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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

Buitenschoolse opvang (BSO) Helmgras verzorgt opvang voor de kinderen van basisschool 

Helmgras. De BSO valt onder de Stichting Tabijn, een overkoepelende organisatie voor onderwijs 

en opvang in de regio (Noord) Kennemerland. BSO Helmgras biedt voorschoolse- en naschoolse 

opvang en opvang tijdens vakanties. De locatie is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

geregistreerd met 66 kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in juni 2019 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

• In juli 2019 werd een incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een 

wijzigingsverzoek van de houder om het aantal kindplaatsen op te hogen naar 66. Dit in 

verband met de mogelijke uitbreiding met een kleutergroep. De wijziging is na een positief 

advies doorgevoerd in het LRK. 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek in februari 2020 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.  

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Het onderzoek 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Castricum, ten behoeve van een 

houderwisseling, waarbij opgemerkt moet worden dat Stichting Tabijn verandert in Tabijn Opvang 

B.V. De gemeente Castricum heeft de aanvraag opgenomen en GGD Hollands Noorden opdracht 

gegeven een incidenteel onderzoek uit te voeren.  

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. Het huidige LRK registratienummer zal na de 

houderwijziging behouden blijven. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft ervoor gezorgd dat gewenste wijzigingen middels een wijzigingsverzoek bij de 

gemeente zijn ingediend. 

 

Aan de getoetste voorwaarde betreffende wijzigingen is voldaan. 

Administratie 

De administratie van de opvang is zodanig ingericht dat de toezichthouder op verzoek tijdig de 

benodigde gegevens met betrekking tot naleving van de Wet kinderopvang heeft ontvangen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Coördinatoren BSO Helmgras gesproken op 

locatie en mailwisseling) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 24 augustus 2021) 

• Aansluiting geschillencommissie 

• Wijzigingsverzoek, 16 juli 2021 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor de locatie. Er is een actuele versie van 

het pedagogisch beleidsplan met daarin een omschrijving van de verwachtte werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Coördinatoren BSO Helmgras gesproken op 

locatie en mailwisseling) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO Helmgras, januari 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De gemeenteambtenaar heeft de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de houder beoordeeld. 

Gebleken is dat deze in bezit is van een geldige VOG en inschrijving in het LRK. 

 

De beroepskrachten en overige medewerkers die daadwerkelijk bij dit kindercentrum zullen werken 

dienen voor aanvang van de werkzaamheden te worden gekoppeld aan de houder in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK). De koppeling van de personen, structureel werkzaam op dit 

kindercentrum, zal worden beoordeeld tijdens het eerstvolgend onderzoek. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 24 augustus 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang, (geraadpleegd op 24 augustus 2021) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 

middel van: 

• de website 

• persoonlijk contact 

• de dagelijkse overdracht 

• nieuwsbrieven 

• social schools (digitaal ouder informatie systeem) 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over: 

• een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, 

• de overeenkomst tussen de houder en de ouder.  

 

Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn van reactie is en hoe 

de (mogelijke) afhandeling ervan plaatsvindt. De houder brengt de klachtenregeling op passende 

wijze onder de aandacht van ouders, onder andere via de website. 

 

De houder is tevens aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 

geschillencommissie, namelijk de Geschillencommissie Kinderopvang, voor een externe afhandeling 

van klachten. 

 

Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 

Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  

Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een 

onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 

ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Coördinatoren BSO Helmgras gesproken  

op locatie en mailwisseling) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 24 augustus 2021) 

• Website (https://helmgras.tabijn.nl/) 

• Klachtenregeling 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 
 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 

administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Helmgras 

Website : http://www.helmgrs.tabijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000041226831 

Aantal kindplaatsen : 66 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Tabijn 

Adres houder : Postbus 280 

Postcode en plaats : 1960 AG Heemskerk 

Website : www.tabijn.nl 

KvK nummer : 41226831 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw. S Boerhoop 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Castricum 

Adres : Postbus 1301 

Postcode en plaats : 1900 BH CASTRICUM 

 



 

14 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 24-08-2021 
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Planning 

Datum inspectie : 24-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 27-08-2021 

: 31-08-2021 

Zienswijze houder : 31-08-2021 

Vaststelling inspectierapport : 31-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 02-09-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


