur) verblijfplaatsen voor vleermuizen ontstaan. 

Negatieve effecten op beschermde soorten of soorten van de Rode lijst als 

gevolg van de ontwikkelingen worden niet verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de voorkomende soorten ontstaan. Alle vleermuissoorten, alsmede 

hun vaste verblijfplaatsen zijn streng beschermd. Er kunnen geen vaste ver-

blijfplaatsen van deze soorten worden vernietigd en verstoord (artikel 11) of 

exemplaren worden gedood (artikel 9) en derhalve worden geen verbodsover-

tredingen ten aanzien van vleermuizen verwacht. 

4 . 3   

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

De ruige en begroeide delen van het plangebied, zoals de houtsingel of de dijk 

langs de Rensel, vormen geschikt leefgebied voor soorten. De wal en dijk vor-

men geschikt leefgebied voor licht beschermde ware muizen, woelmuizen en 

spitsmuizen. Daarnaast is dat deel van het plangebied mogelijk een onderdeel 

van het foerageergebied van steenmarter of bunzing. Binnen het plangebied 

wordt echter geen verblijfplaats van deze marterachtigen verwacht, tenzij de 

golfplaatloods bij de ingang incidenteel wordt gebruikt. Overigens zijn er wei-

nig plaatsen die voldoende dekking bieden. Op het terrein liggen nog depots 

van natuursteen (marmer, graniet, porfier) waartussen ruimten zitten die mo-

gelijk als verblijfplaats kunnen dienen voor bijvoorbeeld muizen en egel. Ove-

rigens ligt het plangebied redelijk ingesloten in de bebouwde kom en door 

kanalen en infrastructuur, zoals de rijksweg A7, geïsoleerd van het buitenge-

bied. De genoemde soorten betreffen, op steenmarter na, licht beschermde 

soorten die ook uit de bronnen (1, 4, 22) naar voren komen. Middelzwaar (eek-
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hoorn) en strikt beschermde soorten (das) die uit de bronnen (1) naar voren 

komen, worden op basis van de biotoopeisen van deze soorten niet binnen het 

plangebied verwacht. Daarvoor ontbreken respectievelijk loofbos en grasland. 

 

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal de bodem worden vergraven en een 

groot deel van het plangebied worden bebouwd, waardoor leefgebied van de 

voorkomende soorten verloren gaat en enkele vaste verblijfplaatsen worden 

vernietigd en verstoord. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood. Het 

ligt in de lijn der verwachting dat het plangebied na inrichting een lagere 

waarde voor zoogdieren zal hebben, al blijven wal en dijk in stand en groen.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied 

komen enkele licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze 

soorten kunnen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de 

ontwikkelingen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

 

Om invulling te geven aan de zorgplicht is het zeer wenselijk dat het plange-

bied voor aanvang van de werkzaamheden zo veel mogelijk ongeschikt voor 

dieren wordt gemaakt. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door de 

vegetatie in het terrein enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

kort af te maaien en te snoeien en te kappen en het terrein en de loods voor 

het afbreken leeg te ruimen. In de tussenliggende dagen zullen diersoorten 

zoals (spits)muizen het terrein verlaten, omdat er niet voldoende dekking 

aanwezig is. 

4 . 4   

V o g e l s  

Het plangebied is door de aanwezigheid van een houtsingel en ruigte in de 

huidige, braakliggende toestand niet geheel ongeschikt als onderdeel van het 

foerageergebied voor bijvoorbeeld boomvalk, buizerd, slechtvalk, sperwer en 

steenuil. Die functie is echter incidenteel en leidt zeker niet tot broeden. Op 

het terrein werden geen roofvogels gezien. Nesten van deze vogels, die ge-

bruikmaken van een vaste verblijfplaats, zijn niet aangetroffen en worden niet 

in of direct rond het plangebied verwacht. Huismus en roek zullen eveneens 

incidenteel voorkomen, maar vestigen is niet waarschijnlijk gezien de open-

heid en het ontbreken van geschikte nestlocaties en voedselbronnen. Gierzwa-

luw, grote gele kwikstaart, havik, wespendief, ooievaar en ransuil zijn op 

grond van de biotoopvereisten uitgesloten. In het plangebied zullen vogels als 
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koolmees, vink en merel tot broeden komen, bijvoorbeeld in de houtsingel op 

de wal.  

 

Het broed- en foerageergebied van een aantal vogelsoorten zal veranderen als 

gevolg van de ontwikkelingen. De nieuwe situatie is, doordat de houtsingel 

gehandhaafd blijft, echter ook geschikt voor de aangegeven soorten broedvo-

gels. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, 

kunnen nesten van broedvogels worden verstoord. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vogels ontstaan. Alle vogelsoorten (uitgezonderd 

exoten) zijn beschermd. Ontheffing voor het vernielen en verstoren van be-

woonde nesten van vogels (artikel 11) wordt in principe niet verleend. Men kan 

er in dit plangebied van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtre-

den als buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen 

wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaam-

heden voor het broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen 

broedvogels een rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de 

werkzaamheden worden gestoord. De Flora- en faunawet kent geen standaard-

periode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedsei-

zoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. Wanneer men de werkzaamhe-

den tijdens het broedseizoen wil opstarten, dient het terrein voor aanvang van 

de werkzaamheden door een deskundige te worden onderzocht op het voorko-

men van broedvogels. Wanneer broedvogels worden aangetroffen, moeten de 

werkzaamheden worden uitgesteld of moet rond het nest een ‘werkvrije’ zone 

in acht worden genomen. 

4 . 5   

A m f i b i e ë n  

In de Rensel kunnen enkele algemene amfibieën zoals gewone pad, bruine 

kikker en/of kleine watersalamander voorkomen. In het plangebied hebben 

alleen de kade en de wal met houtsingel en mogelijk de natuursteendepots 

voor amfibieën enige beperkte waarde. De waarde van dijk en kade is beperkt, 

vanwege het steile en volledig met damwandprofiel beklede talud. Ter hoogte 

van de inham is dit een kadewand. Er staan plassen op de verharding, waarin 

voortplanting denkbaar is. Rugstreeppad is echter in de verre omtrek in geen 

decennium aangetroffen, dus daarvoor hoeft niet te worden gewaakt. Voor-

noemde licht beschermde soorten kunnen incidenteel in het plangebied voor-

komen. 

 

Door de ontwikkelingen zal het plangebied als leefgebied voor amfibieën ver-

anderen. In de toekomstige situatie zullen de randen echter even beperkt 

geschikt zijn als leefgebied voor genoemde soorten. Bij graafwerkzaamheden 

zullen echter depots worden opgeheven en terreindelen worden vergraven, 
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waardoor mogelijk enkele (overwinterings)verblijfplaatsen worden vernietigd 

en/of verstoord. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden enkele exemplaren 

worden gedood. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In het plangebied komen enke-

le licht beschermde soorten voor. Het gaat hierbij om bruine kikker, gewone 

pad en kleine watersalamander. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kun-

nen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de ontwikkelin-

gen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In het geval 

van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten een vrij-

stelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn geen aan-

vullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een 

ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de zorg-

plicht van toepassing. 

4 . 6   

R e p t i e l e n  

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig, al 

zijn natuursteenhopen die blijven liggen natuurlijk verdacht. Uit het raadple-

gen van verschillende bronnen (1, 26, 27) komt naar voren dat in de ruime 

omgeving van het plangebied geen waarnemingen van reptielen bekend zijn. Er 

worden derhalve geen reptielen binnen het plangebied verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelin-

gen worden geen effecten op reptielen verwacht. 

4 . 7   

V i s s e n  

Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de vroegere trekvaart de Rensel. In 

deze watergang kunnen vele algemene vissoorten zoals tiendoornige stekel-

baars en blankvoorn voorkomen. Vanwege de waterkwaliteit in het Winscho-

terdiep en aangrenzende kanalen is het geen geschikt biotoop voor 

beschermde vissoorten.  

 

De bouw van De Wereldbazar heeft geen gevolgen voor de kade en de aangren-

zende Rensel. Er zijn daardoor geen effecten op vissen. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vissen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen 

worden geen effecten op beschermde soorten of soorten van de Rode lijst 

verwacht. 
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4 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Door het voormalige intensief industriële gebruik en de daarvoor gemaakte 

inrichting is het plangebied geen hoogwaardig leefgebied voor dagvlinders. In 

het plangebied komen wel enkele nectar- en waardplanten voor van algemene, 

niet beschermde soorten zoals kleine vos en klein koolwitje. 

 

Op basis van de geraadpleegde bronnen (1) kan de streng beschermde keizers-

mantel in de omgeving van het plangebied worden verwacht. Keizersmantel 

staat tevens op de Rode lijst vermeld als ‘verdwenen uit Nederland’. De soort 

plant zich zeer waarschijnlijk niet meer in Nederland voort. De soort wordt 

nog wel jaarlijks waargenomen als zwerver uit bergbossen in de Eifel en de 

Ardennen. Het plangebied heeft geen speciale waarde voor de soort.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep dagvlinders ontstaan. Als gevolg van de ontwikke-

lingen worden geen effecten op beschermde soorten of soorten van de Rode 

lijst verwacht. 

4 . 9   

L i b e l l e n  

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde libellen 

aanwezig, omdat de plasvorming niet jaarrond open water oplevert. Daarnaast 

komt uit het raadplegen van verschillende bronnen (1, 23) naar voren dat in de 

ruime omgeving van het plangebied geen waarnemingen van beschermde libel-

len bekend zijn. Er worden derhalve geen beschermde libellen binnen het 

plangebied verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep libellen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen 

worden geen effecten op beschermde soorten of soorten van de Rode lijst 

verwacht. 

4 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e n  

Met het oog op de aanwezige biotopen en het voorkomen en de verspreiding in 

Nederland worden binnen en direct rond het plangebied geen beschermde 

overige ongewervelde soorten verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep ont-

staan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen effecten op beschermde 

soorten verwacht. 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 
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5 5  C o n c l u s i e  e n  

c o n s e q u e n t i e s  

5 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op ruime afstand van het plangebied en zijn 

hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. De natuurwaarden bui-

ten de Ecologische Hoofdstructuur worden door de ontwikkelingen niet ge-

schaad. Gezien de aard van de ingrepen zijn geen negatieve effecten op deze 

gebieden te verwachten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. De activiteit is op het punt 

van natuur niet in strijd met het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 

en de Omgevingsverordening 2009.  

5 . 2   

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een zeer beperkte na-

tuurwaarde kent. Wanneer bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening 

wordt gehouden met het broedseizoen van vogels (zie voorwaarden paragraaf 

4.4) en het gebied conform de zorgplicht wordt opgeschoond (zie voorwaarden 

paragraaf 4.3 en 4.5) worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en fauna-

wet overtreden.  

Voor de aanwezige licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de ver-

boden in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de zorgplicht van toepassing. 

5 . 3   

U i t v o e r b a a r h e i d  

Uit het onderzoek naar effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat de 

aanwezige natuurwaarden geen belemmeringen vormen voor de uitvoerbaar-

heid van het bestemmingsplan. Deze conclusie geldt voor de beschermde soor-

ten en de noodzaak van ontheffingen.  

De gemeenteraad kan onder overweging van de gegeven argumenten ten aan-

zien van Natura 2000-gebieden het bestemmingsplan vaststellen. Het is aan 

het bevoegd gezag om de visie dat er geen sprake zal zijn van negatieve effec-
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ten op overige beschermde gebieden en een noodzaak tot vergunningen, te 

bevestigen. 

 

Gezien de aangetroffen soorten en de in dit rapport opgenomen voorziene 

plannen en activiteiten behoudt dit onderzoek drie jaar zijn geldigheid voor 

een wettelijke of juridische procedure. Dit betreft een ontheffingsaanvraag 

voor de Flora- en faunawet of een besluit waarop de Algemene wet bestuurs-

recht van toepassing is (onder andere een besluit voor de Wro). Bij aanpassin-

gen van het oorspronkelijke plan en veranderingen in de 

terreinomstandigheden van het plangebied, die kunnen leiden tot andere in-

zichten met betrekking tot natuurwaarden, zal een actualisatie van het onder-

zoek moeten plaatsvinden. Dit geldt ook wanneer het beleid voor beschermde 

gebieden in de omgeving verandert. 
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6 6  B r o n n e n  

6 . 1   

V e l d b e z o e k  

Het plangebied en omgeving is op 30 oktober 2012 bezocht door de heer 

drs. R.G. Meijer om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen 

van planten- en diersoorten. Tijdens het bezoek zijn plantensoorten geno-

teerd, maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was 

een half bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 6 °C en een matige 

noordwestenwind.  

6 . 2   

M e d i a  

1. www.quickscanhulp.nl. QuickScanHulp is een internetapplicatie die 

gegevens over beschermde soorten van de laatste vijf jaar in een aan te 

geven gebied toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de 

nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het is een initiatief van on-

der meer de Gegevensautoriteit Natuur en de organisaties binnen de 

VOFF (www.natuurloket.nl). 

2. www.telmee.nl. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke Parti-

culiere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Op de site is tevens 

verspreidingsinformatie van planten en dieren te vinden. 

3. www.waarneming.nl. Waarneming.nl is een website van vrijwilligers, 

waarop natuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld. Op de si-

te is tevens verspreidingsinformatie van planten en dieren te vinden. 

4. www.zoogdieratlas.nl. Zoogdieratlas.nl is een digitale verspreidingsatlas 

van zoogdieren. De verspreiding van zoogdieren wordt per provincie in 

kaart gebracht. Zoogdieratlas.nl is een initiatief van de Zoogdiervereni-

ging. De Zoogdiervereniging werkt per provincie samen met diverse or-

ganisaties. 

6 . 3   

G e g e v e n s  

5. Stichting FLORON, Leiden voor gegevens van planten; FlorBase 2K
2
. 

                                                   
2  FlorBase is een bestand met plantensoortwaarnemingen op 1 x 1 kilometerhokniveau. Het 

bestand bestaat uit gegevens van provincies, particulieren, terreinbeherende organisaties 

en instituten. 

VERKENNEND VELDBEZOEK 
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6. Zoogdierdatabank van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbe-

scherming, Arnhem. 

7. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen voor gegevens van 

oktober 2012. 

8. Landelijke Databank Stichting RAVON, Nijmegen voor gegevens van am-

fibieën en reptielen. 

6 . 4   

L i t e r a t u u r  

9. Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland, schaal 

1:50.000. Toelichting bij kaartblad 13(, 18 en 23) Winschoten, Wagenin-

gen 1980. 

10. Grote Historische Atlas Groningen, Uitgeverij Nieuwland, Tilburg 2006. 

11. Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, 2 Noord-Nederland 

1851-1855, Groningen 1990. 

12. Versfelt, H.J., M. Schroor, De atlas van Huguenin 1819-1829, uitgever 

Heveskes Uitgevers, Groningen 2005. 

13. Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlin-

derstichting, De Dagvlinders van Nederland, verspreiding (periode 

<1980-2003) en bescherming, Nederlandse fauna deel 7, Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Inverte-

brate Survey - Nederland, Leiden 2006. 

14. Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren (verspreidingsperiode 1970-1988), 

Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 1992. 

15. Brouwer, T., B. Crombaghs, A. Dijkstra, Vissenatlas Groningen Drenthe 

(verspreidingsperiode 1980-2007), Uitgeverij Profiel Bedum, 2008. 

16. Dijkstra, V., Belangrijkste zoogdiergebieden in Nederland; mededeling 

37 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 

(VZZ), Utrecht 1997. 

17. Hustings, F., J.-W. Vergeer, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels (verspreidingsperiode 1998-2000), Ne-

derlandse fauna deel 5, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 

KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden 

2002. 

18. Kapteyn, K., Vleermuizen in het landschap: Over hun ecologie, gedrag 

en verspreiding (periode 1980-1993), Schuyt & Co Uitgevers en Impor-

teurs en Provincie Noord-Holland, Haarlem 1995. 

19. Limpens, H., K. Mostert en W. Bongers, Atlas van de Nederlandse vleer-

muizen: Onderzoek naar verspreiding (periode 1986-1993) en ecologie, 

KNNV Uitgeverij, Utrecht 1997. 

20. Meijden, R. van der, Heukels’ Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff 

bv, Groningen/Houten 2005. 

21. Molen, van der H., Verspreidingsatlas van de Groninger zoogdieren (pe-

riode 1975-1993), Groningen 1993. 
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22. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Nederlandse libellen 

(Odonata) (verspreidingsperiode <1950-1997) - Nederlandse fauna deel 

4, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & Eu-

ropean Invertebrate Survey - Nederland, Leiden 2002. 

23. Nie, dr. H. de, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen (versprei-

dingsperiode 1971-1995), Media Publishing en Stichting Atlas Versprei-

ding, Doetinchem 1996. 

24. Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, 

V. Lefeber. A.J. van Loon, A.A. Maelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, 

J. de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Neder-

land (Hymenoptera: Aculeata) (verspreidingsperiode <1980-1999) - Ne-

derlandse fauna deel 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 

Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & European Invertebrate Survey - Ne-

derland, Leiden 2004. 

25. Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2010 (verspreidingsperiode 

2001-2010), RAVON 42, jaargang 13 (4): blz. 105-119. 

26. Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2009 (verspreidingsperiode 

2000-2009), RAVON 38, jaargang 12 (4): blz. 78-98. 

27. Twisk, P., A. van Diepenbeek, J.P Bekker, Veldgids Europese zoogdie-

ren, Stichting Uitgeverij KNNV, Zeist 2010. 

28. Waarnemingenverslag 2007 ‘Dagvlinders, libellen en sprinkhanen’ (ver-

spreidingsperiode 1999-2006), EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de 

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. 

29. Westhoff, dr. V., drs. A.J. den Held, Plantengemeenschappen in Neder-

land, boek Thieme & cie, Zutphen 1975. 

30. Dienst Landelijk Gebied, Handreiking Flora- en faunawet, Voor werk-

zaamheden en activiteiten in het kader van bestendig gebruik, besten-

dig beheer en onderhoud en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling, 

versie 1.1 (werkkader intern), 31 oktober 2008. 

31. Dienst Regelingen, Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet 

bij ruimtelijke ingrepen, brief met referentie ffw2009.corr.046, 26 au-

gustus 2009. 
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Bijlage 1. Wet- en regelgeving natuurwaarden 

 

Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft de Flora- en 

faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Relevante wet- en regelgeving met be-

trekking tot gebiedsbescherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en het bescher-

mingsregime van de Ecologische Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op 

deze wet- en regelgeving gegeven. 

 

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de Vogel-

richtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de 

nationale wetgeving verwerkt. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren 

en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt 

in ieder geval in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwe-

ge te laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan 

te maken (artikel 2). 

 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te 

beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen (artikel 9) of 

opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te 

beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is 

verboden (artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 

enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van bijvoorbeeld het 

foerageergebied en migratieroutes. 

 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte 

rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libel-

len, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel. 

 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet in 

werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie bescher-

mingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd onder de Flora- en faunawet' worden 

de soorten ingedeeld in drie tabellen. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit 

tabel 1), overige soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 

3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht, 

middelzwaar en streng beschermd gehanteerd. 

 

Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat 

wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van 

deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de 

artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvul-

lende eisen gesteld. De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in 

het geheel niet ten aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten 

aanzien van huisspitsmuis voor zover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij behorende 

erven of roerende zaken bevindt. 

 

Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een vrijstelling in het 

kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw & Innovatie goedgekeurde gedragscode (zie hierna). Deze 

gedragscode moet door de sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor 

goedkeuring. Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten 

ZORGPLICHT 

VERBODEN 

BESCHERMDE SOORTEN 

BESCHERMINGSREGIMES 

TABEL 1 

TABEL 2 



 

 

ontheffing worden aangevraagd. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij 

middelzwaar beschermde soorten zijn: 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort; 

- de activiteit moet een redelijk doel dienen. 

 

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend onder strikte 

voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen zodanig worden gemitigeerd 

dat er geen effecten zijn te verwachten op het goede voortbestaan van de soort op de locatie 

van de ingreep. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing zijn: 

- er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn; 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort; 

- er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn; 

- er wordt zorgvuldig gehandeld; 

- er vindt geen benutting of economisch gewin plaats. 

 

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Flora- en faunawet dient een activitei-

tenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het doel van de aanvraag en een 

uitgebreide onderbouwing van de activiteit beschreven. Het vormt de basis van de beoorde-

ling door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Inno-

vatie. 

 

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een verbodsovertreding 

wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activiteitenplan op te stellen om het 

'zorgvuldig werken' vast te leggen. Dit activiteitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een 

ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet ter beoordeling aan de Dienst Regelingen worden 

voorgelegd. Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van de maatregelen, maar een 

afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoering van de maatregelen die in het activi-

teitenplan zijn beschreven, wordt een overtreding van de Flora- en faunawet namelijk voor-

komen en is een ontheffing niet nodig. 

 

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoeren van activi-

teiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren wordt voorkomen of tot 

een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de gedragscode aangegeven hoe in de praktijk 

zorgvuldig wordt gehandeld. 

 

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belemmerende regelge-

ving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat een ecoloog vaststelt dat er geen 

ontheffingen volgens artikel 75 Flora- en faunawet nodig zijn of dat deze kunnen worden 

verkregen (ABRvS 23 augustus 2006). Dit oordeel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed 

onderzoek en juridisch navolgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is 

gebeurd. De begrippen 'ecoloog', 'goed onderzoek' en 'rapportage' zijn beschreven in de 'Hand-

reiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008' van de Dienst Landelijk Gebied. 

 

B e s l u i t  R o d e  l i j s t e n  f l o r a  e n  f a u n a  

De Rode lijsten zijn officieel door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna, november 2004, gedeeltelijk herzien en 

aangevuld per september 2009) op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het 

behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 

1979 (Verdrag van Bern). Voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

zijn de rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Veel rode lijstsoor-

ten (vooral planten) worden niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor 

geen (duidelijke) juridische status.  

 

TABEL 3 

ACTIVITEITENPLAN 

AFWIJZING 

GEDRAGSCODE 

BEOORDELING 



 

 

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de trend en de 

zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de volgende categorieën, met de 

daarbij behorende trend en zeldzaamheid: 

- UW uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu afwezig op wereld-

schaal; 

- UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu in het 

wild afwezig op wereldschaal, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden 

of gekweekt; 

- VN verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu afwezig in Nederland; 

- VNW in het wild verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu in het wild 

afwezig in Nederland, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden of ge-

kweekt; 

- EB ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam; 

- BE bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afge-

nomen en nu zeldzaam; 

- KW kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 

afgenomen en nu vrij zeldzaam; 

- GE gevoelig: stabiel of toegenomen, maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 

afgenomen, maar nog algemeen. 

 

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die internationale ver-

dragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stellen. Daarom is op 1 oktober 

2005 de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden, die de gebiedsbescherming van 

nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt. 

 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten; 

- Wetlands. 

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvisie) waarin de 

Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een ver-

gunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 

die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van 

de provincies de vergunningen, maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minis-

ter van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie dit. 

 

Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd gebied moet in 

een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (samen met zijn ecologisch 

adviseur), worden ingeschat of de voorgestane ontwikkeling een significant negatief effect op 

dit gebied tot gevolg kan hebben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de 

zogenaamde voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt 

verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure dient te worden 

doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het bevordert de voortgang van het 

proces wanneer de initiatiefnemer een aantal globale onderzoeksgegevens voor dit voorover-

leg aanlevert. In voorliggend rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.  

 

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door de eco-

loog wordt gegeven, is voor de Natuurbeschermingswet 1998 het oordeel van het bevoegd 

gezag nodig (zie ook Vergunning). Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel 

van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in de planologische procedure, 
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tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden niet kunnen worden geschaad 

door de getoetste ontwikkeling. 

 

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant negatief effect 

is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief 

effect is, maar dit zeker niet significant is, moet een verslechterings- en verstoringstoets 

worden gedaan. Voor beide toetsen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de 

vorm van een natuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op 

verzoek van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning 

als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 

aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van een eerdere aanwijzing als natuur-

monument is aangewezen, geldt voor dat zelfstandige gebied of voor die specifieke aanwij-

zingscriteria een lichter afwegingskader met een zekere bestuurlijke vrijheid. 

 

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet rekening worden 

gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereenvolgens worden beoordeeld 

op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende reden van groot openbaar belang en verplich-

te (C) compensatie. Veel projecten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom 

gunstig zijn om bij twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm 

van een natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onderzoekers, de 

initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijkheid om het plan zo bij te 

stellen dat significant negatieve effecten worden voorkomen. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 

betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden opgenomen in de aanwij-

zingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied 

staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De 

instandhoudingsdoelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. 

 

Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn nog niet alle aanwijzingsbesluiten voor de 162 

Natura 2000-gebieden klaar. De laatste stand van zaken met betrekking tot de (definitieve) 

aanwijzingsbesluiten is te vinden op de internetsite van het Ministerie van EL&I (gebiedenda-

tabase). Zolang definitieve aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden, wordt getoetst aan de 

bestaande gebiedsdocumenten of de conceptaanwijzingsbesluiten. 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In een beheerplan 

wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied worden gehaald (instandhou-

dingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, 

waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het be-

heerplan worden geregeld, waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheer-

plan moet binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastgesteld. Sinds 1 

september 2009 zijn voor ruim 80 van de 168 gebieden conceptbeheerplannen beschikbaar. 

 

E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een 

speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit in 

Nederland waarborgen. De EHS is een beleidsconcept dat zijn wortels heeft in het Nationaal 

Natuurbeleidsplan van 1990. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de 

plannen van de rijksoverheid met betrekking tot de EHS. Provincies zijn verantwoordelijk voor 

de realisering van de EHS. In de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning is dit als beleidsdoel opgenomen. 

 

De EHS bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden; 

- toekomstige natuurgebieden; 
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- beheergebieden. 

 

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruimte, zoals uitge-

werkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en 

herbegrenzen EHS). In het geval van een ruimtelijke procedure worden ingrepen bij EHS-

gebieden door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie, 

getoetst. Wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aan-

tasting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot open-

baar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde 'nee, 

tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet 

worden gecompenseerd. 

 

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door een 

ecoloog wordt gegeven, is in het geval van effecten op de EHS het oordeel van het bevoegd 

gezag nodig. Dit komt overeen met de Natuurbeschermingswet 1998. Het college van Gedepu-

teerde Staten van de betreffende provincie is gewoonlijk het bevoegd gezag. In voorliggend 

rapport levert de ecoloog wel de argumenten voor dat besluit. Teneinde te voldoen aan arti-

kel 3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in 

de planologische procedure, tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden 

niet kunnen worden geschaad door de getoetste ontwikkeling. 
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Bijlage 2. Opgave NDFF - quickscanhulp.nl 29-10-2012 11:56:36 

 

Soort  Soortengroep  Bescherming  Afstand  

Daslook Vaatplanten middelzwaar beschermd 0 - 1 km 

Tongvaren Vaatplanten middelzwaar beschermd 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Buizerd Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Havik Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Huismus Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Ransuil Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Roek Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Sperwer Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Steenuil Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Wespendief Vogels streng beschermd 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren streng beschermd 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren streng beschermd 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren streng beschermd 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren streng beschermd 0 - 1 km 

Watervleermuis Zoogdieren streng beschermd 0 - 1 km 

Levendbarende hagedis Reptielen middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Kleine zonnedauw Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Rapunzelklokje Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Rietorchis Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Ronde zonnedauw Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Steenanjer Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Wilde gagel Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Wilde marjolein Vaatplanten middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Eekhoorn Zoogdieren middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

Steenmarter Zoogdieren middelzwaar beschermd 1 - 5 km 

keizersmantel Insecten - Dagvlinders streng beschermd 1 - 5 km 

Kerkuil Vogels streng beschermd 1 - 5 km 

Zwarte Wouw Vogels streng beschermd 1 - 5 km 

Das Zoogdieren streng beschermd 1 - 5 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren streng beschermd 1 - 5 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren streng beschermd 1 - 5 km 

Kleine modderkruiper Vissen middelzwaar beschermd 5 - 10 km 

rouwmantel Insecten - Dagvlinders streng beschermd 5 - 10 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen streng beschermd 5 - 10 km 

Grote modderkruiper Vissen streng beschermd 5 - 10 km 

Boommarter Zoogdieren streng beschermd 5 - 10 km 



 

 

Soort  Soortengroep  Bescherming  Afstand  

Brandts vleermuis Zoogdieren streng beschermd 5 - 10 km 

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren streng beschermd 5 - 10 km 
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Hoofdstuk 1 Positionering project 

1.1 Achtergrond 

De komende jaren zal het project ‘de Wereldbazar’ worden ontwikkeld te Winschoten. De 

locatie van dit project is verplaatst: van Bad Nieuweschans 10 km naar het westen naar de 

Papierbaan 80 gelegen aan de Rensel, de blauwe loper van Winschoten. De Wereldbazar 

wordt een overdekte markt waar 400 tot 600 marktstands (gemiddeld 35 m²) kunnen wor-

den gehuisvest. Het project richt zich met name op ondersteuning van bestaande onder-
nemers in de directe omgeving, en daarnaast ook op ondernemers uit overig (Noord-) Ne-

derland en het aangrenzende gebied in Noord-Duitsland. Vanuit sociale en werkgelegen-

heidsredenen, is gekozen voor de locatie in de gemeente Oldambt. De gemeente Oldambt, 

is namelijk een van de armste gemeentes van Nederland (8e plaats in 2012 van gemeenten 

met de laagste gemiddelde inkomens per hoofd van de bevolking, bron: CBS). Niet alleen 

moet de Wereldbazar voor inwoners een betaalbare uitgaansgelegenheid worden, waar 

met name gezinnen met lage inkomens een leuke dag kunnen doorbrengen. Ook het cre-

eren van extra arbeidsplaatsen en ondersteuning van al aanwezige ondernemers in de re-

gio, zijn belangrijke redenen geweest voor de initiatiefnemer om dit project op deze wijze op 

te zetten .  

 

Sinds 2005 is de initiatiefnemer van de Wereldbazar reeds bezig met het realiseren van de 

overdekte markt. Inmiddels is de financiering van de gebouwen gerealiseerd en is de inte-

resse van ondernemers, met reeds 570 aanmeldingen, gewaarborgd.  

 

Gemeente en provincie zijn betrokken geweest bij het stedenbouwkundige ontwerp en zijn 

in overleg met initiatiefnemers op een  herontwikkelingslocatie  in Winschoten uitgekomen, 

omdat dit een  kerngebied binnen Oost-Groningen is en Winschoten een toeristische impuls 

hard kan gebruiken. Het project komt steeds meer in een stroomversnelling terecht en is 

hard op weg richting realisatiefase. Buck Consultants International (BCI) heeft al eerder een 

economische effecten analyse opgesteld in december 2008. Een belangrijke conclusie was 

dat het project niet concurreerde met bestaande detailhandels concepten en eerder een 

structuurversterkende werking had op bestaande voorzieningen met een  substantiële eco-

nomische spin-off op de regio. Om de (structuur versterkende) effecten nogmaals in kaart te 

brengen en om aan te duiden wat de effecten voor het Winschoten koopcentrum zijn heeft 

de initiatiefnemer gevraagd om nogmaals de economische effecten van het initiatief te on-

derzoeken. 
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Figuur 1.1 Impressie Wereldbazar  

 

 
 

Dit rapport brengt de economische effecten van de Wereldbazar zo nauwkeurig mogelijk 

in kaart en zet uiteen welke bijdrage het project levert aan de stimulering van de lokale en 

regionale economie. Ook wordt het project gepositioneerd op basis van kengetallen en er-

varingsgegevens van andere (soortgelijke) projecten. Gegevens  over de marktbelang-

stelling voor de Wereldbazar zijn aangeleverd door de initiatiefnemer. 

 

 

1.2 Kernargumenten Wereldbazar 

Het is niet geheel toevallig dat de Wereldbazar in de gemeente Oldambt wordt gevestigd. 

De werkgelegenheid in de gemeente Oldambt is de afgelopen jaren afgenomen, en met 7,1 

% kent deze gemeente  een hogere werkloosheid dan de regio Oost-Groningen (gemiddeld 

6% werkloosheid) en Nederland als geheel (gemiddeld 4,5% werkloosheid1). Zie ook figuur 

1.1. Geconstateerd kan worden dat de werkloosheid in de regio, maar ook in Nederland de 

laatste maanden snel oploopt als gevolg van de economische recessie. 

 

Het project heeft een duidelijke focus op ondernemers en inwoners van de gemeente Ol-

dambt en omliggende gemeenten in (Oost-)Groningen. Het  kan voor ondernemers uit de 

regio voor een verbreding van hun omzetbasis zorgen en voor inwoners moet het een be-

taalbare uitgaansgelegenheid voor het hele gezin worden. Ook zal het project werkgele-

genheid bieden voor langdurig werklozen en laagopgeleiden. Daarmee heeft de Wereldba-

zar niet alleen een economische, maar zeker ook een sociale functie. 

                                                
1
 Bron: Oldambtincijfers.nl, 2012 
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Figuur 1.2 Werkloosheid per gemeente, juli 2012  

 

 
 

 

Niche markt 
 

De Wereldbazar is een uniek project dat binnen Nederland, zeker binnen Noord- en Oost 

Nederland, een specifieke nichemarkt bedient. Het is een nieuw concept dat nog nergens 

in Noord- en Oost Nederland in deze vorm bestaat. Figuur 1.2 laat zien waarom de Wereld-

bazar zich in een niche markt bevindt.  

 

 

 

Gemeente Oldambt 
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Figuur 1.1 Wereldbazar in een niche markt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Wereldbazar 

 

 

 

A Ander aankoopmotief 
 Voor de bezoeker van de Wereldbazar staat niet het doelgericht winkelen voorop, zoals 

dat het geval is in  een factory outlet. Het gaat hier eerder om recreatief winkelen, ofwel 

‘intensieve leisure’ (zie figuur onder). 

 De consument wil een dagje uit (met het hele gezin). Het aankopen van product(en) is 

vaak een afgeleide daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dagelijkse aankopen 
zorg en gemak 

Doel gericht aankopen 
extensief leisure 

Recreatief winkelen 
intensief leisure 

Aankoop motief van de bezoeker van De wereldbazar 

B
Ander aankoopmoment
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Ander aankoopmotief

D
Nauwelijks concurrentie 

met 
reguliere detailhandel

Wereldbazar
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Verrijking bestaande
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B Ander aankoopmoment 
 De Wereldbazar is alleen in weekenden open, terwijl winkels en outlet centra meestal 

open zijn van maandag tot zaterdag. 

 Een bezoeker zal de Wereldbazar minder frequent bezoeken (2 a 3 keer per jaar) dan 

een winkel- of outletcentrum. Het is een uitstapje. 

 

 

C Verrijking bestaande assortiment 
 De producten die op de Wereldbazar worden verkocht, behoren niet tot de traditionele 

detailhandel. Het productaanbod is sterk gericht op streekeigen producten en specifieke 

buitenlandse producten. 

 

 

D Nauwelijks concurrentie met reguliere detailhandel 
 De Wereldbazar is een onderscheidend winkelconcept, dat een ander productassorti-

ment (C) biedt dan het winkelaanbod in Winschoten en in andere kernen in de regio. In 

Bijlage 1 is een vergelijking opgesteld van het winkelaanbod in Winschoten met het 

aanbod dat door ondernemers in de Wereldbazar wordt ingevuld. De Wereldbazar trekt 

bezoekers aan met een ander aankoopmotief (A) dan de detailhandel of het winkelaan-

bod in Winschoten. 

 Daarbij zullen relatief veel ondernemers uit de eigen regio (Groningen) op de Wereldba-

zar vertegenwoordigd zijn. Voor hen betreft het puur een aanvulling op hun omzet. 

 Het betreft een aanvullend leisure-aanbod, waar als afgeleide niet-traditionele detail-

handelsproducten worden verkocht.  

 

 

Positionering 
 

De Wereldbazar is geen reguliere detailhandel,  maar ook geen outlet centrum. Het is een 

overdekte markt die ruimte biedt voor ‘intensieve leisure’ en het doen van impulsaankopen. 

De aankopen worden gedaan bij bestaande ondernemers zie zich op deze overdekte markt 

kunnen vestigen en hiermee zowel hun afzetgebied als hun omzet kunnen vergroten. On-

dernemers uit de gemeente hebben binnen hun branche voorrang bij verhuur (helder aan-

name beleid) boven ondernemers van buiten de regio. Een DPO-onderzoek om aan te to-

nen dat de Wereldbazar niet tot marktverstoring leidt voor de detailhandel in de regio is dan 

ook niet aan de orde. In 2008 heeft de toenmalige gemeente Reiderland (nu onderdeel van 

Oldambt) een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar onder meer de mogelijke ver-

dringingseffecten van de Wereldbazar ten opzichte van het winkelaanbod in Nieuweschans 

en in de regio. Het bureau Vijn heeft geconstateerd dat met het beoogde concept van de 

Wereldbazar er geen sprake was van verdringen richting de detailhandel in de regio. 
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Toeristisch recreatief combinatie bezoek 
 

Via de weg 
De Wereldbazar zet actief in op gecombineerd toeristisch-recreatief bezoek in Win-
schoten en Oldambt. Een digitaal loket voor arrangementen is in ontwikkeling en er zal in 

de overdekte markt een fysiek loket komen waar deze arrangementen aangeschaft kunnen 

worden. Arriva Touring verzorgt deze arrangementen. 

 

 

 

Er zijn reeds verkennende contacten gelegd met (Duitse) touroperators die een compleet 

dagarrangement in de gemeente Oldambt  – inclusief bezoek aan de Wereldbazar - kunnen 

verzorgen. Met dagdeelarrangementen in de omgeving, waaronder musea, attracties, com-

binatie met kunst-,  fiets-, wandel-, en waterroutes, profiteert ook de regio mee. 

 

Figuur 1.2 Impressie Wereldbazar vanaf het water 

 

Voorbeeld van georganiseerd combinatie bezoek:  
In Papenburg is de toeristische attractie ‘de Meyer werft’ (bouw van cruiseschepen) ook 

gecombineerd met een arrangement waarbij de bezoekers uitstappen in het centrum. Hier 

wordt eerst een bezoek aan het plaatselijke VVV kantoor afgelegd, vervolgens rijden de 

bussen door naar ‘de Meyer werft’ en daarna gaan de bussen terug naar het centrum en 

kunnen de bezoekers nog 2 á 3 uur winkelen in Papenburg. De bouw van cruise schepen 

is goed voor 750.000 bezoekers per jaar en deze worden daarna dus bewust en georga-

niseerd het centrum van Papenburg in geleid. Met georganiseerd combinatie bezoek. 

Bron: www.Meyer Werft.de 
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Naar verwachting kan met name koopcentrum Winschoten meer (met name Duitse, zie ook 

het Imago Onderzoek uit 2009) bezoekers – en dus meer bestedingen - verwachten. In de 

kern van Winschoten profiteren de ondernemers van de toename van toeristen en consu-

menten. Het gaat daarbij om de zogenaamde intensieve leisure, waar toeristisch bezoek 

gecombineerd wordt met andere leisure-activiteiten zoals winkelen, en het bezoeken van 

diverse toeristische attracties. Combinatiebezoek met de Rozentuin (met rododendron rou-

te),de Blauwe stad en andere toeristisch recreatieve bestemmingen in Oldambt is mogelijk, 

zoals vestingdorp Bad Nieuweschans, de Old Ambt glasblazerij-glasgalerie, De Oude remi-

se etc. Mogelijkheden zijn er volop (zie figuur 1.3).  

 

Figuur 1.3 Mogelijkheden toeristisch-recreatief combinatiebezoek in gemeente Oldambt 

   
 

Bron: VVV Groningen 

Via het water 
Bij Spa World Hotel (een andere ontwikkeling van de Wereldbazar Onroerend Goed B.V. 

worden in de nabije toekomst rondvaart arrangementen aangeboden naar Blauwe stad en 

Winschoten (De Wereldbazar). In Figuur 1.4 is vermeld hoe de vaarroutes in de regio de 

verschillende attracties kunnen verbinden. Zoals hierna zal  worden aangegeven, zullen via 

de Wereldbazar  arrangementen aangeboden worden (per bus) naar bezienswaardigheden 

in de regio  die vooraf geboekt kunnen worden via een digitaal loket. 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele mogelijkheden voor  
arrangementen: 
1. Spa World Hotel (Bad-

Nieuweschans) 

 

2. Blauwestad 

 

3. Stadswandelingen Win-

schoten Het Gilde 

4. Vestingmuseum 

5. Old Ambt glasblazerij-
glasgalerie, 

6. De Oude Remise, 
Galerie Wiek XX, 
Galerie Ka 
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Figuur 1.4 Waterverbindingen gemeente Oldambt 

 

Met Winschoten koopcentrum 

 

De Wereldbazar wil combinatiebezoek met koopcentrum Winschoten bevorderen door de 

bezoekers die met Tourbussen en Pendelbussen arriveren uit te laten stappen in het hart 

van het centrum Winschoten. (Tourbussen parkeerplaatsen te Noorden van de Langestraat 

en pendelbussen op het Marktplein.) Er komen fiets-, wandel- (figuur 1.5), en waterroutes 

(figuur 1.4) naar de overdekte markt. De water beleving van Winschoten “de recreatieve 
winkel- en waterstad” 2 kan worden  vergroot door vanaf de kade voor de Tramwerkplaats 

via pendel boten (water taxi’s) een verbinding tussen de overdekte markt en centrum te 

maken.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Bron: Gemeente Oldambt (2011). Centrumvisie Winschoten 2025 

Het Imago onderzoek (2009) beschrijft dat Duitse consumenten Winschoten als ‘toeris-

tisch’ en de winkels als ‘exclusief’ ervaren worden (p3). Hiermee eindigt Winschoten als 

winkelplaats in hun beoordeling op de tweede plaats, na Leer, maar ruim voor Groningen 

(vijfde plaats). Een toeristisch recreatief combinatie bezoek met Winschoten centrum is 

dus een logische combinatie met een bezoek aan de Wereldbazar. 
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Figuur 1.5  Samenhang van Wereldbazar met centrum van Winschoten via fiets- en wandelroutes 

 
 

Bron afbeelding: Piet Ziel, Centrumvisie Winschoten 

 

 

1.3 Conclusie 
 

 

 

Op basis van het bovenstaande blijkt dat de Wereldbazar een bijzonder project is, dat als 

interessant mag worden bestempeld. Hiervoor bestaat een aantal redenen, namelijk: 

 

 De Wereldbazar wordt gevestigd in Oldambt, in  één van de gemeenten met de gemid-

deld laagste inkomens per hoofd van de bevolking in Nederland. De komst van de over-

dekte markt heeft niet alleen een economisch effect (meer werkgelegenheid), het pro-

ject kent daarnaast een sterke sociale component (dagje uit voor het hele gezin, werk 

voor uitkeringsgerechtigden); 

 De Wereldbazar richt zich op een nichemarkt; er is sprake van een ander aankoopmo-

tief, een ander aankoopmoment, een verrijking van het bestaande assortiment, en daar-

bij is er nauwelijks sprake van concurrentie met reguliere detailhandel; 

 De Wereldbazar biedt een totaalconcept dat gericht is op ‘intensieve leisure’, waarbij het 

doen van aankopen een afgeleide daarvan is; 

 De Wereldbazar zet volop in op arrangementen in de regio, waardoor toeristisch-

recreatief combinatiebezoek mogelijk is. De regio kan dus op deze manier mee profite-

ren van de bezoekers – en dus ook bestedingen – die de Wereldbazar aantrekt. 
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 Winschoten koopcentrum kan rekenen op meer impuls aankopen van bezoekers van 

buiten de regio die door toeristisch-recreatief combinatiebezoek ook het centrum aan 

doen . De Wereldbazar vergroot het verzorgingsgebied van het koopcentrum van Win-

schoten. 
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Hoofdstuk 2 Inpassing in beleidskaders 

2.1 Pijlers project 

De Wereldbazar is gebaseerd op een viertal pijlers die elkaar versterken en gezamenlijk 

voor de uniciteit van het project zorgen. Deze projectpijlers zijn: 

 

 Economische pijler: het project kent een structuurversterkende werking op de omliggen-

de economie, door de extra arbeidsplaatsen die worden gecreëerd en de extra beste-

dingen die worden gegenereerd door de bezoekers aan de Wereldbazar. 

 Sociale pijler: het project is bewust laagdrempelig opgezet, zodat het ook toegankelijk is 

voor mensen met een laag besteedbaar inkomen. 

 Werkgelegenheidspijler: het project streeft naar arbeidsreïntegratie van langdurig werk-

lozen en laagopgeleiden. Naast deze ‘directe’ werkgelegenheid gaat er ook een belang-

rijke impuls uit naar andere bedrijvigheid in de regio, de zogenaamde ‘indirecte’ werkge-

legenheid.  

 Milieu en ruimte pijler: het project stelt voor de toekomst de waterentree van Winschoten 

“de recreatieve winkel en waterstad” veilig en vormt een goede  nieuwe functie in het 

centrum van Winschoten in plaats van de geluidsbelastende asfaltcentrale die er voor-

heen gevestigd was (zie ruimtelijke onderbouwing Bügel Hajema). Bovendien is het 

ruimtelijk ontwerp van het gebouw van de Wereldbazar (zie figuur 1.1) door de gemeen-

te Oldambt beoordeeld als duurzaam ontworpen en leidend tot een versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.     

 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre deze vier projectpijlers aansluiten bij de be-

langrijke vigerende beleidskaders van zowel Rijk, provincie als gemeente. 

 

 

2.2 Match pijlers met beleidskaders 

Om na te gaan in hoeverre het project de Wereldbazar past binnen belangrijke vigerende 

beleidskaders, wordt op drie overheidsniveaus nagegaan hoe de projectpijlers passen bin-

nen de beleidsdoelen die zijn gesteld (zie ook figuur 2.1). Het gaat hierbij om de volgende 

beleidskaders: 
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A Rijksbeleid  
B Provinciaal beleid ‘POP 3  
C Lokaal beleid ‘economisch beleidsplan Oldambt’ (Kadernota tot 2015 met door-

kijk naar 2025) 
 

Figuur 2.1 Match projectpijlers met beleidsdoelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: BCI 

 

 

 
Ad A Rijksbeleid 
 

Het Rijksbeleid voor de komende jaren kenmerkt zich door verregaande bezuinigingen om 

de Nederlandse economie ook in de toekomst een innovatieve, concurrerende en onder-

nemende economie te laten blijven. Het project Wereldbazar levert op de volgende manier 

een bijdrage aan de Rijksdoelen: 
 

 Het project stimuleert de werkgelegenheid. Structuurversterkende projecten in Noord-

Nederland, zoals de Wereldbazar, zijn daarbij welkom. Bovendien heeft het vorige ka-

binet het ruimtelijk economisch beleid gedecentraliseerd naar de provincies, omdat in 

de regio’s het best maatwerk geleverd kan worden om ondernemers op de juiste ma-

nier te ondersteunen. 

 Het project bevordert de re-integratie van kansarmen. Het voldoet daarmee aan de 

doelstelling van het kabinet om meer mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt een plaats te laten vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

 Het project voldoet aan de milieudoelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen (zie 

onderbouwing Bügel Hajema). Dat geldt in eerste instantie voor de manier waarop het 

gebouw ontworpen is en gebouwd gaat worden. Maar ten tweede kan ook worden ge-

steld dat het benutten van collectief vervoer door de bezoekers van de Wereldbazar het 

autogebruik substantieel verminderd. 

 Het project biedt maatwerk. Sinds de  Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur die in 

2010 verscheen, zijn provincies en gemeenten meer baas in eigen achtertuin. Zij mo-

gen meer dan voorheen bepalen waar er bijvoorbeeld wordt gebouwd en welk natuur-

gebieden moeten worden beschermd. Dit volgens het motto ‘decentraal waar het kan, 

centraal waar het moet’. 
 

 

Economisch

Sociaal

Werkgelegen-

heid

Milieu

Gemeente

Provincie

Rijk
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Ad B Provinciaal beleid 
 

In het Provinciaal OmgevingsPlan wordt het ruimtelijk beleid voor de komende jaren uitge-

werkt als het gaat om wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid, milieu en veiligheid. De 

hoofddoelstelling voor POP is duurzame ontwikkeling (‘voldoende werkgelegenheid en een 

voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van 

de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om 

zich te ontplooien’). Het project Wereldbazar past op een aantal manieren binnen de doelen 

en kaders die in het POP 3 zijn gesteld, namelijk: 
 

 Het project voldoet aan het hoofddoel van het provinciaal beleid, namelijk om meer 

werkgelegenheid in Groningen te creëren. 

 Het project zorgt voor behoud en versterking van kwaliteiten en fysieke leefomgeving, 

aangezien concepten van meervoudig ruimtegebruik en ‘Cradle to Cradle’ in het ge-

bouw worden toegepast. Daarnaast wordt het gebouw op een goede manier landschap-

pelijk ingepast3. 

 Het specifieke karakter van het project, de niche markt waarin het project is gedoken 

(zie paragraaf 1.2 en rapport Bügel Hajema ) en de verantwoorde ruimtelijke inpassing 

van het project, rechtvaardigen de ligging van de Wereldbazar op het bedrijventerrein, 

pal tegen het centrum aan (zie ook Bestemmingsplan Wereldbazar Winschoten). Het 

project is door herlocatie inmiddels gelegen in  de kernzone van Winschoten. Er is nog 

gezocht naar een locatie in het centrum van Winschoten maar er was eenvoudigweg 

geen locatie die groot genoeg is. De Wereldbazar levert met de herontwikkeling van het 

bedrijventerrein ook een bijdrage aan een andere belangrijke doelstelling van het pro-

vinciaal beleid, namelijk de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen.  

 Vanwege de niche markt en de ‘nieuwe bestemming’ van niet-traditionele detailhandel 

waarop het project zich richt, leidt het project slechts in sommige  branches tot een  zeer 

beperkte mate  van verdringing. Koopkrachtverplaatsing vindt nauwelijks plaats aange-

zien ondernemers uit de kernen ook in het weekend op de Wereldbazar hun producten 

verkopen.  Daarnaast zal de Wereldbazar ook leiden tot extra bestedingen van toeristen 

en consumenten van buiten de regio, zoals in paragraaf 1.3 al is aangehaald. 
 

 

Ad C  Lokaal beleid 
 

In 2011 is door de gemeenteraad van Oldambt het kaderstellende raadsprogramma voor de 

periode tot en met 2015 opgesteld met een doorkijk naar 2025. Het project sluit nadrukkelijk 

aan bij een aantal centrale thema’s in dit raadsprogramma, namelijk: 
 

 Het project voldoet aan het doel om de werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden te 

bevorderen. 

 De voorzieningen in de kern worden op peil gehouden, aangezien het project een ver-

breding van de activiteiten, en  daarmee de omzet van ondernemers in Winschoten, 

maar ook van elders kan verhogen. 

 Het project voldoet aan de doelstelling om recreatie en toerisme in de gemeente (en 

regio) te bevorderen. 

                                                
3
 Voor nadere toelichting zie Ruimtelijke Onderbouwing Bugel Hajema. 



Buck Consultants International  15
   

 Het betreft een innovatief project dat bij de pioniers gedachte van het economisch be-

leidsplan (kader nota) aansluit. Het innovatieve karakter zit in de invulling van het con-

cept van de Wereldbazar, namelijk om extra bestedingen van buiten de regio aan te 

trekken, het duurzame ontwerp van het gebouw, de relatie die wordt gelegd tussen re-

creatief winkelen in combinatie met het bezoeken van andere attracties in de regio en 

het betrekken van lokale en regionale ondernemers bij het initiatief. 

 De overdekte markt zorg voor toevloei van “vers bloed” in de “Winschoter bloedsom-

loop”; middels de stroom bezoekers van buiten de regio.  

 Het project verstevigd het concept ‘recreatieve winkel- en waterstad’ en biedt mogelijk-

heden voor de uitbouw van de plannen van gemeente over de realisatie van een blau-

we loper richting Blauwe stad.  

 
 

 
 

 
Economisch beleidsplan (kadernota) 2011 

De relevante passage uit het economisch beleidsplan over detailhandel (paragraaf 3.3.3.):  

 

“De handelssector in Oldambt biedt werkgelegenheid aan ruim 2.650 personen en heeft 
een belangrijke aantrekkingskracht en meerwaarde voor de regio. De binnenstad van Win-
schoten en haar winkelaanbod hebben een belangrijke regionale en grensoverschrijdende 
(met name richting Duitsland) functie. Meer dan de helft van de bezoekers komt van buiten 
de gemeente. Naast Winschoten is er ook detailhandel in de omliggende woonkernen aan-
wezig, denk hierbij aan Scheemda.” 
 
Trends 
Uitdagingen die de ondernemer op zich afziet komen zijn: de mondige consument, behoud 
van identiteit ten aanzien van de bedrijfsformule, inspelen op de lifestyle en identiteit van de 
doelgroepen, branchevervaging en samenwerkingsvormen. Door de toename van de inter-
netverkoop zal de gemiddelde hoeveelheid winkeloppervlak met 30% dalen. Deze ontwik-
keling gaat dan ook niet zonder gevolgen aan Oldambt voorbij..”  
 
 
Definitief Aktief beleidsplan toerisme en recreatie 2011 
De relevante passage uit het economisch beleidsplan over recreatie en toerisme:  

 
“In de toekomstvisie van de gemeente Oldambt wordt recreatie en toerisme dan ook als één 
van de speerpunten van beleid gezien. Volgens cijfers van de provincie Groningen vormt 
deze sector zo’n 6 % van de totale werkgelegenheid. Doordat het gebied ingrijpend op de 
schop genomen is, was het noodzakelijk om onder andere allerlei nieuwe verkeersinfra-
structuur aan te leggen. De nieuwe ontsluiting van het gebied heeft extra toeristische fiets-, 
wandel- en watersportmogelijkheden opgeleverd. Daarnaast zijn in een relatief korte perio-

College besluit 19-06-2012 
 
Op 19 juni 2012 heeft het college van de gemeente Oldambt besloten dat men: 

 Instemt met het stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie Papierbaan 80 te Winschoten in het kader 

van het project met de werknaam Wereldbazar (onder randvoorwaarden) 

 De raad voorstelt het besluit tot instemming te bekrachtigen, conform het bijgevoegde raadsvoorstel- 

en besluit 

 

Als vervolg hierop kan de initiatiefnemer opdracht geven een bestemmingsplan op te stellen. 
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de veel nieuwe dagrecreatieve voorzieningen tot stand gekomen, zoals ondermeer jachtha-
vens, een strand en horecavoorzieningen. 
 
Oldambt ligt ook in een aantrekkelijke regio met het toeristische Westerwolde in Oost-
Groningen, de stad Groningen en heeft grensoverschrijdende contacten en projecten met 
onder andere de Duitse grensgemeenten Leer, Bunde, Emden en Papenburg. 
 
Recreatie en toerisme is een belangrijk speerpunt van het gemeentelijk beleid. De rol van 
de gemeente is voorwaardenscheppend, stimulerend, coördinerend en faciliterend. De ge-
meente richt zich op de randvoorwaarden die nodig zijn voor een verdere duurzame toeris-
tische ontwikkeling met economische impulsen en meer werkgelegenheid. Dat vereist een 
integrale aanpak, waarbij recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, economische 
zaken en werkgelegenheid, communicatie en kunst & cultuur in elkaar grijpen en elkaar 
versterken. 
 

Het beleid is erop gericht om de bestaande verworvenheden aan recreatieve infrastructuur 
en toeristische bedrijvigheid te koesteren en uit te bouwen. Het gaat om goed beheer en 
nieuwe investeringen en om een stimulerend ondernemersklimaat. Nieuwe mogelijkheden 
voor aanvullend toeristisch aanbod worden onderzocht.”  
 
 
 

2.3 Conclusie 

De match van de vier pijlers met de verschillende beleidskaders laat zien dat het project 

voldoet aan zowel de sociale, ruimtelijke als economische doelstellingen van gemeente, 

provincie en Rijk (zie ook Ruimtelijke Onderbouwing uit het Bestemmingsplan van Bügel 

Hajema). 

 

Om de hardheid van economische projecten aan te kunnen tonen, heeft het Centraal Plan-

bureau (CPB) een aantal toetsingscriteria ontwikkeld. Deze criteria kunnen ook worden toe-

gepast op het project de Wereldbazar. Het project voldoet aan deze toetsingscriteria, name-

lijk: 

 

 Effectiviteit, ofwel doeltreffendheid: project scoort goed op probleemoplossend ver-

mogen, structuurversterking 

 het project bevordert de werkgelegenheid; 

 het project richt zich daarbij specifiek op integratie van ‘zwakke’ doelgroepen, in dit 

geval uitkeringsgerechtigden; 

 het project zorgt niet voor aantasting van verzorgingsstructuur in kleine kernen, 

maar voor verbreding omzetbasis bestaande ondernemers. 

 

 Efficiëntie, ofwel doelmatigheid: menskracht en gelden worden bij project efficiënt inge-

zet 

 het project kan rekenen op private financiers en ruim voldoende marktbelangstelling. 

Het project kent namelijk al meer dan voldoende ondernemers die zich in de afgelo-
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pen periode als potentiële huurder hebben gemeld (zie volgend hoofdstuk). Deel-

name van zowel private partijen (waaronder financiers) als ondernemers is gewaar-

borgd; 

 er is geen overheidsgeld nodig. Het project kan zonder subsidie van start gaan. 

 

 Legitimiteit, is overheidsbetrokkenheid gerechtvaardigd: bij het verder uitwerken van 

het project in een bestemmingsplan: 

 het project past goed in de beleidskaders van de provincie en de gemeente; 

 met de te creëren arbeidsplaatsen wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen 

van de sociaal-economische achterstand (Oost-)Groningen; 

 de overheden hebben in dit project  vooral een rol in  de ruimtelijke/ planologische 

facilitering van het project. 
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Hoofdstuk 3 Structuurversterkende ele-
menten Wereldbazar 

Vanwege de sociaal-economische achterstand van Noord-Nederland, zijn structuurverster-

kende initiatieven als de Wereldbazar hard nodig. Een project is structuurversterkend indien 

het extra inkomen (in de regio) genereert, extra bezoekers c.q. ondernemers aantrekt en – 

niet geheel onbelangrijk - indien het extra omzet genereert bij al aanwezige ondernemers. 

Dit hoofdstuk gaat in op de genoemde structuurversterkende elementen van het project. 

 

 

3.1 Ondernemers 

Het project de Wereldbazar wordt gerealiseerd om met name ondernemers uit de regio een 

bredere omzetbasis te bieden. Aangezien de gemeente Oldambt en een aantal omliggende 

gemeenten in Oost-Groningen economisch matig presteren, wordt de ondersteuning van 

deze ondernemers uit de directe omgeving van de Wereldbazar extra gestimuleerd.  

 

Op dit moment hebben zich 570 ondernemers aangemeld voor een unit in de Wereldbazar 

(stand oktober 2012). Zoals blijkt uit figuur 3.1 komt bijna twee derde van de onderne-
mers uit de regio (= provincie Groningen), 14% komt uit overig Nederland (vooral uit de 

provincies Drenthe en Friesland) en 8% van de ondernemers komt uit Duitsland. Daarnaast 

verkoopt 14% van de ondernemers buitenlandse streekproducten. Deze (deels allochtone) 

ondernemers zijn apart benoemd, aangezien het van belang is voor de segmentering van 

de Wereldbazar. Dit is een belangrijk element waarop de Wereldbazar zich wil onderschei-

den. 
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Figuur 3.1 Ondernemers naar herkomstregio 

64%
14%

8%

14%

Binnen Regio Buiten Regio Duitsland Buitenlandse streekproducten
 

   
Bron: De Wereldbazar 

 

 

De ondernemers die zich hebben aangemeld voor een unit in de Wereldbazar vertegen-

woordigen tal van branches binnen de detailhandel. Een overzicht van de verdeling van de 

ondernemers naar branche binnen de detailhandel is weergegeven in bijlage 1. De bran-

chering wordt nog aangepast als de werkelijke verhuur van units gaat starten. Niet alle aan-

gemelde ondernemers zullen van start gaan4, maar als het initiatief van start gaat zal dit ook 

andere ondernemers aantrekken. De nu al bekende belangstelling van ondernemers geeft 

echter wel een goed beeld van de spreiding van ondernemers over verschillende branches. 

De meeste ondernemers zijn vertegenwoordigd in de branches ambulante handel (180 on-

dernemers), buitenlandse levensmiddelenzaken (115 ondernemers) en modezaken (42 

ondernemers, in het lagere segment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Bij veel aanmeldingen binnen een branche krijgen ondernemers uit Winschoten en de regio voorrang op huur-

ders van buiten de regio. 

Verdeling ondernemers naar branche 
Uit de verdeling van de ondernemers naar branche in Winschoten en in de Wereldbazar 
blijkt dat de Wereldbazar zich op andere segmenten concentreert. Er zijn branches waar 
de Wereldbazar ondernemers herbergt die überhaupt nog niet vertegenwoordigd  zijn in 
Winschoten. In branches waar op het eerste gezicht een overlap lijkt (zelfde branche 
omschrijving) blijkt dat ondernemers die zich willen gaan vestigen in de Wereldbazar 
zich richten op de lagere prijssegmenten (bijv. onderkleding) of juist op andere pro-
ducten in de branche (bijv. specialistisch aanbod van etenswaren). Ook hier geldt echter 
dat lokale/regionale ondernemers zich ook in de Wereldbazar kunnen presenteren, met 
specifieke aanbiedingen of andere producten dan in hun winkels in de regio. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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Vanaf 2005 konden ondernemers zich aanmelden voor een unit. In dat eerste jaar meldden 

40 ondernemers zich aan, het jaar erop waren dat er 132 en in 2007 verdubbelde dat aantal 

tot 268 aanmeldingen. De belangstelling vanuit de markt is in ieder geval groot. Recent 

heeft de 570-ste ondernemer zich aangemeld, vanuit de concurrerende markt de Bever-

wijkse bazaar. De belangstelling blijft groot ook al hebben ondernemers geduld moeten 

hebben.  

 

Voor bestaande ondernemers uit de regio is het van belang om te weten dat inschrijving 

nog steeds mogelijk is. Verhuur  aan ondernemers uit de regio krijgt voorrang  bij de 

aanname boven ondernemers van buiten af. Daarnaast is een goede segmentatie van be-

lang om de markt gevarieerd te houden, zodat het zijn aantrekkingskracht behoudt 

 

3.2 Bezoekers 

De inschatting van de bezoekersaantallen van de Wereldbazar wordt gemaakt op basis van 

bezoekersaantallen van rommelmarkten en braderieën in de regio Oost-Groningen en op 

basis van bezoekersaantallen van de Beverwijkse Bazaar. Qua type project kan de Wereld-

bazar goed worden vergeleken met de overdekte markt in Beverwijk, waarbij de (verwach-

te) bezoekersaantallen voor de Wereldbazar worden gerelateerd aan de schaalgrootte van 

het project en het aantal inwoners in de (ruime) regio. 

 

Tabel 3.12 Bezoekersaantallen vergelijkbare markten 

 Wereldbazar 
Winschoten 

De Bazaar 

(Beverwijk) 
Rommelmarkt 

Eelde (Vitalis 

Eelde ) 

Eurobazaar 

Zuidbroek  

(Eurohal) 

Zwarte markt 

Zuidlaren 

Bezoekersaantallen 

per weekend 14.000 28.000 7.000 14.000
1 

 

20.000  
Aantal standhou-

ders 570 2500   
 

Vierkante meters 35.000 X  15.000 6.000  15.000 
Bron: 
http://www.debazaar.nl 
http://www.vitalisvlooienmarkten.nl 
http://www.eurohalzuidbroek.eu  
http://www.zwartemarktzuidlaren.nl 

 

Op basis van de ervaringsgegevens vanuit de Beverwijkse Bazaar en op basis van de ver-

kennende contacten met geïnteresseerde (Duitse) touroperators, kan worden gesteld dat 

de Wereldbazar zo’n 14 duizend bezoekers per weekend zal aantrekken, gelijk verdeeld 

over de zaterdag en zondag. Dit bezoekersaantal zal na verloop van tijd mogelijk verder 

oplopen. Gezien de ligging van de Wereldbazar nabij de Duitse grens en op basis van erva-

ringsgegevens van outlet centra in Nederlandse grensregio’s (waaronder de outlet in Roer-

mond) komt naar verwachting ongeveer de helft van de bezoekers uit Duitsland (straal 

100 km). Ook het onderzoek naar koopkrachttoevloeiing van Duitse consumenten in Win-

schoten laat dezelfde verdeling zien. Bovendien kan het aantal bezoekers van buiten de 

regio beïnvloed en gestimuleerd worden door arrangementen en collectief vervoer van 

http://www.debazaar.nl/
http://www.vitalisvlooienmarkten.nl/
http://www.eurohalzuidbroek.eu/
http://www.zwartemarktzuidlaren.nl/
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bezoekers. Daarnaast komt ongeveer 40% uit de provincie Groningen en 10% uit overig 

(Noord-)Nederland.   

 

Het is belangrijk inzicht te hebben in bestedingen en bijbehorende patronen van mensen. 

Dit om maximaal in te kunnen spelen op de wensen en eisen die deze mensen hebben en 

stellen aan winkelvoorzieningen. Met betrekking tot de verdeling van consumentenbeste-

dingen constateert HBD (2010) dat het percentage van bestedingen aan detailhandel in de 

periode tussen 2001‐2009 daalde van 34,9% tot 31,4%. Dit heeft ondermeer te maken met 

de matige economische groei, maar ook met de snelle groei van internethandel. Om con-

sumenten te binden aan een winkelcentrum zijn nieuwe impulsen nodig. 

 

Vergroten van het verzorgingsgebied van ondernemers 
 

De gemeente Oldambt heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 85.000 inwoners5 

(zie figuur 3.2).  

Figuur 3.2 Verzorgingsgebied Winschoten 

 
Bron: RUG (2011) 

                                                
5
 Bron: Gemeente Oldambt (2011). Oldambt, goud in het verbinden 

Omvang bestedingen Duitse bezoekers 
Goudappel Coffeng (2006); spreekt van ‘substantiële’ koopkrachttoevloeiing’ vanuit 

Duitsland: 6% van de totale omzet in de dagelijkse sector en 8% in de niet-dagelijkse 

sector (p.30). De Duitse consument is hierbij vooral gericht op het centrum van Winscho-

ten  (en grootschalige detailhandel). De koopkrachttoevloeiing van Duitse consumenten 

wordt in wordt in interviews onderschreven: “55% van mijn omzet op vrijdag en zaterdag 

is afkomstig van Duitse consumenten”.  

Bron: ‘Winkelstad Winschoten’ - Rug (2011) 
 



Buck Consultants International  22
   

Uit koopstromenonderzoek voor het winkelcentrum van Winschoten komt daarnaast naar 

voren dat Winschoten een bovengemiddelde aantrekkingskracht heeft op winkelend publiek 

uit de regio6. In figuur 3.3 is een straal van 20 km getrokken rond Winschoten. Het potenti-

ele regionale verzorgingsgebied is daarmee ruim 210.000 inwoners. Op basis van erva-

ringscijfers met andere overdekte markten (de Beverwijkse Bazar) en toeristische attracties 

kun je uitgaan van een verzorgingsgebied van de Wereldbazar met een straal van minimaal 

100 kilometer. In dat gebied wonen ruim 4 miljoen inwoners.  

 

Figuur 3.3 Potentieel verzorgingsgebied Wereldbazar 

 

 
 

 

In figuur 3.3 is het verzorgingsgebied van Oldambt weergegeven voor dagelijkse en niet-

dagelijkse boodschappen. De Wereldbazar kan met zijn grote aanzuigende werking voor 

een forse koopkracht toevloeiing zorgen door toestroom van bezoekers. Door de komst van 

de Wereldbazar neemt de koopkrachttoevloeiing substantieel toe als gevolg van de volgen-

de effecten: 

 

 Een vergroting van het verzorgingsgebied voor niet-dagelijkse boodschappen 

 Toevloeiing van nieuwe bezoekers uit een groter gebied waardoor het aantal inwo-

ners in het potentieel verzorgingsgebied fors toeneemt  

 

 

 

Collectief vervoer 
 

                                                
6
 Bron: RUG (2011). Winkelstad Winschoten: een planologische verkenning 
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De Duitse bezoekers zullen met name met georganiseerd vervoer komen. De Wereldbazar 

heeft hierover reeds vergevorderde contacten met Duitse touroperators. Een groot deel van 

de Nederlandse bezoekers zal met de Wereldbazar pendelbus (verzorgt door Arriva Tou-

ring) naar de overdekte markt komen. Daarnaast zal een groot deel van de Nederlandse 

bezoekers met de auto komen. Naar verwachting van de initiatiefnemers komen dagelijks 

5.000 bezoekers met collectief vervoer dan wel de speciale (goedkope kaarten voor €5 re-

tour vanaf Groningen) pendelbussen en 2.000 bezoekers met eigen vervoer (tabel 3.2). 

Arriva Touring kan met het draaien van deze diensten personeel en materieel optimaliseren 

en kan derhalve tegen gereduceerde tarieven vervoer vanuit de kernen rond om Winscho-

ten verzorgen. Voor deze pendel bussen kunnen vooraf middels het web portaal -dat hier-

voor speciaal wordt opgericht- kaarten gereserveerd en deelarrangementen geboekt wor-

den. Op deze manier kan Arriva Touring nauwkeurig plannen en indien nodig worden lokale 

touroperators middels onder aanneming ingezet. Op deze manier werkt zelfs het collectieve 

vervoer naar De Wereldbazar structuurversterkend op de regionale vervoerssector. Bij de 

Beverwijkse bazaar was vanaf de aanvang een hele markt ontwikkeling te zien van tourope-

rators die zich georganiseerd hadden om in te spelen op deze afzet markt. Dit zal nu dus 

concreet en georganiseerd gebeuren en worden ingevuld door Arriva Touring.   

 

Tabel 3.1 Aantal dagelijkse bezoekers, naar land en naar vervoermiddel 

 Bezoekers Nederland Bezoekers Duitsland 

Eigen vervoer 1.500 500 

Georganiseerd vervoer 500 3.000 

Pendelbus 1.500  

Totaal 3.500 3.500 

 
Bron: Bugel Hajema, Bestemmingsplan Wereldbazar  
 

 
 
Samenstelling extra bestedingen 
 

In figuur 3.4 is schematisch weergegeven welke extra bestedingen door bezoekers worden 

gerealiseerd via de Wereldbazar en daaraan gekoppelde bezoeken in de regio. De bezoe-

kers van binnen de regio (ad A ) zorgen voor extra bestedingen door extra aankopen (ge-

zien assortiment) en door extra bestedingen vanuit leisure-motief (extra beleveringswaar-

de). De bezoekers van buiten de regio (ad B) zorgen voor extra bezoeken (en aankopen) 

OV bereikbaarheid 
Vanwege de ligging van het station ver van het centrum en de hoge kosten voor open-

baar vervoer (voor gezinnen) en vanwege de goede ligging aan de A7 goed is de We-

reldbazar niet goed bereikbaar per OV. Vanuit de omliggende kernen is het ook slecht 

bereikbaar met het openbaar vervoer vanwege het uitgeklede dienstrooster in het week-

end.  

 

Winschoten wordt nu echter beter bereikbaar voor een groot verzorgingsgebied omdat  

mensen in de nabijheid van de opstapplaatsen ook van het georganiseerde vervoer van 

de Wereldbazar gebruik kunnen maken om naar het centrum van Winschoten te komen. 

Het vervoer is goedkoop en uitstappen in hartje centrum Winschoten is mogelijk.  
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en extra belevingswaarde en meer (vervolg) bestedingen in de regio als gevolg van toeris-

tisch-recreatief combinatiebezoek. 

 

 

 

Figuur 3.4 Bezoekers van binnen de regio (A) en bezoekers van buiten de regio (B) 

  

Bezoekers binnen regio Extra bestedingen Extra bevevingswaarde

 

 

3.3 Koopstromen 

De Wereldbazar is een overdekte markt waar een bezoeker gemiddeld 2 a 3 keer per jaar 

komt. De gemiddelde bestedingen van een bezoeker per keer is afgeleid van de gemiddel-

de besteding bij outlet centra en overdekte markten. Bij outlet centra besteedt een bezoeker 

gemiddeld tussen € 10,- en € 20,- (bron: Monitoring effecten FOC 3-meting, Goudappel 

Coffeng 2006). Er zijn echter essentiële verschillen tussen een outlet centrum en de We-

reldbazar als het gaat om bestedingen, namelijk: 

 

 Enerzijds is de Wereldbazar een project dat zich meer richt op de onderkant van de 

markt (‘mensen met een laag besteedbaar inkomen’). Het project trekt wat dat betreft 

soortgelijk publiek als op rommelmarkten en braderieën het geval is. 

Bezoekers buiten regio Extra bezoeken 
Meer (vervolg)bestedingen in regio Extra belevingswaarde 

Huidige situatie 

Effect  
Wereldbazar 

Effect  
Wereldbazar 
 

Huidige situatie 

A 

B 
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 Anderzijds trekt de Wereldbazar veel Duitse bezoekers (50%), die juist relatief veel be-

steden. Op basis van ervaringsgegevens kan worden gesteld dat bezoekers uit Duits-

land naar verwachting rond € 40,- per bezoek besteden in de Wereldbazar7. 

 Verder geldt dat de bezoekers van de Wereldbazar een ander bezoekmotief en aan-

koop motief hebben, zie paragraaf 1.2. 

 

De invloed van de Duitse bezoekers, maar liefst 50% van het totaal aantal bezoekers, 

weegt zwaarder mee in de gemiddelde bestedingen. Naar verwachting bedraagt de gemid-
delde besteding per persoon per bezoek 25 euro (inclusief horecabezoek).  
Met een verwacht aantal bezoekers van 14 duizend per weekend, kan de Wereldbazar re-

kenen op ongeveer 350 duizend euro aan koopstromen per weekend. Dit betekent een to-
taal aantal koopstromen van zo’n 18,2 miljoen euro op jaarbasis. 

 

 

 
 

 

3.4 Inzicht in ‘extra’ werkgelegenheid 

Vaak treedt bij nieuwe grootschalige detailhandelsvoorzieningen, zoals outlet centra, (in 

ieder geval de angst voor) grote concurrentie op met de detailhandel in de omliggende ker-

nen/ centra. Toevoeging van het winkelvloeroppervlak in bestaande of nieuwe winkelcentra 

gaat in het algemeen ten koste van (minder goed functionerende) winkelmeters elders. Dit 

wordt ook wel verdringing genoemd. Bij de Wereldbazar zal er waarschijnlijk in zeer be-
perkte mate verdringing optreden van met name de ambulante handel8. Het gaat daarbij 

                                                
7
  In Nederlandse winkelgebieden is sprake van een bestedingsoverschot vanuit Duitsland en België. Met name 

 vanuit Duitsland vloeien veel bestedingen naar Nederland: Duitsers besteden ruim 3 keer zo veel in Neder-

 landse winkelcentra voor niet-dagelijkse artikelen dan Nederlanders in Duitse winkelcentra. Vooral de binnen

 steden van Maastricht en Venlo en het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond profiteren hiervan (bron: 

 Grenzelloos winkelen, BRO, 2007). In het DOC in Roermond komt ongeveer driekwart van de 2,8 miljoen 

 jaarlijkse bezoekers uit Duitsland (bron: Vastgoedmarkt, 2008). 
8 Ook de aanwezigheid van een gezellige markt sluit aan bij het beeld van een centrum dat zich wil typeren als 

“de recreatieve winkel- en waterstad”. Indien de ambulante handel (de Marktkooplieden van Winschoten) op 

Zondag niet terecht kunnen in het Winschoten centrum kan er in goed overleg veel geregeld worden. Het gaat 

om 28 stands die binnen het concept tegen een gereduceerd tarief ingepast kunnen worden.  

 

Visie op soortgelijke projecten (bron: Walas the Maverick) 
 

Volgens het bureau Walas Concepts, dat zich dagelijks bezighoudt met het inschatten van 
marktkansen van soortgelijke publieksgenererende objecten, is dit een realistisch bestedingsbedrag. De 
gemiddelde bestedingen op soortgelijke locaties in Nederland liggen rond € 28,- incl. BTW. Dit bedrag is  
als volgt opgebouwd: 
 
 € 4,80 horeca 
 € 18,80 markt en verse retail 
 € 4,50 voor wisselende/ seizoensgebonden thema’s en impulsaankopen 
 € 1,80 snoep en gadgets 
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met name om rommelmarkten, braderieën e.d., waar wellicht een kleine verschuiving van 

bezoekersstromen te zien zal zijn richting Wereldbazar. Het verdringingseffect op reguliere 

detailhandel is echter om een drietal redenen nauwelijks aanwezig, namelijk: 

 

 De Wereldbazar is geen nieuw winkelcentrum, maar een voorziening die de attractie-

kracht van Winschoten op consumenten uit de regio, maar ook daarbuiten zal vergroten. 

Dat komt enerzijds door het gevarieerde aanbod van producten op één locatie en an-

derzijds door het specifieke assortiment (kleding, etenswaren en horeca) dat extra be-

zoekers zal trekken. 

 Voor veel bezoekers is leisure (‘een dagje uit’) een belangrijk motief om de Wereldbazar 

te bezoeken. Bezoekers doen wel aankopen, maar doen dit niet doelgericht. Er zal eer-

der sprake zijn van zgn. impulsaankopen. 

 De bezoekersstromen die de markt met zijn aanzuigende werking aantrekt, zullen naar 

de winkels in het centrum van Winschoten geleid worden. Het betreft bezoekers  die 

een dagje uit zijn, waarbij aankopen doen  een afgeleide is, maar in de praktijk ook 

daadwerkelijk tot bestedingen leidt. Ook in het koopcentrum van Winschoten  zal dit lei-

den tot impuls aankopen.  

 Lokale ondernemers krijgen voorrang bij de huur van een unit op de Wereldbazar, 

waardoor er per definitie minder verdringing optreedt. Het betreft voor hen eerder een 

verbreding van hun omzetbasis. 

 Een bestaande ondernemer die zich op de overdekte markt vestigt kan niet op twee 

plaatsen tegelijk zijn en dient dus extra (part time) personeel aan te trekken. 

 

De Wereldbazar zal leiden tot een rendementsverhoging voor bestaande ondernemers. 

De komst van de overdekte markt betekent een verlenging van de openingsduur (zater-

dag/zondag), iets meer bestedingen (leisure-effect) en de instroom van koopkrachtigen van 

buiten de regio (o.a. Duitsers) en van binnen de regio (o.a. Blauwe Stad). Wegens de lage 

huur die ondernemers betalen, kunnen zij maximaal rekenen op een verdubbeling van hun 

winst.   

 

 
 
 

3.5 Conclusie 

Op basis van inzicht in de omvang en het type project kan worden gesteld dat het project 

een duidelijk structuurversterkend karakter kent. Hiervoor bestaat een aantal redenen, na-

melijk: 

Positionering Wereldbazar t.o.v. andere grootschalige detailhandelslocaties  
 
• In de Wereldbazar vestigen zich grotendeels bestaande ondernemers uit de regio. 
• Wereldbazar is een totaalconcept dat zich richt op versterking van de kleinere MKB-ondernemers. 
• Wereldbazar onderscheidt zich vanwege niet-doelgerichte aankopen die hier worden gedaan. 
• Wereldbazar heeft andere belevingswaarde: 

– grote variëteit aan producten (o.a. streekeigen/ buitenlandse streekproducten) 
– spreekt ander publiek aan (o.a. toeristisch-recreatief bezoek) 

• Wereldbazar genereert weliswaar minder bezoekers dan de Bazaar in Beverwijk maar heeft de poten-
tie om de komende jaren in bezoekersaantallen verder door te groeien. 
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 Het project zorgt voor een structuurversterkend effect op de regionale economie van-

wege de  extra banen die worden gecreëerd (zie volgend hoofdstuk). 

 Het project richt zich vooral op ondernemers uit de regio. De komst van de Wereldbazar 

leidt tot een vergroting van hun omzetbasis. Ondernemers uit Oldambt krijgen voorrang 

bij verhuur boven ondernemers van buiten af.  Ondernemers kunnen diezelfde trends in 

de economie, die anders bedreigend zijn voor de voortzetting van hun handel, in hun 

eigen voordeel aanwenden. Ondernemers in de (detail)handel zullen naar nieuwe afzet-

kanalen moeten zoeken om hun omzet op peil te houden. De economische crisis en de 

concurrentie van het internet vragen om nieuwe acties en een andere marktpositione-

ring. 

 De herkomst van bezoekers is gespreid, maar zeker de helft van de bezoekers zal van-

uit Duitsland komen. Van een verdringing van bestaande klanten van de detailhandel in 

de regio zal dus niet of nauwelijks sprake zijn.  

 Het project leidt tot een toename van bestedingen, niet alleen in de Wereldbazar maar 

ook – via toeristisch-recreatief combinatiebezoek – in koopcentrum Winschoten en de 

regio.  

 Er is sprake van een grote toestroom van bezoekers van buiten de regio die normaal 

gesproken niet tot het afzetgebied van koopcentrum Winschoten horen9.  Dit betekent 

‘Vers bloed’ in ‘de bloedsomloop van Winschoten’. 

 Er treedt nauwelijks verdringing op, aangezien het grootste deel van de ondernemers 

die op de Wereldbazar een unit huren, uit de regio komt. Daarnaast komen bezoekers 

hier niet in de eerste plaats om gerichte aankopen te doen, maar voor een leuk dagje uit 

met hun gezin. Dit leidt wel degelijk tot zgn. afgeleide aankopen, zoals bij andere verge-

lijkbare overdekte markten zichtbaar is.  

 Het project is ‘MKB-vriendelijk’. Het draait in de Wereldbazar niet om grote ketens, zoals 

bij de Outletcentra maar bij de Wereldbazar gaat het  juist om de kleine en middelgrote 

ondernemer. 

                                                
9
 Zie koopstromen onderzoek Winschoten 
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Hoofdstuk 4 Economische effecten 

In dit hoofdstuk worden de (verwachte) economische effecten van de Wereldbazar ge-

schetst. Dit wordt opgebouwd uit een aantal elementen, namelijk: 

 

 Extra omzet ondernemers 

 Extra werkgelegenheid 

 Bestedingen 

 Bovenregionale naamsbekendheid  

 Effecten op toeleveranciers 

 

Bij de Wereldbazar is sprake van een concreet privaat initiatief. Uit gegevens van de We-

reldbazar blijkt dat private partijen zijn betrokken bij zowel de realisatie en financiering van  

het gebouw als ook bij het op zich nemen van de exploitatie. 

 

4.1 Extra omzet ondernemers 

Voor ondernemers is het van belang om na te gaan hoe groot de extra omzet en – daaraan 

gerelateerd – de extra toegevoegde waarde bedraagt, die zij door de Wereldbazar genere-

ren. Om dit te kunnen bepalen is de omzet van de sector detailhandel als uitgangspunt ge-

nomen. Per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (vvo) bedraagt de omzet in de detail-

handel in Nederland € 2.910,- (bron: HBD, 2009). 

 

De omzet in een aantal branches van de detailhandel, die in de Wereldbazar sterk verte-

genwoordigd zijn, ligt echter gemiddeld lager. Het gaat dan met name om de branches 

huishoudelijke artikelen, schoenen, mode en buitenlandse levensmiddelen. De Wereldbazar 

is qua type ondernemers/ productaanbod wat dat betreft het best vergelijkbaar met de am-

bulante handel: 

 

 De Wereldbazar is een markt die weliswaar overdekt is, maar als het om type pro-

ducten/ setting gaat wel vergelijkbaar is met de ambulante handel. 

 De Wereldbazar heeft te maken met een andere kostprijsstructuur. De huurprijs van een 

unit op de Wereldbazar ligt lager dan de huur van een winkelpand in de regio. 

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconstateerd dat de Wereldbazar een lagere 
omzet per vierkante meter zal draaien dan de reguliere detailhandel. Naar verwachting 
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zal de omzet per vierkante meter vvo ongeveer € 1.200,-10 bedragen, of het zal daar – mo-

gelijk op termijn – nog iets boven komen te liggen. Dit betekent een omzet van € 1.200,- 

vermenigvuldigd met 23000 m2 vvo is € 27,6 miljoen omzet per jaar Dat betekent dat de 

bezoekersstromen, in eerste instantie ingeschat op 14.000 (met ruim 18 miljoen aan beste-

dingen) nog zullen moeten groeten om aan die omzet per m2 vvo te kunnen voldoen. 

 

Aangezien de Wereldbazar op een niche markt inspeelt (hoofdstuk 1), is het de verwachting 

van de initiatiefnemer dat de ingeschatte jaaromzet naar verwachting alleen maar verder 

kan stijgen. Op basis van de ‘succesformule’ van de Beverwijkse Bazaar (zie box) is er een 

aantal redenen die voor een mogelijk verdere omzetgroei van de Wereldbazar pleiten, 

namelijk: 

 

 De Wereldbazar en de Beverwijkse Bazaar zijn soortgelijke projecten die zich beide in 

een soortgelijk type segment bevinden. 

 Door de toenemende behoefte aan goedkope vrijetijdsbesteding zal dit type projecten 

alleen maar aan populariteit winnen. 

 

De Beverwijkse Bazaar heeft haar bezoekersaantallen in 25 jaar weten te vierdubbelen. 

Weliswaar wonen er in Groningen en omgeving minder mensen dan in de omgeving van 

Beverwijk, maar door het grote potentieel aan Duitse bezoekers moet de Wereldbazar het 

gebruikelijke verzorgingsgebied van Winschoten toch in ieder geval kunnen vervijfvoudigen 

(van 20 km naar minimaal 100 km).  

 

 
 

 

4.2 Extra werkgelegenheid 

Een belangrijk onderdeel van de economische effecten van de Wereldbazar is de extra 

werkgelegenheid die het project creëert in de regio. De extra werkgelegenheid bestaat uit 

tijdelijke arbeidsplaatsen (in verband met de bouw van de voorziening) en structurele banen 

                                                
10

  De gemiddelde vloerproductiviteit op soortgelijke locaties (braderieën , funshoppen, dagtochten etc.) be-

draagt tussen de € 1.100 en € 1.400,- per vierkante meter per jaar (bron: bureau Wallas Concepts).  

Succesformule Beverwijkse Bazar 
 
Wat op 13 september 1980 begon in de toenmalige Beverwijkse bloemen- en groenteveiling, groeide in 
sneltreinvaart uit tot een toeristische superattractie. De eerste 'Zwarte' Markt trok direct 500 standhouders 
en 14.000 bezoekers. Inmiddels behoort de Bazaar al jaren tot de grootste overdekte markten van Europa.  
Als een van Nederlands grootste toeristische attracties kan De Bazaar zich makkelijk meten 
met publiekstrekkers als de Efteling en Madurodam. De Bazaar trekt elk weekend ruim 60.000 bezoekers. 
In de ooit saaie, maar in de loop der jaren fiks opgefleurde (veiling)hallen staan elk zaterdag en zondag 
3000 kramen en marktwinkels opgesteld. De Bazaar is in de achterliggende jaren fors gegroeid. In 1982 
kreeg de 'Zwarte' Markt gezelschap van de Oosterse Markt. Elf jaar later, in 1993, opende de Grand Ba-
zaar, haar deuren. Vanaf 1994 kwam de Computermarkt daar nog bij. In 2007 opende ChinaTown haar 
deuren er kwam toen 100.000m2 vloeroppervlak bij.  
Bron: www.debazaar.nl 
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die gerelateerd zijn aan de exploitatie en banen die gerelateerd zijn aan extra inkomsten 

van de ondernemer in de Wereldbazar. Dit ziet er voor de Wereldbazar als volgt uit: 

 

 De tijdelijke arbeidsplaatsen zijn in dit geval de mensen in de bouwsector, die de We-

reldbazar realiseren. De bouw van de Wereldbazar leidt naar verwachting tot ongeveer 

200 arbeidsjaren aan tijdelijke werkgelegenheid. Het aantal arbeidsjaren betreft het 

arbeidsvolume van in dit geval alle tijdelijke banen. Alle gewerkte uren worden bij elkaar 

opgeteld en omgerekend naar volledige banen op jaarbasis.  

 Bij de banen gerelateerd aan de exploitatie gaat het om verschillende activiteiten, zoals 

horeca, schoonmaak, beveiliging en het de pendelbusdienst. In het geval van de We-

reldbazar gaat het om 69 banen, waarvan 50 parttimers (zie onderstaande box).  
 Bij de banen gerelateerd aan de detailhandel worden enerzijds de ondernemers inbe-

grepen die zich hebben aangemeld voor een unit in de Wereldbazar. Dit zijn 570 on-
dernemers (en dus arbeidskrachten). Anderzijds is het zo dat één ondernemer per 

unit niet voldoende zal zijn voor verkoop, laden/ lossen etc. Uit ervaring blijkt dat onder-

nemers dan ook extra personeel zullen aantrekken en/of familieleden aannemen. Dit 

leidt naar verwachting nog eens tot 250 ‘nieuwe’ parttime arbeidskrachten.   

 De horeca in de Wereldbazar wordt verhuurd aan bestaande ondernemers, die daar-

mee een extra inkomstenbron kunnen aanboren en de positie van hun bedrijf kunnen 

verstevigen. De banen die hier gecreëerd worden zijn niet mee genomen in onder-

staand overzicht. Dit zijn nog eens 42 directe banen (alleen niet meer in dienst bij de 

Wereldbazar.  

 Een belangrijk gedeelte van de werkgelegenheid die de Wereldbazar genereert komt 

ten goede van Arriva Toruing die de pendel en tourdiensten organiseert. De werkgele-

genheidseffecten van het collectief vervoer zijn niet in onderstaand overzicht meegeno-

men. Dit zijn nog eens 24 directe banen (alleen niet meer in dienst bij de Wereldbazar. 
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Aangezien de Wereldbazar maar twee dagen in de week is geopend, ligt de extra werkge-

legenheid in aantal FTE’s lager dan de hierboven geschetste aantallen. Parttime werkne-

mers zullen twee dagen in het weekend werken en nog twee keer vier uur bezig zijn met de 

opbouw. In ieder geval is ongeveer 44 FTE van de extra werkgelegenheid direct aan de 

exploitatie gerelateerd.  

 

Vaak is het zo dat niet elke nieuwe baan automatisch leidt tot dezelfde afname van de 

werkloosheid aangezien er simpelweg niet voor alle vacatures geschikte kandidaten zijn. 

De gemeente Oldambt heeft echter te maken met een bijzondere arbeidsmarktsituatie. De 

gemeente heeft te maken met een werkloosheid van maar liefst 7,1%. In figuur 4.1 is het 

Functie Parttime Fulltime  

 

 

Schoonmaker 12 2   

glazenwasser 2    

Handy man 2    

Chef onderhoud  1   

Medewerker 

Algemeen onderhoud 

2    

Technische dienst /restaurant technicus  1   

Hoofd technische dienst  1   

     

Bewakingspersoneel (shifts van 8 uur, 

24 uurs- bewaking) 

6 3   

Veiligheidspersoneel 10    

Verkeersbegeleiders 10    

Parkeerplaats personeel 4    

EHBO 2    

     

Directie  1   

Dir. Secretaresse  1   

Personeelsmanager  1   

Accountmanager verhuur   1   

Medewerker loket arrangementen/ PR  1   

Telefoniste  1   

     

Hoofd administratie  1   

Medewerker salarisadministratie  1   

Medewerker sub-administratie  1   

Medewerker grootboek-administratie  1   

     

Systeem beheerder/website beheerder  1   

     

Totaal in dienst 50 19   
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aantal niet-werkende werkzoekenden opgesplitst naar opleidingsniveau en naar duur van 

de werkloosheid.  

 

Figuur 4.1 Niet-werkende werkzoekenden naar opleidingsniveau (A) en naar duur (B), december september 
2012 

 
 
Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking ABF Research 
 

Uit figuur 4.1 blijkt dat er met name een hoge werkloosheid onder lager en middelbaar op-

geleiden bestaat in de gemeente Oldambt. 38% van de NWW-ers heeft alleen basisonder-

wijs en bijna 89% van de NWW-ers heeft basis- of middelbaar onderwijs als hoogst genoten 

opleiding. Toch blijkt ook uit de figuur dat er geen sprake is van een groot deel structurele 

werkloosheid. Slechts ongeveer 16% van de NWW-ers is inmiddels meer dan 3 jaar werk-

loos.  

 

Een groot deel van de extra werkgelegenheid die door de Wereldbazar wordt gecre-
eerd kan door NWW-ers in de gemeente Oldambt worden ingevuld. Vaak gaat het om 

banen voor met een lager- of middelbaar opleidingsniveau en voor langdurig werklozen. Dit 

geldt zeker voor de 69 banen die zijn gerelateerd aan de exploitatie, maar ook voor de  66 

banen die verschuiven naar de horeca en vervoersbedrijven. Dit betekent dat de Wereldba-

zar een werkgelegenheidseffect van bijna één op één laat zien. Bijna elke nieuwe baan 

betekent dat er NWW-er uit de kaartenbak van het CWI verdwijnt. Hiermee zorgt het project 

niet alleen voor een hoge bruto- maar ook voor een hoge netto werkgelegenheid. In de on-

derstaande tabel is hier een overzicht van opgenomen. 

 

Tabel 4.2 Werkgelegenheid a.g.v. Wereldbazar 

 

Herkomst Parttime Fulltime FTE 
Wereldbazar 50 19 49 

Standhouders 250 0 150 

Horeca 42 0 25 

Arriva 24 0 14 

Totaal 366 19 238 
 

 

 

 

 



Buck Consultants International  33
   

Het koopcentrum nodigt uit tot een bezoek en heeft exclusieve winkels die consumenten in hun 
eigen woonplaats wellicht niet kunnen vinden. Voor het Duitse winkelpubliek eindigt Winschoten in 
Het imago onderzoek (2009) tweede na Leer en ruim boven Groningen. De winkels worden als 
‘exclusief’ omschreven en Winschoten zelf als ‘toeristisch’. Toeristisch recreatief combinatie bezoek 
met een andere toeristische trekpleister ligt dus voor de hand.  
 
Bron: Winkelstad Winschoten  RUG 2011  
  

 

4.3 Bestedingen 

Een project als de Wereldbazar staat of valt bij de bestedingen van bezoekers. Zoals blijkt 

uit hoofdstuk 3 mag bij dit project worden uitgegaan van 14 duizend bezoekers per week-

end en een gemiddelde besteding van 25 Euro per bezoeker. Dit betekent dat de Wereld-

bazar – in ieder geval – 350 duizend Euro aan koopstromen zal genereren per weekend. Dit 

houdt in dat er naar verwachting 18,2 miljoen Euro op jaarbasis zal worden besteed in de 

Wereldbazar. Deze bestedingen zullen naar verwachting verder toenemen naarmate de 

Wereldbazar langer open is en naar verwachting nog verder aan populariteit zal winnen. 

 

Naast de bestedingen die bezoekers doen in de Wereldbazar, wordt aangenomen dat 1 op 

de 2 bezoekers van buiten de regio een bezoek aan de Wereldbazar zal combineren met 

een toeristisch-recreatief bezoek in Winschoten of de regio. Dit is af te leiden uit het feit dat 

50% van de bezoekers ( zie tabel 3.1) met georganiseerd vervoer zal komen en dat men 

een bezoek dan automatisch combineert met een bezoek aan de regio. Zoals in hoofdstuk 

3 reeds vermeld, zet de Wereldbazar volop in op gecombineerde toeristisch-recreatieve 

bezoeken in de regio. Een verblijf langer dan een dagdeel op de Wereldbazar is niet realis-

tisch gezien het aantal winkels, omdat de bezoekers een ‘dagje uit’/ intensieve leisure’’  als 

bezoekmotief hebben zijn ze geneigd om hun bezoek te combineren met andere dagdeel-

bestedingen. Combinatie bezoek met het centrum van Winschoten wordt bevorderd door de 

bezoekers die arriveren per Touroperator of pendelbus op het marktplein uit te laten stap-

pen.  

 

Er zijn tal van arrangementen in voorbereiding, gericht op bezoekers die van buiten de pro-

vincie Groningen komen. Aangezien naar verwachting ongeveer 60% van het totaal aantal 

bezoekers van buiten de provincie Groningen komt en de helft van die bezoekers ook el-

ders in de regio geld zal besteden, zal de bestedingsimpuls in de regio nog eens bijna 
5,5 miljoen Euro bedragen (50% bestedingsimpuls in de regio * (totale bestedingen We-

reldbazar * 60% bezoekers komt van buiten Groningen).  

 

 

Imago 
 
De versterking van de  Wereldbazar als “toeristische trekpleister” en  als nieuwe leisure-

functie  zullen bijdragen aan de versterking van het imago van Winschoten l en bovenregio-

nale naamsbekendheid geven.  Bovendien zal het gebouw (ontwerp en gebruik van materi-

alen) ook een impuls geven aan duurzaam bouwen en exploiteren van gebouwen. In het 



Buck Consultants International  34
   

,,Naar mijn mening zal uitvoering van uw plannen niet alleen een impuls voor uw sociaal-
economische omgeving zijn, maar door de ervaring die tijdens ontwerp, bouw en exploitatie 
wordt opgedaan, ook bijdragen aan de verdere introductie, uitbouw en implementatie van 
C2C in Nederland.”  
Bron: J.D.W. Thesingh Kamer van Koophandel Limburg gespecialiseerd in C2C 

 

ontwerp van de Wereldbazar zijn de principes van C2C oftewel Cradle tot Cradle toegepast. 

Dit wordt ook door andere specialisten beaamd. 

 

4.4 Effecten bij toeleveranciers en MKB 

De komst van de Wereldbazar leidt tot meer aankopen van bezoekers dan op dit moment in 

de regio het geval is. Een toename van het aantal aankopen leidt ertoe dat ondernemers 

meer producten nodig hebben. Dit betekent dus indirect ook een toename van de productie 

bij toeleveranciers, die zich veelal in de regio bevinden. Dit brengt een extra economische 

impuls met zich mee. Daarnaast zullen alle units ingericht moeten worden, wat ook tot extra 

opdrachten voor het regionaal MKB leidt in de vorm van opdrachten voor standbouw (aan-

kleden units) en winkel inrichting, vakkleding, lichtborden, ICT enz. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

Op basis van deze rapportage kan worden geconcludeerd dat er substantiële economische 

effecten te verwachten zijn als gevolg van de komst van de Wereldbazar. Deze effecten 

kunnen op een aantal manieren worden geduid, namelijk als volgt: 

 

 Er is volgens de initiatiefnemer grote belangstelling voor het project vanuit de markt. 

Maar liefst 570 ondernemers hebben zich reeds aangemeld voor een unit in de Wereld-

bazar. 

 Bestaande bedrijven/ondernemers kunnen synergie- en schaalvoordelen behalen door 

gecombineerde inkoop en verkoop op  meerdere locaties en gebruik maken van con-

sumenten en toeristen die uit een groot verzorgingsgebied naar de Wereldbazar en de 

regio komen.  

 Het project genereert vele nieuwe arbeidsplaatsen. Het gaat hierbij enerzijds om banen 

in de (niet reguliere) detailhandel en anderzijds om banen die gebonden zijn aan de ex-

ploitatie. Met name die laatste banen kunnen goed worden ingevuld door lager opgelei-

den, uitkeringsgerechtigden etc. De Wereldbazar creëert daardoor een groot netto 

werkgelegenheidseffect. 

 Het project leidt niet (of in ieder geval zeer beperkt mate) tot verdringing van bestedin-

gen bij de lokale/regionale detailhandel. De toekomstige ondernemers in de Wereldba-

zar concentreren zich in andere branches dan nu in Winschoten aanwezig zijn. De We-

reldbazar leidt daarentegen tot  extra koopstromen en bestedingen in de hele regio.  

 Door de Wereldbazar kunnen het koopcentrum in Winschoten en de regionale toeristi-

sche attracties rekenen op een substantiële vergroting van het potentiële verzorgings-

gebied van 210.000 naar 4,5 miljoen mensen.  

 Een flink deel van de bezoekers aan de Wereldbazar zal combinatiebezoeken afleggen, 

vanwege de arrangementen die via Arriva Touring te boeken zijn. 

 Het project versterkt eveneens de toeristisch-recreatieve markt in Groningen aangezien 

nadrukkelijk wordt ingezet op combinatiebezoeken en arrangementen. 

 Het project kan zonder overheidsgeld worden gestart (efficiëntie) en heeft tevens de 

garantie van private partijen (financiers, ondernemers). 

 Het project past in het provinciale beleid Groningen (POP 3), aangezien het belangrijke 

economische en sociale doelen nastreeft maar ook omdat het  duurzame gebouw van 

de Wereldbazar (gebouwd volgens de C2C principes) ruimtelijk goed wordt ingepast  in 

het centrum van Winschoten en kan als voorbeeld worden gezien van een herontwikke-

ling van een verouderd bedrijventerrein. De Wereldbazar geeft een duurzame invulling 

aan de locatie, zeker in vergelijking met de vorige bestemming.  

 Het project geeft het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de ruimte om door te groeien. 

 

 



Buck Consultants International  36
   

De Wereldbazar is een structuurversterkend project in Noordoost-Groningen met substanti-

ele economische en sociale effecten. Het project creëert extra arbeidsplaatsen. Er zijn maar 

weinig structuurversterkende projecten in deze regio die zonder overheidssubsidie zo veel 

banen opleveren. Het project past dan ook binnen het gemeentelijke beleid en geeft een 

geweldige toeristisch recreatieve impuls aan Oldambt en voldoet aan de geest van de pio-

nierseconomie waarom wordt gevraagd in het beleid als oplossing om het tij in de gemeen-

te in positieve zin te keren (Bron: kadernota economie gemeente Oldambt 2011). 
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Bijlage 1 Verdeling Detailhandel per branche 
tussen Winschoten en de Wereldbazar 

Branche Ondernemers  
Winschoten 

Ondernemers 
Wereldbazar 

Abs. % Abs. % 
AGF (groentezaken)   

(de rest is buitenlandse handel) 2 1.0% 1 0.2% 
Ambulante handel (braderie, markt-

, straat- en rivierhandel) 28 13.8% 180 31.6% 

Antiek(e meubelen) 4 2.0%   

Apotheek  2 1.0%   

Auto accessoire handel   2 0.4% 

Bloemenwinkels/woonaccessoires   7 1.2% 

Boeken      

 Algemeen 3 1.5%   
 Kantoor en school benodigd-

heden 2 1.0%   

 Boek en tijdschrift 1 0.5%   

 Poster en kaart shop 1 0.5%   

 Buitenlandse lectuur   5 0.9% 

Boerderijwinkels   6 1.1% 

Brood- en banketzaken 3 1.5% 10 1.8% 

(Turkse bakkers en patisserie)     

Buitenlandse levensmiddelenzaken 1 0.5% 115 20.2% 
(Turks, Grieks, Marokkaans, chi-

nees, Indisch  enz.)     

Chocola 1 0.5%   

Computershops 1 0.5% 2 0.4% 
Delicatessen (Olijven, olijf olie, 

noten) 1 0.5%   
Buitenlandse delicatessen (streek-

gebonden)   35 6.1% 

Dierenspeciaalzaken  2 1.0%   

(geen dieren)   3 0.5% 

Drogisterijen 4 2.0%   

 Cosmetica en parfumerie 2 1.0%   

 Parfumerie (b merken)   5 0.9% 

 Drogisterij verwant, b artikelen   4 0.7% 

Doe het zelf zaken     

 IJzerwaren 1 0.5%   
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 Verf en behang 2 1.0%   

 Tegels 1 0.5%   

 Bouwmarkt 2 1.0%   

 Kunststof kozijnen 1 0.5% 1 0.2% 

Elektronica     

 Reparatie 1 0.5%   

 Onderdelen (handyman) 2 1.0%   

 Bruin goed 2 1.0%   

 Wit goed 3 1.5%   

 Klein elektronica   15 2.6% 

 Fotohandel 2 1.0%   

Geluidsdragers     

 Pop, standaard assortiment 4 2.0%   
 Buitenlands (Turks, Indiaas, 

Grieks enz.)   9 1.6% 

Hobby 1 0.5%   

 Stoffen 1 0.5%   

 Wol 2 1.0%   

 Muziek 1 0.5%   

 Naaimachines 1 0.5%   

 Hengel sport 1 0.5% 1 0.2% 

Juwelier     

 Hogere segment 1 0.5%   
 Lagere segment (horlogerie en 

reparatie)   3 0.5% 

 Reparatie hogere segment 1 0.5%   

 Lederwarenzaken   2 0.4% 

MODE en textiel     

Hogere segment:     

 Heren 4 2.0%   

 Vrouwen 17 8.4%   

 Kinderen 2 1.0%   

 Lingerie 1 0.5%   

 Beenmode     

 Baby mode 1 0.5%   

 Textiel 3 1.5%   

 Sport kleding 3 1.5%   

 Sport buiten recreatie 2 1.0%   

Lagere segment     
 Vrouwen (b mode, markt kwali-

teit)   12 2.1% 
 Mannen (b mode, markt kwali-

teit)   8 1.4% 

 Beenmode   10 1.8% 

 Ondermode   12 2.1% 
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Mode gerelateerd     
 Reisartikelen en tassen (hoger 

segment) 1 0.5%   

 Bijoux 1 0.5% 10 1.8% 

 Handtassen   2 0.4% 

 Sjaals   3 0.5% 

 Riemen   3 0.5% 

Kruiderij 1 0.5%   

Kunst 1 0.5%   

Meubelen (klein meubelen) 1 0.5%   

Muziekhandel   3 0.5% 
Natuurvoedingswinkels en reform-

zaken (biologische winkels/ boerde-

rij winkels) 1 0.5% 14 2.5% 

Opticien 7 3.4%   

Audicien 2 1.0%   

Parfumerieën   6 1.1% 

Poeliers (wild en gevogelte) 2 1.0% 5 0.9% 

Rijwielhandel  3 1.5%   

Gespecialiseerd  (sport fitness) 1 0.5%   

Fiets accessories   3 0.5% 

Schoenenzaken 8 3.9% 3 0.5% 
Sportzaken (al bij mode mee ge-

teld)      

Sportschoenen (lagere segment)   8 1.4% 

Schoen reparatie 2 1.0%   

Slagerijen 3 1.5% 3 0.5% 

Slijterijen 2 1.0%   

Snoep- en chocolateriezaken   8 1.4% 

Speelgoedzaken 2 1.0%   

 games 1 0.5%   

 buitenspeelgoed 1 0.5%   
 radiografisch bestuurbaar 

speelgoed en lager segment 
(chinees container goed)   11 1.9% 

Sport- en kampeerzaken   2 0.4% 

Tabaks- en lectuur 5 2.5% 6 1.1% 

Telecomzaken     

 Winkel (abonnementen e.d.) 4 2.0%   

 Telefoon accessoires   17 3.0% 

Tuinwinkels     

 Tuincentra 3 1.5%   

 Bloemen en planten 7 3.4%   

 Kunst bloemen en planten   2 0.4% 

Verlichting 1 0.5%   

Verlichting oriëntaals georiënteerd   2 0.4% 
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Vis winkels (food) 2 1.0%   

Warenhuis 5 2.5%   

Woning decoratie     

 Glas, porselein en Aardewerk 1 0.5%   
 Glas (Buitenlands: Turkse 

theeglazen enz.)   3 0.5% 
 Aardewerk (Buitenlands: Ma-

rokkaans, enz.)   4 0.7% 
 Potten pannen (Buitenlands: 

thee potten, pannen enz.)   5 0.9% 

 Huishoudelijke artikelen 2 1.0%   

 Kook winkels 1 0.5%   

 Cadeau winkels 3 1.5%   

Woning inrichting 3 1.5%   

 Keukens 1 0.5%   

 Bedden 1 0.5%   

 Parket 2 1.0%   
 Gordijnen (perde Turks oriën-

taals georiënteerd)   2 0.4% 

      

Totaal 203  570  

 

 

Bron: de Wereldbazar & http://winschoten.allewinkels.net 

 

Uit de vergelijking van de branchering van het Winkelaanbod in Winschoten en de Wereld-

bazar kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

 De Wereldbazar heeft een sterk accent op de ambulante handel; 

 Er zijn diverse branches die of alleen worden bediend door de detailhandel in Winscho-

ten of alleen door de Wereldbazar. Dat betekent dat in de meeste branches er sprake is 

van een complementair aanbod; 

 Voor branches waar beide “locaties” (Winschoten en Wereldbazar) een aanbod hebben, 

geldt dat het aanbod toch verschilt qua segmentering. Dat geldt met name voor de 

branches in kleding en voedingsmiddelen. Binnen die branches kiest de Wereldbazar 

voor een andere positionering. 

 Voor enkele branches, waar een mogelijke overlap kan ontstaan, geldt dat ondernemers 

uit Winschoten de mogelijkheid krijgen om zich ook te presenteren op de Wereldbazar. 

 

 

 

 

 

 
20121362 

http://winschoten.allewinkels.net/
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Vraagstelling Gemeente Oldambt betreffende het rapport Econo-
mische effecten Wereldbazar, Buck Consultants International d.d. 
22 november 2012. 

De vragen die door de gemeente gesteld zijn, vormen de basis voor deze notitie. De vragen 

van de gemeente zijn vet vermeld in de tekst. De beantwoording volgt erna. Maar allereerst 

wordt een toelichting gegeven op het concept van de Wereldbazar. 

 

 

1   Inleiding: Wat is de Wereldbazar 

Het principe bazaar komt oorspronkelijk uit Turkije. In Istanbul werden Oosterse producten 

verkocht naar het Westen. Hieruit is het principe  ‘Kapali carsi’ (betekenis: overdekte markt/ 

Bazaar) ontstaan. Vanaf China brachten handelaren producten naar Istanbul die vandaaruit 

verkocht werden aan geïnteresseerde partijen uit Europa.  

 

 

Er volgen enkele definities: 

Bazaar 
 Een overdekte markt. 

 De overdekte winkelstraten in het oosten, de plaats waar men kwam om te handelen, te 

winkelen, te praten, het nieuws te horen en koffie of thee te drinken.  

 Op een bazaar kun je vaak snel een indruk van een land krijgen. 

 

De Wereldbazaar 
 De Wereldbazar is een Oosterse markt met traditionele, culturele en authentieke 

(streek) producten. 

 Een samensmelting van culturele producten uit verschillende landen, gebundeld onder 

één dak. 

 Het bazaar concept is in feite ambulante handel: producten verkocht in een unit i.p.v. 

marktkramen of via een winkel. 

 Een bazaar verkoopt producten die wezenlijk verschillen met (Europese) producten ver-

krijgbaar bij de reguliere detailhandel. 

 

De Wereldbazar 
 Met de naamstelling richt de WB nadrukkelijk voor ook de Duitse markt: Vandaar dat er 

is gekozen voor de naam ‘de Wereldbazar’ en niet ‘de Wereldbazaar’. In Duitsland heet 

een Bazaar een Bazar. 
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In Bijlage 1 Wereldbazar productcategorieën is een presentatie bijgevoegd om de ge-

meente een beeld en gevoel te geven bij de formule: ‘de Wereldbazar te Winschoten’ en de 

typen producten die er verkocht worden.  
 

In het rapport van Buck Consultants International is in Bijlage 1 al een vergelijking opge-

steld tussen de branches die in het winkelcentrum van Winschoten en in de Wereldbazar 

vertegenwoordigd zijn. Daaruit kan al worden afgeleid dat de branchering verschillend is. 

Maar met branchecodes kan onvoldoende worden aangegeven dat de te verkopen pro-

ducten verschillen. Vandaar dat in een afzonderlijke presentatie een gedetailleerde indruk is 

gegeven van de producten die in de Wereldbazar verkocht gaan worden, naar het voor-

beeld van de Beverwijkse Bazaar. De eigenaar Bart Kampen is met De Beverwijkse Bazaar 

In 1984 naar het model van de overdekte markt in Istanbul gestart en met voornamelijk 

Turkse ondernemers begonnen. 

 

Ook al gaat het om dezelfde branche aanduiding (bijv. Mode), dan toch zal toch duidelijk 

worden dat de te verkopen producten op de Wereldbazar verschillend zijn van die in de 

winkels in Winschoten. Dat is ook de reden dat een distributie planologisch onderzoek, dat 

zich baseert op te oppervlakkige branche coderingen, nooit het essentiële verschil in de 

aard van de verkochte producten kan weergeven. 

 

In de bij deze notitie gevoegde bijlage is door de Wereldbazar van de vele inschrijvingen 

een passend beeld gecreëerd, om de beeldvorming over te verhandelen producten te con-

cretiseren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het bij de WB om wezenlijk andere pro-

ducten gaat dan in de winkels in Winschoten. Beelden zeggen meer dan woorden.  

 

 

2   Reactie op rapport Broekhuis Rijs Advisering 

‘In 2012 is in opdracht van de gemeente Oldambt door Broekhuis Rijs Advisering een 
rapport (d.d. 10.7.2012) opgesteld met als titel Actualisatie detailhandels- en horeca-
beleid. Hoewel dit rapport nog niet door het bestuur als uitgangspunt voor het beleid 
is vastgesteld, mag ervan worden uitgegaan dat de gemeente de conclusies volgt. 
Gesignaleerd wordt een overaanbod aan detailhandel. Meest belangrijke conclusie is 
de keus voor een compacter centrum om zo in te spelen op de gesignaleerde trends. 
Het rapport is als bijlage toegevoegd. Er is ook een passage gewijd aan de Wereldba-
zar’. 

 
‘Het rapport van Buck zal nog dienen in te gaan op dit recente rapport’.  

 

Buck Consultants International is graag bereid het gesprek met de gemeente aan te gaan 

over het onderzoek van de gemeente, dat nog niet openbaar is, waardoor het bureau tot 

voor kort ook niet van het bestaan afwist.  

 

Het Bureau Broekhuis Rijs Advisering dat het onderzoek voor de gemeente heeft uitge-

voerd, heeft overigens niet geïnformeerd naar de betekenis van Bazaar of het concept We-

reldbazar voor de detailhandelsstructuur en de horeca. 
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In het rapport wordt geconstateerd dat sprake is van een omzetdaling en winkelsluitingen 

als gevolg van vertrekkende inwoners, mindere bestedingen (inwoners hebben geen in-

komsten) afnemende bezoekers aantallen. Hier worden in het rapport, vanuit de marktper-

spectieven, geen oplossingen voor aangedragen. 

 

De gegevens van het onderzoek van Broekhuis Rijs Advisering leveren weliswaar een 

nieuw inzicht in onder meer het gevaar van leegstand en komt met aanbevelingen om de 

winkelstraten aan te pakken.  

Wat eigenlijk mist is een krachtige aanpak vanuit de markt. Zijn ondernemers bereid om  

mee te investeren in de plannen en nog belangrijker is hoe extra koopkracht kan worden 

aangetrokken  van buiten Winschoten. In onze optiek kunnen de plannen van de Wereldba-

zar aan dat laatste een bijdrage leveren.  Hieronder gaan we verder in op het rapport ‘Win-

schoten’. 

 

 

Rapport Winschoten 

In het rapport Winschoten ( Broekhuis en Rijs 2013) worden terecht trends gesignaleerd. 

De trends zijn:  

 

 Nieuwe ontwikkelingen in communicatie, informatica en logistiek maken nieuwe formules en 
afzetkanalen mogelijk (factory outlet = concurrerend en e-commerce = concurrerend). 

 Schaalvergroting. 
 Ondernemers hebben daardoor soms een groter pand nodig om zich te huisvesten. Deze extra 

ruimte is in de bestaande compacte, historische centra vaak beperkt beschikbaar. Mede gezien 
de gewenste bereikbaarheid voor de consument en een efficiënte bevoorrading wordt de vraag 
naar een vestiging buiten een centrum of aan de rand van het centrum steeds groter. 

 Branche vervaging. 
 Toenemende concurrentie van (vergelijkbaar aanbod) winkelgebieden. 
 Identiteit en authenticiteit. 
 Onderscheidend vermogen om consumenten als vorm van tijdsbesteding aan te trekken = leisu-

re. 
 Thuiswinkelen. 
 Vergrijzing en krimp. 
 Mengvormen van detailhandel en horeca. 
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Er is sprake van een historisch centrum met identiteit, er is sprake van een eigen “winkelgezicht” in 
de Langestraat, er is sprake van een aantrekkelijke mix van functies in het centrum en de openba-
re ruimte is redelijk goed ingericht. Rapport Winschoten ( Broekhuis en Rijs 2013). 

In het rapport Winschoten ( Broekhuis en Rijs 2013) wordt vastgesteld dat er leegstand is 

en er wordt aangegeven hoe de gemeente kan komen tot een compacter centrum. 

 

 Een compacter centrum, juiste verhouding en aanbod in de winkelstraten van met name detail-
handel in met name de niet-dagelijkse sector uitgaande van het feit dat de bezoekers aantallen 
niet zullen stijgen.  

 Een goede strategische verdeling van de trekkers over het compacte hart. In Winschoten zijn dat 
met name HEMA, H&M en in mindere mate de Blokker. Op de schaal van Winschoten is tevens 
de locatie van supermarkten heel belangrijk; drogisterijen zijn een sub-trekker. 

 Een kwalitatieve verbetering van het centrumgebied. 
 

Voor Winschoten geldt dat het in principe kan voldoen aan alle criteria voor een goed toe-

komstig winkelcentrum. 

 

 

De Wereldbazar 

BCI onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het rapport van Broekhuis en Rijs. Con-

centratie van retail in het centrum en werken aan een aantrekkelijk product is van groot be-

lang. De Wereldbazar wil daarom ook met de gemeente (en andere partners, zoals de on-

dernemersverenigingen) rond de tafel gaan zitten hoe de Wereldbazar (als extra trekker) 

het centrum een impuls kan geven. Het is dus van belang om met elkaar te bepalen hoe de 

locatie van de Wereldbazar met de concentratiegebieden van de retail in Winschoten goed 

met elkaar verknoopt kunnen worden (bereikbaarheid, looproutes, gezamenlijke evenemen-

ten, etc.) . 

 

De Wereldbazar is een marktplaats concept dat is ingestoken op meerdere van de hiervoor 

genoemde trends. Het concept speelt in op de trends Leisure, identiteit en authenticiteit, 

schaalvergroting en is een nieuw en uniek marktplaats concept. 

 

Uit de schriftelijke reactie van de gemeente komt ‘het verdringingsgevaar’ van de Wereld-

bazar ten opzichte van de retail in Winschoten duidelijk naar voren. Die vrees is echter on-

gegrond want het merendeel van de bezoekers aan de WB komt van buiten de regio en ten 

tweede zullen de lokale/regionale consumenten slechts enkele malen per jaar de Wereld-

bazar bezoeken. Men gaat naar de Wereldbazar voor beleving (leisure) en niet zozeer voor 

de aankoop van noodzakelijke goederen. Hierna leggen we dat nader uit (nichemarkt). 
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Nichemarkt 

De Wereldbazar is een uniek project dat binnen Nederland, zeker binnen Noord- en Oost 

Nederland, een specifieke nichemarkt bedient. Het is een nieuw concept dat nog nergens 

in Noord- en Oost Nederland in deze vorm bestaat. Onderstaand figuur laat zien waarom de 

Wereldbazar zich in een nichemarkt bevindt.  

 

 

Figuur 1 Wereldbazar in een nichemarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   Ander aankoopmotief 

 Voor de bezoeker van de Wereldbazar staat niet het doelgericht winkelen voorop, zoals 

dat het geval is in  een factory outlet. Het gaat hier eerder om recreatief winkelen, ofwel 

‘intensieve leisure’ (zie figuur onder). 

 De consument wil een dagje uit (met het gezin). Het aankopen van product(en) is vaak 

een afgeleide daarvan. 

 

Figuur 2 Aankoop motieven van een consument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: nota ”Detailhandel en leisure in de stad Groningen” 

B
Ander aankoopmoment

A
Ander aankoopmotief

D
Nauwelijks concurrentie 

met 
reguliere detailhandel

Wereldbazar

C
Verrijking bestaande

assortiment
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 De WB probeert bezoekers met een bezoekmotief i.p.v. een aankoopmotief aan te trek-

ken. (Consumenten te verleiden tot een bezoek.). 

Bezoekers van de Wereldbazar hebben een bezoekmotief in de recreatieve sfeer waar-

bij andere attracties zoals Beverwijk, Zuidlaren, Zuidbroek, dierentuin Emmen e.d. con-

currerend zijn. Bezoekers die een bezoekmotief hebben; zijn waarschijnlijk meer ge-

neigd om combinatiebezoeken in het centrum van Winschoten en in de regio af te leg-

gen. 

 

B   Ander aankoopmoment 

 De Wereldbazar is alleen in weekenden open, terwijl winkels en outlet centra meestal 

open zijn van maandag tot zaterdag. 

 Een bezoeker zal de Wereldbazar minder frequent bezoeken (maximaal 2 a 3 keer per 

jaar) dan een winkel- of outletcentrum. Het is een uitstapje. 

 
 
Figuur 3 Bezoekmoment van de Wereldbazar  

 
 

 

 

 

 

C   Verrijking bestaande assortiment 

 De producten die op de Wereldbazar worden verkocht, behoren niet tot de traditionele 

detailhandel. Het productaanbod is sterk gericht op streekeigen producten en specifieke 

buitenlandse producten. Voor de beeldvorming is de presentatie: Wereldbazar pro-
ductcategorieën bijgevoegd. 

 Het merendeel van de productgroepen in Winschoten betreft dagelijkse goederen, food 

en non-food en mode gerelateerde goederen. (Bron: Broekhuis en Rijs 2013). Het 

woord dagelijkse goederen zegt het al, deze goederen worden niet uitsluitend op de za-

terdag gekocht maar dagelijks. Voor deze categorie is de komst van de Wereldbazar 

niet concurrerend. Voor de niet dagelijkse goederen (waaronder bijvoorbeeld mode) 

geldt dat de Wereldbazar specialty goods verkoopt (zie bijlage). 
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D   Nauwelijks concurrentie met reguliere detailhandel 

 De Wereldbazar is een onderscheidend winkelconcept, dat een ander productassorti-

ment (C) biedt dan het winkelaanbod in Winschoten en in andere kernen in de regio. In 

Bijlage 1 van het rapport van Buck Consultants is een vergelijking opgesteld van het 

winkelaanbod in Winschoten met het aanbod dat door ondernemers in de Wereldbazar 

wordt ingevuld. De Wereldbazar trekt bezoekers aan met een ander aankoopmotief (A) 

en ander aankoopmoment (B) dan de detailhandel of het winkelaanbod in Winschoten. 

 De Wereldbazar biedt juist met name bestaande ondernemers uit de regio vierkante 

meters aan waarmee ze hun afzet en omzet kunnen vergroten door middel van de grote 

bezoekersaantallen, die het totaal concept van de WB aantrekt.  

 Het betreft een aanvullend leisure-aanbod, waar als afgeleide niet-traditionele detail-

handelsproducten worden verkocht. Zie de presentatie: Wereldbazar product catego-
rieën 

 
 
3   Onderbouwing effecten voor Winschoten 

‘Een kwantitatieve onderbouwing dient te worden toegevoegd van twee aspecten. 
Allereerst zijn dat de mindere bestedingen in het centrum als gevolg van de komst 
van de Wereldbazar. Het betreft hier een inschatting van de besteding van de huidige 
bezoekers van het centrum, die verschuift naar de Wereldbazar’. 
 
 

Concurrentie 

Vanuit de Wereldbazar is van concurrentie met het bestaande koopcentrum nauwelijks 

sprake. Omliggende winkelcentra in vergelijkbare kernen rondom Winschoten zijn concurre-

rend met Winschoten omdat de centra dezelfde winkelbestanden hebben.  Winschoten 

heeft wat dat betreft geen onderscheidend vermogen. Blokker Hema en H&M zijn de be-

langrijkste publiek trekkers. 

 

De goederen die op de Wereldbazar verkocht worden zijn niet concurrerend met het win-

kelcentrum. Hoewel de producten in dezelfde branche of productgroep vallen, gaat het in de 

praktijk om hele andere, niet te vergelijken producten. Zie de presentatie: Wereldbazar 
productcategorieën. 
 
Deze producten zijn niet verkrijgbaar in Winschoten centrum. Sterker nog het betreft een 

aanvulling op het bestaande aanbod (reguliere assortiment) van Winschoten. Al eerder is 

aangegeven dat een regulier DPO onderzoek geen meerwaarde heeft, omdat een opper-

vlakkige analyse op basis van branchering niet het verschil in de productcategorieën (tus-

sen de Wereldbazar en het centrum van Winschoten) naar voren brengt. Bovendien gaat 

het bij de Wereldbazar niet om reguliere detailhandel, maar betreft het een nichemarkt die 

onder punt 2 uitvoerig is beschreven. 
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Bestedingen in Winschoten koopcentrum 

De koopkracht van consumenten uit het reguliere verzorgingsgebied van Winschoten neemt 

af. Daarom ontstaan winkelsluitingen en nemen de bestedingen af.  

 

Een bezoeker zal 2 hooguit 3 keer per jaar de Wereldbazar bezoeken. Ook in deze context 

geplaatst  levert de Wereldbazar geen concurrentie op voor het Winschoten Winkelcentrum.  

 

De gemeente heeft regelmatig onderzoeken uit laten voeren en acties ondernomen om 

meer koopstromen aan te trekken. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. De koop-

stromen nemen af. Getuige het rapport van Broekhuis en Rijs. De WB is een concrete kans 

om extra consumenten aan te trekken richting Winschoten. 

 

 

Elders al bewezen 

Om u toch een indruk te geven dat initiatieven zoals de Wereldbazar in staat zijn om om-

vangrijke bezoekersaantallen te trekken, voegen wij hier een overzicht toe van de bezoe-

kersaantallen van min of meer vergelijkbare initiatieven. 

 

 

 

  
 

Wereldbazar 
Nieuweschans 

 

 

De Bazaar 

(Beverwijk) 

Rommelmarkt 

Eelde (Vitalis 

Eelde veiling-

hallen) 

 

 

Eurobazaar Zuid-

broek (Eurohal) 

 

 

Zwarte markt 

Zuidlaren 

Bezoekersaantallen per  

weekend 

14.000 28.000 12.000 14.000
1
  

20.000  

Aantal standhouders 570 2500    

Vierkante meters 35.000   15.000 6.000  15.000 

 

 

De Wereldbazar is een toeristische trekker, die grote aantallen bezoekers aantrekt in het 

juiste segment, namelijk intensieve leisure. 

 

Of van die extra bezoekersaantallen aan Winschoten ook door het (winkel)centrum wordt 

geprofiteerd is mede afhankelijk van het feit hoe gemeente, ondernemers en de Wereldba-

zar er met elkaar in slagen om de relaties tussen de locatie Wereldbazar en het centrum te 

versterken. 

 

Broekhuis en Rijs onderstreept het belang van een goede routering door het centrum. De 

Wereldbazar verzoekt het college nogmaals om dit gezamenlijk op te pakken. 

 

De Wereldbazar kan niet “leven van” het verzorgingsgebied van het reguliere koopcentrum. 

De Wereldbazar heeft een verzorgingsgebied dat vele malen groter is dan dat van Win-

schoten. 

                                                
1
 Gebaseerd op maximale capaciteit van de eurohal. 
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Er vindt geen afvloeiing van koopcentrum Winschoten naar de Wereldbazar plaats. Zoals 

eerder uitgelegd gaat het om andere producten en is het assortiment van de Wereldbazar 

een aanvulling op het bestaande assortiment van Winschoten.  

 

‘De andere zijde wordt gevormd door bezoekers, die thans niet in Winschoten komen 
of zeer beperkt. Door de gedachte arrangementen is er tevens een bezoek aan het 
centrum gepland. Wat zijn hiervan de positieve impulsen’. 
 

Die effecten zijn aanwezig, maar kunnen niet op voorhand worden ingeschat, omdat dit ook 

afhankelijk is van de opstelling van de ondernemers en de gemeente. Een voorbeeld van 

een gemeente die dat samen met ondernemers goed heeft opgepakt is Roermond. Veel 

bezoekers aan het outletcentrum aldaar, brengen ook een  bezoek aan het centrum. Een 

dergelijk effect zou ook in Winschoten gecreëerd kunnen worden. Maar daarnaast spelen 

ook de andere effecten een rol. 

 

 

 Naamsbekendheid Winschoten 
De Wereldbazar Winschoten zal tot naamsbekendheid van Winschoten leiden. Hiermee 

heeft Winschoten permanent in de weekenden een toeristische trekpleister van formaat 

erbij. 
 Stijging koopkracht 

Door meer banen te realiseren stijgt te koopkracht van de inwoners van het eigen ver-

zorgingsgebied van Winschoten koopcentrum. Hierdoor nemen de bestedingen toe. De 

Wereldbazar creëert nieuwe banen. 

 Omzet vergroting bestaande ondernemers 
Op de Wereldbazar worden uitsluitend bestaande ondernemers gevestigd. Onderne-

mers uit Oost Groningen krijgen een kans om hun omzet te vergroten doordat hun af-

zetgebied fors toeneemt Het verzorgingsgebied van de Wereldbazar is vele malen gro-

ter dan het verzorgingsgebied van de detailhandel in Winschoten. Zie rapport Economi-

sche effecten Wereldbazar BCI p. 22. 

 Meerwaarde voor Winschoten is ‘markt attractiviteit’ 
Omdat Winschoten als belangrijkste publiekstrekkers de HEMA, H&M en in mindere 

mate de Blokker heeft, is het moeilijk om te concurreren met andere vergelijkbare win-

kelcentra in de grotere kernen rondom Winschoten.  

De Wereldbazar trekt nu juist grote aantallen bezoekers aan uit het juiste segment: het 

bezoekmotief is namelijk het hoofdmotief en een dagdeel (besteding) overdekte markt 

laat zich makkelijk combineren met een dagdeel Winschoten. Ook zullen er andere ar-

rangementen aangeboden worden. Consumenten laten zich niet dwingen; maar wel ver-

leiden. 

 Georganiseerd vervoer 
Touroperators willen de Wereldbazar in hun pakket opnemen en pendelbussen worden 

vanaf alle grotere kernen rondom Winschoten ingezet.  

 Uitstapplaatsen in het Centrum 
De Wereldbazar heeft aan de gemeente herhaaldelijk verzocht om gezamenlijk tot een 

routering te komen, waarvan zij het belang nogmaals onderstreept. Ook Broekhuis en 
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Rijs onderstreept het belang van een goede routering. De Wereldbazar wil Winschoten 

mee laten profiteren van de bezoekersstromen die zij aan zal trekken.  

Zij stelt voor om de Tourbussen aan de Noordzijde van de Langestraat een uitstapplaats 

te bieden. Zij kunnen een dagdeel in Winschoten centrum besteden. Bij het marktplein 

kunnen zij middels Tourbus vervoerd worden, bijvoorbeeld naar Horeca in de omgeving. 

 

 

Figuur 4 Samenhang van Wereldbazar met centrum van Winschoten via fiets- en wandelroutes 

 
Bron: Piet Ziel, Centrumvisie Winschoten 

 

De Pendelbussen vanaf de kernen rondom Winschoten krijgen ook een uitstapplaats 

bij het marktplein (ook de noordzijde Lange straat is een mogelijkheid) en rijden 

daarna door naar de Wereldbazar. De terugweg wordt ook gestopt bij het markt-

plein. Dit levert een permanente en frequente busverbinding op tussen Wereldbazar 

en Winschoten centrum. De WB wil bemiddelen dat de trajecten ‘Wereldbazar – 

Centrum’ en ‘Centrum – Wereldbazar’ een service worden, waarvoor niet betaald 

hoeft te worden. Indien nodig zal de Wereldbazar zelf pendelbussen op dit traject 

realiseren.  

 
 

 Internet 
Inmiddels is het reeds duidelijk dat de oriëntatie van de consument al grotendeels (meer 

dan 50%) via het internet plaatsvindt. Ook via internet probeert de Wereldbazar consu-

menten naar zich toe te trekken, vooral door consumenten duidelijk te maken dat er 

sprake is van een zeer gevarieerd aanbod van producten die niet in een regulier winkel-

centrum of in een web shop verkrijgbaar zijn. 

Er zal ook aandacht besteedt worden aan een duidelijke verwijzing en presentatie van 
het koopcentrum  Winschoten op de site van De Wereldbazar. Met links naar onderne-
mers die al een website bezitten en een overzicht van het aanbod. 
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4   Ambulante handel 

‘Specifiek dient ook de positie van de zaterdagmarkt (ambulante handel)  worden be-
licht’. 
 
De ambulante handel is een brancheomschrijving die door veel ondernemers is gekozen bij 

inschrijving bij de WB omdat zij een breed assortiment willen hanteren op de Wereldbazar. 

Echter hier geldt het zelfde: op productniveau zijn het wezenlijk andere producten dan die 

op de weekmarkt van Winschoten worden aangeboden. Zie de presentatie die is bijgele-

verd.  

Daarnaast worden ondernemers op de weekmarkt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het 

initiatief. Ook zij kunnen middels de Wereldbazar hun afzetgebied vergroten. Voor de We-

reldbazar betekenen de producten van de reguliere weekmarkt een aanvulling van het as-

sortiment. 

 

 

5   Marktbasis 

‘Gerefereerd wordt aan een lijst van aanmeldingen 570 ondernemers vanaf 2006. In 
hoeverre deze lijst actueel is en hoeverre er sprake is van serieuze belangstelling is 
niet duidelijk’. 
 

De actuele stand van zaken is dat 576 ondernemers zich hebben aangemeld via een in-

schrijfformulier op de Website van www.deWereldbazar.nl , de laatste inschrijving is van 

datum: 15-11-2012. Er is dus nog steeds markt belangstelling. 

Dit resultaat is behaald zonder advertenties enkel en alleen door de media aandacht en 

acquisitie door de Wereldbazar OG b.v. Als de initiatiefnemers iets interessants of unieks 

tegenkomen benaderen zij de ondernemers actief.  

Uiteraard betreft het serieuze belangstelling. Ondernemers weten dat daar waar mensen 

zijn handel is te drijven. Zie ook de genoemde bezoekersaantallen bij soortgelijke projecten.  

 

 

6   Bewaking formule Wereldbazar 

‘Het succes van de Wereldbazar zal afhangen van het totale aanbod en de diversiteit 
hierin. Dit vormt de aantrekkende factor. Hoewel er indicaties worden gegeven waar-
op de Wereldbazar zich willen richten, is niet duidelijk hoe het concept in zijn totali-
teit wordt bewaakt’. 
 
 
  

http://www.dewereldbazar.nl/
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Formule vastheid 

Het hele concept van de WB is er op geënt dat er zoveel mogelijk cultuurgebonden en 

streekgebonden producten verkochten worden onder één dak. Het assortiment is breed en 

gevarieerd om aantrekkingskracht te hebben op consumenten, vooral om hun behoefte aan 

beleving en een dagje uit ook goed in te kunnen vullen. De formule vastheid zit hem in die 

diversiteit en in het feit dat bestaande ondernemers een kans wordt geboden om op de 

overdekte marktplaats hun omzet te vergroten. 

 

De units worden verhuurd aan kleine (bestaande) zelfstandige ondernemers en niet aan 

winkelketens, factory outlets of aan grootwinkelbedrijven. De verhuur van de units vindt 

plaats voor een periode van minimaal drie jaar. Hiermee wordt de haalbaarheid van de 

overdekte markt als onderneming gegarandeerd en worden serieuze ondernemers onder-

scheiden van andere. De Wereldbazar geeft prioriteit aan de vestiging van bestaande on-

dernemers uit de regio. Regionale ondernemers krijgen voorrang op ondernemers elders uit 

het land en ondernemers uit Oldambt krijgen voorrang boven regionale ondernemers. 

 

De Wereldbazar beslist wie zich vestigt en niet. Het is in ons eigen belang zo breed moge-

lijk assortiment uit verschillende landen te hebben en meerdere culturen en meerdere pro-

ducten uit deze landen. De marktbelangstelling is dusdanig groot dat de intiatiefnemers in 

staat zijn om die keuzes te maken. 

 

Wij verwijzen nogmaals naar Bijlage 1 Wereldbazar productcategorieën. 
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1. Inleiding 
 
Deze nota behandelt de ingekomen zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan ‘De Wereldbazar 
te Winschoten’. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten’ heeft met ingang van 1 augustus 
2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen overeenkomstig artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Gedurende deze termijn is aan een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze te geven 
over het ontwerp bestemmingsplan.  
 
Tijdens de periode van ter inzage ligging zijn drie reacties ontvangen:  

1. Familie Blouw, Winschoten 
2. Mevrouw Hoekstra, Winschoten 
3. Stichting Outlet en Funshopping ‘Carillon’ 

 
Van de Vereniging Handel & Nijverheid Winschoten is een zienswijze ontvangen die buiten de termijn 
is ingediend. De zienswijze is ontvangen op 17 september 2013, uit de poststempel blijkt dat de 
zienswijze op 13 september ter post bezorgd is. De termijn voor het indienen van een zienswijze liep 
af op 11 september 2013. De indiener van de zienswijze heeft niet aangetoond dat de zienswijze 
verschoonbaar te laat is ingediend. Deze zienswijze wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.  
 

2. Zienswijzen 
 
De zienswijzen zijn hieronder samengevat en van een reactie voorzien. De volledige zienswijzen zijn 
als bijlage bij deze notitie opgenomen. 
 
1. Familie Blouw, Winschoten 
 
Opmerking 1.1 
Standhouders moeten buiten het plangebied parkeren. Het is niet duidelijk waar dit moet gebeuren.  
 
Reactie 1.1 
In de overeenkomst met de initiatiefnemer is de verplichting vastgelegd dat zodra het plan is 
gerealiseerd 1270 (particuliere) parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de omgeving van het plangebied. 
Dit moet worden aangetoond voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. Doordat deze verplichting in een overeenkomst is vastgelegd is dit punt 
voldoende gewaarborgd. Er zijn contacten gelegd met eigenaren voor de realisatie van de 
parkeerplaatsen.  
 
Opmerking 1.2 
Wij worden geconfronteerd met een gigantisch gebouw met een aanzienlijke ruimtelijke uitstraling, 
zowel voor wat betreft omvang als gebruik. 
 
Reactie 1.2 
Dit onderdeel van de zienswijze is gelijk aan de eerder ingediende inspraakreactie. Afweging heeft al 
plaatsgevonden. Inhoudelijk zijn er geen nieuwe aspecten genoemd ten opzichte van de eerder 
ingediende inspraakreactie. Er wordt volstaan met een verwijzing naar onze eerdere reactie in de 
Nota inspraak- en overlegreacties met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘De 
Wereldbazar te Winschoten’.  
 
Opmerking 1.3 
De verkeersstromen zullen aanzienlijk toenemen. Een goed woon-en leefklimaat is voor ons niet meer 
mogelijk.  
 
Reactie 1.3 
Op de wegen op het bedrijventerrein nemen de verkeersstromen inderdaad toe. In de toelichting van 
het bestemmingsplan wordt de consequentie van deze toename afgewogen. Hieruit blijkt dat er geen 
sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.  
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Opmerking 1.4 
Het project is in strijd met artikel 4.8 van de Provinciale verordening. Er is geen sprake van niet-
voorziene omstandigheden.  
 
Reactie 1.4 
Op basis van artikel 1.2 van de provinciale verordening hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid 
ontheffing te verlenen van de regels van de verordening. Gedeputeerde Staten acht afwijking van de 
verordening voor dit project gerechtvaardigd en heeft daarom besloten ontheffing te verlenen. 
 
Opmerking 1.5 
De algemene ongeclausuleerde ontheffing in artikel 1.2 van de Provinciale verordening strookt niet 
met het sturingsstelsel zoals dat in de Wro is opgenomen.  
 
Reactie 1.5 
De gemeente neemt deze opmerking voor kennisgeving aan. Het betreft geen inhoudelijk bezwaar 
tegen plan, maar tegen juridische regeling van de provincie. De verordening staat in dit kader niet ter 
discussie. 
 
Opmerking 1.6 
Er is niet voldaan aan de voorwaarden die de provincie gesteld heeft, zie brief van 23 december 2010. 
 
Reactie 1.6 
De provincie heeft in haar principe-uitspraak aangegeven dat in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure een aantal aspecten nader onderzocht moesten worden. Deze aspecten 
zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De provincie heeft het voorontwerpbestemmingsplan 
beoordeeld in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Gedeputeerde Staten heeft ontheffing verleend van de provinciale verordening. Het ontwerpplan is 
toegestuurd aan de provincie, de provincie heeft geen zienswijze ingediend. Daaruit kunnen we 
opmaken dat aan de gevraagde voorwaarden is voldaan.  
 
Opmerking 1.7 
Er wordt nauwelijks ingegaan op de gevolgen voor de woon- en leefomgeving, een toetsing aan de 
VNG Brochure en Milieuzonering ontbreekt.  
 
Reactie 1.7 
Dit onderdeel van de zienswijze is gelijk aan de eerder ingediende inspraakreactie. Afweging heeft al 
plaatsgevonden. Inhoudelijk zijn er geen nieuwe aspecten genoemd ten opzichte van de eerder 
ingediende inspraakreactie. Er wordt volstaan met een verwijzing naar onze eerdere reactie in de 
Nota inspraak- en overlegreacties met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘De 
Wereldbazar te Winschoten’. Meer expliciet wordt nog verwezen naar paragraaf 4.3 van de toelichting. 
 
Opmerking 1.8 
Er is onvoldoende gewaarborgd dat er voldoende parkeergelegenheid komt voor standhouders. 
 
Reactie 1.8 
Zie reactie 1.1  
 
Opmerking 1.9 
980 parkeerplaatsen zijn onvoldoende om aan de behoefte te voldoen.  
 
Reactie 1.9 
Naast de verplichting om meer parkeerplaatsen beschikbaar te hebben, is ook een verplichting voor 
het zorgen van een pendel(bus)verbinding opgenomen in de overeenkomst. Vanaf de ingebruikname 
van De Werelbazar, zal ontwikkelaar zorgdragen voor een pendel(bus)verbinding tussen het de 
Wereldbazar en het centrum van Winschoten. Ook komt er een verbinding naar het station van 
Winschoten. Op die manier is de beschikbare parkeerruimte voldoende. 
 
Opmerking 1.10 
Volgens de verkeersstudie moet worden ingezet op openbaar vervoer, zodat de beschikbare 
parkeergelegenheid voldoende is. In het rapport van BCI wordt echter gesteld dat openbaar vervoer 
geen optie is.  
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Reactie 1.10 
De Wereldbazar is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Door pendel(bus)verbindingen in 
samenspraak met touroperators te organiseren zullen veel bezoekers met de bus komen. In het 
ondernemingsrapport is dit uitvoerig beschreven in H5 Pendelbussen, touroperators en 
deelarrangementen. 
 
Opmerking 1.11 
Artikel 2.5.30 van de Bouwverordening van de gemeente Oldambt geeft aan dat parkeergelegenheid 
moet worden geboden op eigen terrein. De afwijkingsbevoegdheid in artikel 3.4 valt daarmee niet te 
rijmen. 
 
Reactie 1.11 
De afwijkingsbevoegdheid is alleen bedoeld voor situaties waarin de voorziening op een alternatieve 
locatie voldoende is geregeld. Dat betekent dus niet dat de parkeervoorzieningen niet aangelegd 
hoeven worden. Ook in de bouwverordening zit een dergelijke afwijkingsmogelijkheid, voor zover op 
andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien. 
 
Opmerking 1.12 
De aanvoer van producten en de consequenties daarvan blijft onderbelicht. Ook dit moet op eigen 
terrein plaatsvinden. 
 
Reactie 1.12 
Het laden en lossen zal op eigen terrein plaatsvinden. Aan-/afvoer van niet-bederfelijke goederen zal 
plaatsvinden op de maandag en vrijdag. De aanvoer van bederfelijke goederen zal plaatsvinden op de 
zaterdag tussen 7.30 en 8.30 uur, voor openingstijd. De afvoer van bederfelijke waar zal op zondag na 
17.00 uur plaatsvinden, als de bezoekers weer weg zijn. Ondernemers kunnen met hun vracht het 
talud oprijden en binnen in het gebouw laden en lossen, er wordt geen geluidsoverlast veroorzaakt. 
Verder zijn er liften om goederen een verdieping hoger te brengen.  
 
Opmerking 1.13 
Er moet zekerheid bestaan over de bodemgesteldheid voordat het plan wordt vastgesteld. 
 
Reactie 1.13 
Gelet op de al bekende gegevens is er geen reden aan te nemen dat het bestemmingsplan op dit punt 
niet uitvoerbaar is. Bij de uitvoering van het plan wordt hier rekening mee gehouden. Dit wordt 
geborgd in de omgevingsvergunning. 
 
Opmerking 1.14 
Het is te verwachten dat de Wereldbazar niet zal kunnen voldoen aan de regels voor geluidsnormen.  
 
Reactie 1.14 
Dit onderdeel van de zienswijze is gelijk aan de eerder ingediende inspraakreactie. Afweging heeft al 
plaatsgevonden. Inhoudelijk zijn er geen nieuwe aspecten genoemd ten opzichte van de eerder 
ingediende inspraakreactie. Er wordt volstaan met een verwijzing naar onze eerdere reactie in de 
Nota inspraak- en overlegreacties met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘De 
Wereldbazar te Winschoten’.  
 
Opmerking 1.15 
De stelling dat de normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden is niet overtuigend.  
 
Reactie 1.15 
Dit onderdeel van de zienswijze is gelijk aan de eerder ingediende inspraakreactie. Afweging heeft al 
plaatsgevonden. Inhoudelijk zijn er geen nieuwe aspecten genoemd ten opzichte van de eerder 
ingediende inspraakreactie. Er wordt volstaan met een verwijzing naar onze eerdere reactie in de 
Nota inspraak- en overlegreacties met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘De 
Wereldbazar te Winschoten’.  
 
Opmerking 1.16 
De financiële uitvoerbaarheid is niet overtuigend aangetoond. Gegevens zijn niet verifieerbaar. 
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Reactie 1.16 
Indiener van de zienswijze geeft aan dat alleen het onderzoek van BCI de financiële uitvoerbaarheid 
niet voldoende aantoont. De gemeente heeft naast dit onderzoek ook inzicht gekregen in de 
financiering, de exploitatie en de inschrijvingen.  
 
Opmerking 1.17 
Er is sprake van een overaanbod aan detailhandel en toenemende leegstand in Winschoten. Er is 
onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de economische crisis en de gewijzigde 
marktsituatie, bijvoorbeeld internetverkoop. 
 
Reactie 1.17 
Dit concept houdt rekening met alle trends in de economie en heeft een niche markt gevonden 
doordat het concept een nieuwe markt (consumenten) aanboort. Deze toeristische trekpleister zal zijn 
eigen klanten aantrekken binnen het intensieve leisure segment. Binnen dit segment wordt er door 
consumenten gezocht naar dagbesteding in de vorm van recreatie. Er is sprake van een bezoekmotief 
en derhalve is het niet concurrerend met de detailhandel van Winschoten die in een ander segment 
zit. Er worden dus consumenten van buiten het reguliere verzorgingsgebied van Winschoten 
aangetrokken. Bij het Winchoter koopcentrum is er sprake van een direct aankoopmotief en wel in 
twee segmenten. Het segment zorg en gemak ziet toe op de dagelijkse goederen. Het segment 
extensieve leisure bevat de niet-dagelijkse goederen waarbij men shopt totdat men zijn specialtiy 
good gevonden en gekocht heeft. Op dit tweede segment heeft internet verkoop grote invloed omdat 
men zich op internet oriënteert alvorens in de winkels te gaan zoeken (doelgerichte aankoop = 
kennisvoordeel) of men zoekt naar prijsvoordeel op het internet en bezoekt daarna de winkel met 
laagste prijs (prijsvoordeel) of koopt rechtstreeks op het internet (concurrentie). 
 
Opmerking 1.18 
Een distributie planologisch onderzoek had niet mogen ontbreken.  
 
Reactie 1.18 
Bij een distributieplanologisch onderzoek (DPO) wordt via benchmarking met vergelijkbare kernen 
elders in Nederland een berekening gemaakt van de marktruimte die er is voor verschillende 
detailhandelsbranches. Door deze af te zetten tegen het reeds aanwezige winkelaanbod, wordt 
duidelijk of er sprake is van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Zoals blijkt uit het rapport van BCI 
gaat het bij de Wereldbazar om een nichemarkt en is er geen sprake van (onevenredige) concurrentie 
met het bestaande winkelaanbod.  
 
Opmerking 1.19 
Planologisch zijn er geen waarborgen ingebouwd om het concept te bewaken.  
 
Reactie 1.19 
In de regels is opgenomen dat de oppervlakte per marktstand maximaal 50 m

2
 zal bedragen en dat er 

sprake moet zijn van een overdekte markt. Door deze beperking is het concept geborgd. Er zal zich 
geen volwaardige winkel kunnen vestigen. 
 
Opmerking 1.20 
Bestaande lokale ondernemers zullen waarschijnlijk niet bereid zijn te investeren en extra 
arbeidskrachten aan te trekken.  
 
Reactie 1.20 
Dit is een niet onderbouwde aanname. De verwachting is dat ondernemers dit als kans zien een 
nieuwe markt te bereiken.  
 
Opmerking 1.21 
Het rapport van Broekhuis Rijs Advisering en de vragen die de gemeente naar aanleiding daarvan aan 
BCI heeft gesteld moeten ter inzage worden gelegd.  
 
Reactie 1.21 
Alle stukken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het plan zijn als bijlage bij het 
bestemmingsplan gevoegd. De vragen die de gemeente aan BCI heeft gesteld zijn opgenomen in 
bijlage 7. Het rapport van Broekhuis Advisering is niet noodzakelijk voor beoordeling van het plan, het 
rapport is echter wel raadpleegbaar via de website van de gemeente. 
 



 6 

Opmerking 1.22 
In het rapport van BCI staat enerzijds dat de Wereldbazar zich richt op lokale ondernemers, terwijl 
anderzijds wordt benadrukt dat het om een niche markt gaat. Dit rijmt niet met elkaar. Ook de stelling 
dat de Wereldbazar zich richt op lage inkomensgroepen staat haaks op de stelling dat de Wereldbazar 
zich richt op ‘specialty goods’. 
 
Reactie 1.22 
In het rapport van BCI staat niet dat de Wereldbazar zich richt op lokale ondernemers, maar op 
bestaande ondernemers. De niche markt ziet toe op de consumenten. Voor de ondernemers die zich 
vestigen betreft dit concept een niche markt doordat er een markt (=doelgroep) wordt aangeboord die 
anders niet bereikt zou zijn. Toeristische segment: Intensieve leisure. Toeristen hebben een 
(toeristische) trekpleister nodig om te bezoek af te leggen/ om te komen. De Wereldbazar vraagt geen 
entree en parkeergelden waardoor het geheel ook toegankelijk is voor bezoekers uit de lagere 
inkomens groepen. Ook behoort de twee verdienende Duitser tot de doelgroep. De doelgroep bestaat 
immers uit mensen die hun vrijetijd willen besteden. Specialy goods hoeven niet per definitie duur te 
zijn. Bepaalde fruit, groente en handelswaar uit verschillende landen hoeft niet perse duur te zijn maar 
is momenteel niet te verkrijgen in Winschoten en dat is wat iets speciaal maakt een specialty good. 
Moeilijk of niet verkrijgbaar. 
 
2. Mevrouw Hoekstra, Winschoten 
 
Opmerking 2.1 
De indiener van de zienswijze heeft bij de inspraakronde een handtekeningenlijst ingediend. Bij de 
behandeling van de inspraakreacties heeft de gemeente aangegeven dat op deze reactie niet 
gereageerd kon worden omdat er geen inhoudelijk argument is aangedragen. Indiener van de 
zienswijze geeft aan dat een handtekeningenlijst niet aan duidelijkheid te wensen over laat. 
 
Reactie 2.1 
Zienswijzen worden afgewogen in de planologische procedure. Bij een handtekeningenlijst is niets af 
te wegen, daarvoor zijn inhoudelijke argumenten nodig. 
 
Opmerking 2.2 
De wethouder heeft geadviseerd de onrust bij de gemeente kenbaar te maken door middel van een 
handtekeningenlijst. 
 
Reactie 2.2 
Het is onjuist dat de wethouder heeft geadviseerd de onrust kenbaar te maken door middel van een 
handtekeningenlijst. 
 
Opmerking 2.3 
De Wereldbazar zal een concurrerende uitwerking hebben op het Winschoter winkelcentrum.  
 
Reactie 2.3 
Zie reactie 1.17 
 
Opmerking 2.4 
Er is sprake van eilandvorming van detailhandel binnen Winschoten. De winkels liggen te ver uit 
elkaar. 
 
Reactie 2.4 
De Wereldbazar boort een andere markt van consumenten aan. Bezoekers hebben een ander 
aankoopmotief. Bestaande detailhandel kan mee profiteren van de bezoekersstromen die de 
Wereldbazar genereerd. 
 
Opmerking 2.5 
De goederen die in de Wereldbazar worden verkocht zijn ook verkrijgbaar in de binnenstad van 
Winschoten. Er wordt verwezen naar een bijlage met daarin gegevens over de verdeling van 
detailhandel per branche in Winschoten en de Wereldbazar. 
 
Reactie 2.5 
Er is door gemeente verzocht met een branchering te komen, het verschil zit op product niveau. Een 
Turkse peer zit in de zelfde branche als een Nederlandse appel en toch is deze niet te vergelijken en 
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niet te verkrijgen in Winschoten. De vergelijking lukt zelfs niet met de Nederlanse peer, dit is een heel 
ander product dan de Turkse peer. Dit geld voor ook voor Perzische tapijten, Indiase zijde, 
Marrokaans goud enzovoort. De branches waar deze goederen onder vallen zijn in Winschoten te 
vinden, de producten echter niet! Een Oosterse markt/ een Wereldbazar verkoopt wezenlijk andere 
producten dan verkrijgbaar in Winschoten. Dat is waar de Wereldbazar haar niche markt gevonden 
heeft: overdekte markt van wereld georiënteerde marktwaar. Vanwege deze specifieke verschillen in 
producten is het niet mogelijk een branchering in de vorm van regels op te nemen in het 
bestemmingsplan. 
 
Opmerking 2.6 
De gemeente heeft geen mogelijkheden handhavend op te treden als er toch concurrerende goederen 
verkocht worden.  
 
Reactie 2.6 
In de regels is opgenomen dat de oppervlakte per marktstand maximaal 50 m

2
 zal bedragen. Als 

hiervan afgeweken wordt kan de gemeente handhavend optreden. De Wereldbazar trekt zijn eigen 
bezoekers aan zie ook 1.17 . Uit onderzoek blijkt dat voor zo ver consumenten uit het reguliere 
verzorgingsgebied de Wereldbazar zullen bezoeken, zij dit niet vaker dan hooguit 2 à 3 keer per jaar 
doen.  
 
Opmerking 2.7 
Het is niet zeker gesteld dat de Wereldbazar slechts op zaterdag en zondag open is.  
 
Reactie 2.7 
In de regels is geborgd dat de Wereldbazar slechts op zater-, zon- en feestdagen op mag zijn. 
 
3. Stichting Outlet en Funshopping ‘Carillon’ 
 
Opmerking 3.1 
De stichting heeft een pro forma zienswijze gestuurd aan de gemeenteraad. Daarop werd een reactie 
ontvangen van het college, dit heeft de stichting bevreemd. Het zou gebruikelijk zijn dat de raad 
inzicht krijgt in hetgeen aan hun gezonden wordt.De raad zou zich over de reactie moeten uitspreken, 
de brief zou niet door een ambtenaar, namens het college moeten worden afgehandeld.  
 
Reactie 3.1 
Voorbereidingshandelingen ten behoeve van een bestemmingsplan zijn een bevoegdheid van het 
college van burgemeester en wethouders. Op basis van de ‘Regeling mandaatstatuut gemeente 
Oldambt’ mogen bepaalde bevoegdheden uitgevoerd worden door ambtenaren. Het geven van extra 
tijd in verband met een pro forma ingediende zienswijze is hier een voorbeeld van. Dit neemt niet weg 
dat alle zienswijzen uiteindelijk door de raad in overweging worden genomen. De gemeenteraad is 
bevoegd een afweging te maken omtrent de ingediende zienswijzen en een besluit te nemen tot 
vaststelling van een bestemmingsplan. 
 
Opmerking 3.2 
Het is onontbeerlijk dat bij een wijziging van het bestemmingsplan het wenselijk is dat er een 
gedetailleerd bouwplan aan ten grondslag ligt.  
 
Reactie 3.2 
De initiatiefnemer zal zijn bouwplan gedetailleerd uitwerken zodra het bestemmingsplan is 
vastgesteld. Op dit moment verschaffen de illustraties in de toelichting en de toegekende bouwregels, 
voldoende duidelijkheid over wat er binnen en rond het plangebied verwacht kan worden. 
 
Opmerking 3.3 
Bij het goedkeuren van de bestemmingsplanwijziging, zonder dat hieraan een bouwplan ten grondslag 
ligt, blijft het onduidelijk wat uiteindelijk gebouwd gaat worden. 
 
Reactie 3.3 
Een bestemmingsplan geeft voorwaarden aan waaronder een bepaald project mogelijk wordt 
gemaakt. Binnen die kaders kan na inwerkingtreding van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het is gebruikelijk dat er in dit stadium nog geen 
gedetailleerd bouwplan is. 
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Opmerking 3.4 
Indiener van de zienswijze verzoekt het plan compleet met bouwplan opnieuw ter inzage te leggen, 
zodat een op feiten gebaseerde zienswijze opgesteld kan worden.  
 
Reactie 3.4 
Het gebruikelijk dat er in dit stadium nog geen gedetailleerd bouwplan is. De gemeente ziet geen 
reden de procedure op te schorten.  
 
Opmerking 3.5 
De initiatiefnemer moet alle benodigde rapporten aanleveren. Dit geeft de initiatiefnemer de vrijheid 
deze rapporten zo gunstig mogelijk in te vullen. Het had in de lijn gelegen dat de gemeente dit 
onafhankelijk had laten opstellen. 
 
Reactie 3.5 
Alle aangeleverde stukken worden door de gemeente beoordeeld. Alle voor de procedure relevante 
stukken zijn ook ter inzage gelegd en openbaar. Het gaat hier om rapportages die door onafhankelijke 
bureaus zijn opgesteld. 
 
Opmerking 3.6 
Uit de toelichting blijkt dat het niet gaat om een ‘Toeristisch Recreatieve Voorziening’, maar uitsluitend 
een detailhandelsvestiging. Het is niet van belang dat dit in de vorm van een overdekte markt is.  
 
Reactie 3.6 
Zie hiervoor het rapport van BCI. De Wereldbazar is een uniek concept dat zich misschien nog wel het 
best laat omschrijven als ‘recreatief winkelen’. Door het bezoekmotief zal het een andere markt van 
consumenten bereiken. 
 
Opmerking 3.7 
Aangezien het om een detailhandelsvestiging gaat is het in strijd met het beleid van de gemeente. Dit 
zet de deur open naar meer detailhandel op het bedrijventerrein. 
 
Reactie 3.7 
Zie 3.6. Het concept is zo specifiek dat dit niet voor precedent zal zorgen. 
 
Opmerking 3.8 
De indiener van de zienswijze verzoekt de gemeente De Wereldbazar opdracht te geven voor het 
zoeken van een locatie voor de 1270 extra benodigde parkeerplaatsen, voordat met het plan verder 
wordt gegaan. 
 
Reactie 3.8 
Zie reactie 1.1. 
 
Opmerking 3.9 
De Wereldbazar is volledig self-supporting wanneer het gaat om horeca en aanverwante zaken. De 
prikkel voor mensen om naast een bezoek aan de Wereldbazar ook het centrum van Winschoten te 
bezoeken is nagenoeg niet aanwezig. Het is verstandig hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. 
 
Reactie 3.9 
De meerwaarde van de Wereldbazar voor het centrum van Winschoten is uitgebreid beschreven in 
het BCI rapport. In de zienswijze komt niet naar voren waarom deze argumenten niet juist zijn, anders 
dan dat het onderzoek gekleurd zou zijn. Wij verwijzen naar bijlage 7 bij de toelichting. Het rapport is 
opgesteld door een onafhankelijk en deskundig bureau. 
 
Opmerking 3.10 
Een bezoek aan het centrum kan geprikkeld worden door een goede verbinding met het centrum. 
Indiener van de zienswijze geeft aan dat de door hun bedachte kabelbaan deze prikkel kan zijn. 
 
Reactie 3.10 
Deze suggesties wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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