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Waarom doen we wat we doen en voor wie?
DorpsBelang behartigt de belangen van Eemnesser ingezetenen, door een gemeentelijk beleid, wat
gericht is op behoud en waar nodig versterken van het dorpse leefklimaat in Eemnes.
Eemnes groeit geleidelijk en verjongt door haar aantrekkelijke en bereikbare ligging, en door haar
aantrekkelijke dorpse karakter. Ons streven is om deze verandering zo goed mogelijk te sturen
zonder afbreuk te doen aan ons dorpskarakter.
DorpsBelang wil, binnen de wettelijke mogelijkheden, de doorstroom van Eemnessers binnen Eemnes
faciliteren.

Hoe doen we, waar we voor staan?
Naast punten voor de komende raadsperiode, gelden voor DorpsBelang een aantal algemene
uitgangspunten, die weergeven met welke maatschappelijke grondhouding wij in de lokale
democratie staan.
Lokale Overheid
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en het algemeen belang moet
dienen. Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons
van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan
ook niet een traditionele politieke partij die `links` of `rechts’ is, maar een groepering die er is voor
Eemnessers van alle gezindten en zich ook zo wil organiseren. Onze binding is de zorg voor het dorp
Eemnes, en wat daarvoor nodig is.
Kleinschaligheid
Kleinschaligheid is een leidend principe in ons politieke denken. Dit principe slaat natuurlijk in de
eerste plaats op het dorp zelf, maar helpt ook om standpunten op andere gebieden te vormen.
Groen
DorpsBelang hecht zeer aan een groene leefomgeving, in de wijk en in de polder. Het
landschappelijke willen wij beschermen en versterken waar dit mogelijk is.
Dorpscultuur
De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes. Deze cultuur dient
te worden beschermd en waar mogelijk te worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan
deze cultuur worden getoetst en zo nodig worden bijgestuurd.
Raadplegen inwoners
Wij zijn een lokale partij met een eigen signatuur. De burger mag dan ook verwachten dat wij de
gemeente volgens die signatuur, zullen besturen. Toch kan het zijn dat er in een raadsperiode
(nieuwe) vraagstukken opkomen, waarover vooraf geen oordeel is gevormd. In die gevallen kan
raadpleging van de bevolking wenselijk zijn. Daarnaast zullen wij via buurtschouwen of enquêtes de
bevolking zoveel mogelijk betrekken bij het te voeren gemeentelijk beleid.
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Waar staan we voor?
Omgeving
Wij moeten buitengewoon zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving. Eemnes heeft in
meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft
tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor
woningbouw en bedrijventerreinen. Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat deze
activiteiten maar beperkt toe. DorpsBelang is daarom voorstander van een streng ruimtelijk beleid.
DorpsBelang vindt dat de groene buffers zoals tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt /
Zuidbuurt onbebouwd moeten blijven. Dit geldt ook voor de bestaande doorzichten langs deze
wegen.
Voor de buitengebieden wordt eveneens een landschappelijk verantwoord beleid gevoerd. Dit
behelst zowel het poldergebied, als ook de zogenaamde “randen” van de gemeente. Alle regulering
van de ruimtelijke structuur is gericht op het behoud van het landschappelijk karakter binnen het
grondgebied. De bebouwing dient zich aan te passen aan het landschap en niet omgekeerd. Ook
groen binnen de bebouwde kom wordt beschermd

Wonen
Er is op dit moment een grote behoefte aan woningen in ons land. DorpsBelang wil hier op
verantwoorde wijze aan bijdragen, door het volgen van de landelijke noodzaak tot
woninguitbreiding. Hierbij wordt uitsluitend gebouwd naar de lokale behoefte, zoals onderzocht in
het meest recente woningbehoefte onderzoek. De noodzakelijke integratie van nieuwe uitbreiding
met het bestaande dorp, is hierbij bepalend voor het bouwtempo (dus gefaseerde uitbreiding). Voor
inbrei locaties zal de plek en de omvang mede bepalen welke soort woningen worden gebouwd.
De positie van Eemnesser woningzoekenden wordt hierbij versterkt door gemeentelijke steun voor
starters. Hierbij wordt als inkomensgrens, de landelijke ontwikkeling van de gemeentegarantie
gevolgd.
Het type te bouwen woningen dient aan te sluiten bij een evenwichtige opbouw van zowel de
bevolking als het karakter van Eemnes. Dus niet alleen rijtjes eengezinswoningen maar een
gedifferentieerde opzet van het totale woningbestand, met extra aandacht voor de sociale
woningbouw. Bij nieuwbouw moet steeds gekeken worden naar de verdeling van de totale
woningvoorraad, niet uitsluitend naar de uitbreiding zelf.
DorpsBelang zal met deze uitgangspunten komende uitbreidingsplannen beoordelen en waar nodig
aanpassen.
De huurprijzen van woningen in onze omgeving, staan sterk onder druk. Er dienen wel voldoende
betaalbare huurwoningen te zijn en te blijven. Hierbij moet de behoefte goed in kaart worden
gebracht, zodat ook de juiste woningtypen beschikbaar komen. Inmiddels is dit zichtbaar in de
uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek 2021. Er moet extra aandacht zijn voor de positie
van starters, en de groep net boven de sociale grens (middenklasse). DorpsBelang wil maximaal
gebruik maken van de mogelijkheid om Eemnesser woningzoekenden te laten wonen in de eigen
gemeente.
De scheiding tussen wonen en zorg, die enkele jaren geleden is ingezet, zet zich voort. DorpsBelang
is voorstander van kleine woon/zorg combinaties (zoals bv Happy Home).
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Openbare orde, veiligheid en handhaving
Uitgangspunt voor DorpsBelang is dat de inwoners zich veilig moeten voelen in Eemnes.
DorpsBelang vindt dat niet alleen de gevolgen van onveiligheid, maar ook de oorzaak hiervan
aandacht van het gemeentelijk beleid verdient. Het is wenselijk dat de gemeenschapszin in de
buurten wordt versterkt en ondersteund door het gemeentebestuur. Aandacht moeten die plekken
krijgen die door de burger als onveilig worden ervaren. Er moet voldoende aandacht zijn voor de
handhaving van maatregelen. Zo nodig wil DorpsBelang hiervoor extra Boa’s in BEL verband, ook om
jeugdoverlast te beperken.
De brandweer van Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Door regionale
samenwerking wordt getracht de kosten voor de brandweer beheersbaar te houden. Daarbij is er
een trend waarneembaar naar meer professionalisering. DorpsBelang ondersteunt die noodzakelijke
professionalisering, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de huidige vrijwilligers.

Natuur en milieu
De leefomgeving dient bij te dragen tot een gezond leven, dat betekent actieve
overheidsverantwoordelijkheid voor het terugbrengen van geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Fijnstof moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dit geldt met name voor het verkeer
(verkeersmaatregelen). Dit betekent ook, dat woningen uitsluitend gebouwd mogen worden op een
afstand van de snelwegen, waar geluid en fijnstof acceptabel zijn. Dit is de afstand die nu al geldt
voor bijv. scholen.
Essentieel is het terugdringen van de door de Eemnesser gemeenschap veroorzaakte CO2.
De aanwezigheid van groene natuur in de nabijheid van wonen en werken is belangrijk. Het behoud
en waar nodig verbeteren van de aanwezige, groene omgeving ten opzichte van de bebouwing is het
uitgangspunt.
DorpsBelang ondersteunt initiatieven om bewoners gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven
voor het herinrichten en beheer van een stuk openbaar groen rond hun woningen samen met hun
buren om hun omgeving groener en aantrekkelijker te maken.
Openbare voorzieningen (gemeentehuis, scholen, winkels, etc.) dienen vooral goed bereikbaar te
zijn per fiets. Dit geldt ook voor eventuele nieuw aan te leggen openbare voorzieningen.
DorpsBelang staat voor het behoud van het huidige, open karakter van de polder. Dit betekent dat
uitsluitend agrarische bebouwing bij bestaande bedrijven mogelijk is.
Openbare groenstroken zijn er om een open, groene omgeving te creëren, ter compensatie van de
stenen straten, huizen en schuttingen. Speciale aandacht moet uitgaan om daar waar het mogelijk is
te komen tot een corridor voor flora en fauna. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het houden
van een wijkschouw, om de buurt te betrekken bij herinrichting van hun wijk. DorpsBelang wil dit
goede systeem doorzetten.
Biodiversiteit is essentieel voor het leven van bijen en andere belangrijke insecten. De gemeente
Eemnes heeft in 2019 het “bijenconvenant” ondertekend, waarbij de gemeente verplicht is om
maatregelen als reductie van het gebruik van chemische middelen, en het verbeteren van de groene
aanplant te nemen.
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Mede door de klimaatsverandering, is wateroverlast in delen van de oude kern geen uitzondering
meer. Dit is niet acceptabel en DorpsBelang heeft dit dan ook al met voorrang aangepakt.
Ondertussen is de meeste drainage hersteld. Zodra dit mogelijk is, zal deze aanpak worden afgerond.
De inkomsten uit de hondenbelasting worden op dit moment gebruikt voor het onderhoud van de
hondenuitlaat veldjes. DorpsBelang is positief over verdwijnen van deze belasting, mits er een
cultuur is ontstaan waarbij hondenbezitters zelf zorgen voor het opruimen van de overlast. Tot die
tijd wil DorpsBelang de opbrengst van de belasting aanwenden voor onderhoud van de
uitlaatveldjes.

Onderwijs en welzijn
De aanwezige scholen in Eemnes voldoen op dit moment ruim in de behoefte, waardoor uitbreiding
op dit moment niet nodig is. DorpsBelang wil er op toezien dat de bereikbaarheid van de scholen
veilig genoeg is. Hiertoe moeten de “kindlinten” (stoeptegels die veilige routes aangeven) worden
hersteld.

Verenigingsleven
Het verenigingsleven draagt in hoge mate bij aan het leefklimaat en de dorpse cultuur. Voor
DorpsBelang geldt dat subsidie verleend mag worden aan belangrijke en noodzakelijke recreatie- en
cultuurtaken die betreffende groepen niet zelf kunnen financieren (bijv. jeugdactiviteiten). In eerste
instantie dient te worden uitgegaan van startsubsidies; na verloop van tijd moeten de betreffende
verenigingen bij voorkeur in staat zijn de exploitatie uit eigen middelen sluitend te krijgen. In
bijzondere gevallen moet het ook mogelijk zijn om een garantiesubsidie te verlenen.
Het Huis van Eemnes is inmiddels gerealiseerd. Het is nu zaak om zo goed mogelijk gebruik te maken
van deze voorziening. DorpsBelang zal initiatieven in deze richting dan ook ondersteunen.

Jeugd
Het is belangrijk om voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes te houden. Het
jongerenhonk Impuls voldoet zeker aan de recreatieve behoeften van een deel van de jongeren.
Verder wil DorpsBelang in gesprek met de jongeren over Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP).
Ook het verenigingsleven en de sportclubs bieden mogelijkheden voor jongeren om hun
ontwikkeling en vertier in Eemnes te vinden. DorpsBelang wil d.m.v. een actief gemeentelijk beleid,
sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven stimuleren.

Ouderen
Het ouderenbeleid is erop gericht hen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten
functioneren. Dit kan bijv. door het bouwen van levensloopbestendige woningen. Ook kunnen
bestaande woningen worden aangepast. De woningvoorraad in Eemnes, moet goed aansluiten bij de
kwalitatieve behoefte. Hierbij verdient de sociale woningvoorraad extra aandacht. Woningen voor
ouderen dienen zoveel mogelijk centraal in het dorp gebouwd te worden.
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Recreatie en toerisme
Voor de dorpse cultuur is een levendige horeca noodzakelijk. DorpsBelang is dan ook
voorstander van beperkte uitbreiding van de horeca, bij voorkeur in of rond het centrum. Te
denken valt hierbij aan de locaties waarop al een horeca bestemming rust, alsmede aan of
in de oude haven van Eemnes.
Eemnes leent zich niet voor grootschalige recreatie. DorpsBelang is wel voorstander van
kleinschalige recreatie, waarbij wandel-, fiets- en sportroutes kunnen bijdragen aan de
mogelijkheden.

Sociale zaken en zorg
Het rijk heeft in de afgelopen jaren, een groot aantal taken in het sociale domein overgeheveld naar
de gemeenten. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen, waarvoor de zorg goed geregeld
moet zijn. Op dit moment lijkt e.e.a. in goede handen, door de samenwerking in HBEL verband. Toch
blijft waakzaamheid op z’n plaats. Meedoen is daarbij essentieel, omdat het mensen in staat stelt
om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces
moeten daar op de een of de andere manier bij betrokken worden. DorpsBelang wil dit in
samenwerking met andere organisaties (denk aan Kringloop) stimuleren.
DorpsBelang wil nagaan of lokale zorg deels met vrijwilligers kan worden ingevuld. Taken waar we
aan denken zijn boodschappen doen, ontlasten van mantelzorgers en kleine klusjes in huis.
DorpsBelang wil daarvoor wel begeleiding van professionele krachten, die samen met de vrijwilligers
aan de slag kunnen gaan.
Bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dient het principe van een eigen bijdrage naar
draagkracht, leidend te zijn. De door het rijk geoogmerkte gelden ten behoeve van
armoedebestrijding, kunnen voor dit doel worden aangewend.

Statushouders
DorpsBelang voert het landelijk gevoerde beleid uit voor wat betreft het (naar rato van het
inwoneraantal) huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus. Huisvesting dient te worden
gespreid. Dit kan op gespannen voet staan met huisvesting van Eemnesser woningzoekenden.
Hierbij geldt voor DorpsBelang gelijke behandeling in gelijke omstandigheden. DorpsBelang is blij
met de bestaande initiatieven (bijv. coaches en taalprojecten) die moeten leiden tot een betere
integratie van deze groepen.

Digitaal
De digitalisering van de samenleving raakt ook Eemnes. DorpsBelang wil actief meedenken en
zoeken naar toepassingen die het leven kunnen verbeteren. Denk hierbij aan zaken als domotica,
buurtpreventie, inspraak, etc.
De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met aanbiedingen om een glasvezelnet aan te
leggen. Inmiddels is een convenant gesloten met een glasvezelaanbieder, waarbij alle woningen
aangesloten de kans krijgen om aangesloten te worden op het glasvezelnet. DorpsBelang juicht deze
ontwikkeling toe.
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Bereikbaarheid
Eemnes is een belangrijke locatie in de regio, aantrekkelijk om je te vestigen. Dit betekent dat
Eemnes bereikbaar moet blijven voor bewoners, hulpverleners, het aan en uit leveren van goederen,
toerisme en bezoekers. Tegelijkertijd dient sluipverkeer te worden ontmoedigd.
Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor het fietsverkeer. Inrichting en
veiligheid zijn de uitgangspunten voor de verkeersoplossingen. Mogelijke obstakels in bestaande en
nieuwe fietsroutes dienen te worden aangepakt.

Openbaar Vervoer
DorpsBelang wil dat de bestaande, provinciale, busverbindingen blijven bestaan. DorpsBelang is blij
met het creëren van de halteplaats aan de A27 voor de regionale buslijnen. Hiermee wordt een
regelmatige en snelle verbinding naar Huizen, Amsterdam, Utrecht en Hilversum mogelijk.

Wegen en verkeer
Eemnes heeft van oudsher een lintbebouwing. Wakkerendijk / Meentweg en de Laarderweg vormen
in feite de structuur van het dorp. Met de toename van het verkeer is de overlast op deze wegen
sterk toegenomen. Het is niet eenvoudig om de verkeersdruk op Laarderweg en Wakkerendijk te
verminderen, zonder dat hierbij de essentiële verbindingen worden verbroken. De dorpsstructuur
laat geen grootschalige verkeersoplossingen (bv rotondes) toe in het centrum van het dorp.
DorpsBelang is voorstander om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden over alle bestaande oostwest verbindingen. Knelpunten in de Singels dienen te worden opgelost, zodat ook zwaar verkeer
gebruik kan maken van deze verbindingen, en de Laarderweg zoveel mogelijk wordt ontlast.
De bestaande wegenstructuur laat geen verdere grote uitbreidingen van het dorp toe. De nieuwe
woningen in de Zuidpolder worden ontsloten via een verlenging van de Zuidersingel en een
zogenaamde vorkstructuur. Bij verdere uitbreiding in de Zuidpolder moet opnieuw gekeken worden
naar veilige bereikbaarheid van de nieuwe wijken.

Duurzaam
De maatschappij moet toe naar een circulaire economie en een duurzaam economisch model. Het
gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd.
Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen. DorpsBelang wil
zich inzetten om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en
woonomgeving.
DorpsBelang wil dit zowel bij gemeentelijke gebouwen, huurwoningen (via prestatieafspraken met
de woningbouwcorporatie) als koopwoningen (via adviezen en duurzaamheidsleningen) realiseren.
Bij het aanbrengen van zonnepanelen, kiest DorpsBelang nadrukkelijk voor aanbreng op alle soorten
gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen). De gemeente moet hierbij de
nodige maatregelen nemen (en waar nodig voorfinancieren) in het algemeen belang. Naast
woningen stimuleert de gemeente ook dat bedrijven zonnepanelen installeren; hiervoor zal een
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actieplan worden gemaakt. De gemeente treedt in overleg met de energiemaatschappij, om ook
zonnepanelen op boerderijen mogelijk te maken. Windenergie past niet in de open Eempolder.
De komende jaren wordt steeds toegewerkt naar een situatie waarbij Eemnes energieneutraal is.
Om het duurzaamheidsvraagstuk goed van de grond te krijgen is draagvlak nodig. Op dit moment
zijn er energie coaches actief in Eemnes. Ook “Eemnes Energie” speelt een belangrijke rol in het
uitdragen van de duurzaamheidsboodschap. DorpsBelang zal deze initiatieven van harte blijven
ondersteunen.
DorpsBelang wil het elektrisch autorijden stimuleren, door o.a. oplaadpunten, die waar mogelijk
gecombineerd kunnen worden met straatverlichting.

Energie transitie
De toekomstige energievoorziening kan uiteindelijk niet op fossiele brandstoffen zijn gebaseerd. De
oplossing is op dit moment nog niet kraakhelder. DorpsBelang wil alle nieuw te bouwen huizen of
gebouwen energieneutraal uitvoeren. Nieuwe woningen krijgen geen aansluiting meer op het
gasnet. Bij bestaande woningen wordt een zorgvuldige overgang van gas naar andere vormen van
energie mogelijk gemaakt. Bij de keuze hoe de noodzakelijke transitie wordt ingezet, zijn
haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak essentieel. Op dit moment lijkt gebruik van geothermie
(aardwarmte) voor onze regio een goede oplossingsrichting.

Afval en openbare werken
Het scheiden van afval moet continu door de gemeente worden aangemoedigd. DorpsBelang
ondersteunt initiatieven om afval (nog) beter te kunnen scheiden. Nieuwe ontwikkelingen in de
centrale afvalverwerking leiden tot andere vormen van inzamelen.
Inmiddels is de industriële “nascheiding” dusdanig verbeterd, dat DorpsBelang wil nagaan, of “grijs”
en “oranje” voortaan kunnen worden gecombineerd, en daarmee het aantal kliko’s per woning kan
worden verminderd. DorpsBelang wil graag bladkorven in de wijken.
Waar nodig kan bij de afvalscheiding worden samengewerkt met andere buurgemeenten. Net zo
nodig als afvalscheiding, is het verminderen van de hoeveelheid afval. Educatieve programma’s op
scholen hebben in buurgemeenten goed gewerkt. Hergebruik van materiaal is ook een vorm van
afvalscheiding; om die reden worden de activiteiten van de kringloopwinkel van harte ondersteund.

Bestuurbaar
De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang te werken, is deel te nemen aan het
college. Op dit moment wordt geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner.
DorpsBelang zal samenwerken met elke partij waar onze doelstelling mee kan worden gerealiseerd
en een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is.

Bestuur
Bewoners moeten meer worden ingeschakeld bij de besluitvorming binnen de gemeente. Burgers
moeten voldoende ruimte krijgen om hun mening te geven over plannen in het dorp. De uitkomsten
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van dit overleg moet serieus worden genomen en in de besluitvorming tot uitdrukking komen. Het
draagvlak van de bevolking is cruciaal en maatgevend.

Gemeentelijke samenwerking
De voor DorpsBelang essentiële waarden, het dorpskarakter en het landschap, kunnen het beste
bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. DorpsBelang is dan ook
geen voorstander van gemeentelijke fusie op dit moment.
Gezien de schaal van de gemeente is een goede samenwerking met andere gemeenten dan wel
noodzakelijk. De BEL-samenwerking is al enige jaren een realiteit, en zorgt voor noodzakelijke
schaalgrootte.
DorpsBelang kiest dus voor gemeentelijke samenwerking op het juiste schaalniveau. Afhankelijk van
de taakgebieden kunnen dus verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. Hierbij is
samenwerking met andere Eemlandse gemeenten zeer wel denkbaar. Doel van gemeentelijke
samenwerking is daarbij een goede, duurzame dienstverlening naar de burgers.

Economische zaken
Voorzieningen die zich de komende jaren aandienen, zullen altijd getoetst moeten worden aan de
dorpse uitstraling en landschappelijke waarden. DorpsBelang vindt dat de agrariërs zeer belangrijk
zijn voor het behoud van de polder in zijn huidige staat. Bebouwing, om de agrarische functie van de
bestaande bedrijven te versterken, moet dan ook mogelijk zijn. Overige bebouwing moet uit de
polder worden geweerd.
Vanuit het oogpunt van Ruimtelijke Ordening (RO) dient de buitengrens (meest zuidelijke grens) van
het bedrijventerrein in de Zuidbuurt gelijke tred te houden met die van de woningbouw.
Het terrein van de voormalige Ocriet fabriek ligt al enige jaren braak. DorpsBelang meent dat op
deze plek in beperkte mate woningbouw mogelijk is. Deze woningbouw moet passen in het
landschap. Er dient wel een goede verkeersafwikkeling te komen.

Financiën
De geldelijke middelen worden opgebracht door alle burgers samen. Er is dan ook alle reden om
daar zorgvuldig mee om te gaan. We zullen dan ook terughoudend omgaan met de beschikbare
middelen. Alle uitgaven zijn bestemd voor het algemeen belang.
DorpsBelang vindt dat een OZB-verhoging alleen als uiterst middel gehanteerd mag worden, als dit
noodzakelijk is door het gestegen voorzieningen niveau.
De gemeente zal actief moeten blijven nagaan of samenwerking met andere gemeenten (dus niet
uitsluitend Laren en Blaricum) kostenbesparingen kan opleveren.
Uitgroei van de gemeente met de bedoeling om extra inkomsten te genereren vindt DorpsBelang
echter zeer ongewenst.
De gemeentelijke leges moeten in principe volledig kostendekkend zijn.
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