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“We missen ons 
moederdepartement”

Wouter Jong, 
Hans de Vries en 
Matthijs Hogen-
doorn.

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten maakt sinds februari van dit 

jaar deel uit van het zogeheten artikel 19-overleg als vertegenwoordiger 

van de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Daarmee behartigt 

hij hun belangen in een gremium dat voor hen een belangrijke rol speelt 

met alle ontwikkelingen rond de Nationale Politie. Toch is het overleg 

vooral onder de kleinere gemeenten lang niet altijd bekend. Een goede 

informatiepositie is waar het om draait, zegt De Jonge. “Leer denken in 

de keten en begin bij jezelf.”

Het eerste misverstand dat De Jonge uit de wereld 
wil helpen, is dat hij in het artikel 19-overleg zit 
namens de ‘kleintjes’. “Mijn collega Onno van 
Veldhuizen uit Hoorn en ik vertegenwoordigen 

nadrukkelijk alle 100.000-min gemeenten. Wij zijn welis-
waar geen regioburgemeester, maar hebben wel degelijk 
oog voor de regionale context. Bovendien gaat het bij de 
gezagspositie van de burgemeester niet om groot of klein, 
die is overal op precies dezelfde manier geregeld.” Dat die 
positie in de ogen van De Jonge versterking behoeft, zal ver-
derop nog aan bod komen.

Het overleg
In een gemeente als Dronten met ca. 40.000 inwoners heeft 
de burgemeester een ondersteuning van 1,5 fte voor ‘open-
bare orde en veiligheid’. Dat staat in schril contrast met de 
afdelingen waar een gemiddelde regioburgemeester op kan 
terugvallen. De Jonge heeft geen staf die de stukken voor 
hem annoteert, dus het is aanpoten. Maar verder merkt hij 
in het artikel 19-overleg, dat hij op het moment van dit 
interview vijf keer heeft meegemaakt, het verschil niet. 

De Jonge, lachend: “Ja, de eerste keer, aan de grote 
sedans met chauffeur. Kwam ik aantuffen in m’n C4-tje. 
Verwarring bij de receptie, of ik verderop wilde gaan staan 
op een betaalplek.”

En natuurlijk spelen georganiseerde criminaliteit en 

afrekeningen meer in Amsterdam dan in Biddinghuizen, 
zegt hij. “Maar een festival als Lowlands is van een schaal 
waarmee het zich overal in Nederland kan meten.”

Heel specifiek kan en wil De Jonge niet ingaan op het 
overleg. “Tot nu toe ging het vooral over beheerskwesties. 
Dat is ook logisch, want de minister is de beheerder en zit 
het overleg voor. Maar je ziet dat we toegroeien naar de 
behoefte om over de inhoud te praten, en dan aan de voor-
kant van de beleidstrajecten. Een grotere inzet op allerlei 
fenomenen, van mensenhandel tot kinderporno, van cyber-
crime tot witwassen. Dat zijn in de eerste plaats landelijke 
beleidsinhoudelijke kwesties, maar die laten ons regionaal 
en plaatselijk ook niet onberoerd.” 

“Nog meer dan vroeger ben ik ervan overtuigd dat de 
politie voor het hele land goed moet functioneren. Ik hoor 
het toch nog te vaak: als het maar geregeld is voor ‘de grote 
vier’, dan komt het wel voor elkaar. Maar criminaliteit kent 
geen grenzen. De harde aanpak in de ene regio heeft gevol-
gen voor een andere. Dat zou op zeker moment wel tot een 
andere agenda kunnen leiden, ook bij het artikel 19-overleg. 
En ik zie daar draagvlak voor.”

Herijking
De Jonge en Van Veldhuizen traden toe na de publicatie van 
een aantal vernietigende rapporten over de Nationale Politie 
eind vorig jaar. “Er was, laten we zeggen, een licht ontvlam-
bare situatie die de bijeenkomsten wel beïnvloedde. Inmid-
dels zijn we bezig met de zogeheten herijking. Waar hebben 
we het dan over? Dat is dan toch onder meer de gezagspositie 
van het OM en de burgemeester. Wat betekent het adagium 
beheer volgt gezag precies? En hoe wáár dat ook mag zijn, je 
kunt niet uitgaan van de formele regels, daar hoort ook een 
omgangsvorm bij die uitgaat van overleg. Niemand kan zijn 
stempel zetten, zijn zin doordrukken. Het gaat om inhoude-
lijke en redelijke argumenten over en weer. In dat opzicht 
draait het bij de driehoek om de punt in het midden, zeg ik 
dan maar als niet-wiskundige (lacht). Dan weer serieus: “En 
dat dan ook in gezamenlijkheid uitdragen, waarbij het gezag 
uiteindelijk beslist. Dat geldt op elke schaal.”

   De aanpak in de 
ene regio heeft gevolgen voor 
de andere   
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Bekendheid
Of dat bij elke burgemeester zo op het netvlies staat, dat is 
de vraag, erkent De Jonge. Ten aanzien van het artikel 
19-overleg zelf begrijpt hij dat ook wel. “Dat begint al bij 
de naam, die zegt natuurlijk niets. Ik vraag me af hoeveel 
collega’s het gremium eigenlijk kennen. Inhoudelijk ben 
je als ‘kleinere’ burgemeester vooral lokaal bezig als het 
gaat om de politie, en merk je niet veel van het gedoe 
rondom de reorganisatie, de andere omstandigheden en 
belangen.”

Als de collega’s wèl op de hoogte zijn, is er nog niet altijd 
het juiste begrip. De Jonge, aarzelend: “Laat ik het zo 
zeggen, ik heb wel eens het verzoek gekregen of ik niet kan 
regelen dat er wat meer agenten voor de avondvierdaagse 
kunnen komen. Dat is natuurlijk volstrekt buiten de orde 
van zo’n overleg. Dat is anders wanneer lokale kwesties in 
breder verband worden aangekaart, bijvoorbeeld als veel 
collega’s het hebben over bereikbaarheid, of de sluiting van 
politiebureaus, dat zeker in kleine gemeenten een groot 
punt van zorg is.”

Samenwerking begint bij jezelf
Zo’n lokaal verzoek raakt voor de burgervader echter aan 
nog een ander, veel belangrijker inzicht. “We hebben het 
over de essentie van samenwerking op elk niveau. Waarbij 
de eerste vraag moet zijn: moet ik hier de politie wel mee 
lastig vallen? Als ik het eerst zo inricht dat de gemeente een 
weg aanlegt waar je 100 km/u mag rijden en het wordt een 
puinhoop, moet ik niet daarna naar de politie gaan of ze het 
verkeer vaker willen controleren. Dan moet je zo reëel zijn 
te erkennen dat de gemeente aan de voorkant iets verkeerd 
heeft gedaan.”

“Kan de samenleving ook zelf de verantwoordelijkheid 
dragen? Of dat nu een Sinterklaasintocht betreft, of Low-
lands met 750 particuliere bewakers en een handjevol 
agenten. Integraal veiligheidsbeleid begint bij jezelf, in de 
gemeente. En vervolgens geloof ik heilig in samenwerking 
binnen de keten.”

Maar er kunnen zich toch aparte omstandighe-
den voordoen dat er wel extra inzet nodig is?
De Jonge knikt: “Zeker, dan moet ik de politie overtuigen en 
we zijn allemaal redelijk mensen, dus misschien wordt dat 
dan ook in welwillende overweging genomen. Lukt dat niet, 
dan kunnen we binnen de keten verder zien. Maar het 
begint bij mij: wat doe ík in de gemeente aan inspanningen 
om allerlei zaken op de rails te houden? Overigens kan 
bestuursrechtelijk optreden door de gemeente heel goed 
samengaan met strafrechtelijk optreden.”

Dat thema van het overleg en samenwerking vanuit eigen 
verantwoordelijkheid geldt dus voor groot en klein, wil de 
burgemeester maar zeggen. En op grote schaal past dat weer 
helemaal in een typisch artikel 19-thema: waar heeft de 
politie last van het gezag en waar heeft het gezag last van de 
politie?

“Laat ik daar ook een voorbeeld van geven uit mijn eigen 
praktijk. Ik heb voor het al genoemde Lowlands een con-
tract met Mojo voor een vast weekend. Looptijd tien jaar. En 
ieder jaar komt dezelfde vraag van de politie: kan het 
misschien een ander weekend? Want andere gemeenten 
willen dan ook iets organiseren. Nee, dat kan dus niet. Jullie 
weten waar je aan toe bent, ik heb die afspraak, regel het op 
een andere manier. En dan omgekeerd: áls er een keer een 
NSS in Den Haag is, lever ik via de regio ook mijn aandeel. 
Dát is samenwerken. Leer denken in de keten en begin bij 
jezelf.”

En speelt die gedachte voldoende VNG-breed of 
ziet u zichzelf als een voorloper daarin?
De Jonge lacht: “Ja, dat zou natuurlijk een interessante 
quote voor jullie kunnen opleveren. Laat ik het zo zeggen, 
het is bij de één wel meer verinnerlijkt dan bij de ander. Wat 
mij betreft, welk onderwerp je ook aanraakt, er is niets meer 
dat je helemaal zelf kunt doen. Dan sta je als burgemeester 
voor de keuze: wil je opschalen of wil je samenwerken?”

“Dat moet je ook goed organiseren met de gemeenteraad, 
bijvoorbeeld als je het hebt over veiligheidsvraagstukken. 
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Tweemaal per jaar een goed voorbereid, degelijk veilig-
heidsoverleg waarbij alles aan bod kan komen, prima. Maar 
ik wil niet elke week weer een vraag over een winkeldief-
stalletje. Dan wordt het micromanagement dat niet past bij 
de rol en positie van een gemeenteraad.”

De burgemeester plaatst wel kanttekeningen bij de 
democratische legitimiteit: “Dat zie je aan de regionale 
brandweer: als ik op een knop druk, staan ze binnen de 
kortste keren hier op het plein, fantastisch georganiseerd. 
Maar het is wel regionaal belegd, we praten nooit meer even 
bij in een raadscommissie. De Raad voor het openbaar 
bestuur komt daarover met een rapport in de zomer. Ten 
aanzien van de aansturing van de politie staat de raad 
overigens op nog grotere afstand. Dat laat onverlet dat de 
cijfers over veiligheid prominent op het netvlies staan 
binnen de raad, met woninginbraak natuurlijk met stip op 
nummer 1. Dat zal altijd de aandacht van raadsleden hou-
den.” 

Informatie
Samenwerking heeft een directe relatie met informatievoor-
ziening, en het wekt dan ook geen verbazing dat de burge-
meester daar ook zeer bij betrokken is. Om te beginnen in 
de communicatie over het artikel 19-overleg. Hoe vindt die 
plaats?

De Jonge: “Op twee manieren. Van Veldhuizen en ik 
zitten ook in de commissie Bestuur en Veiligheid van de 
VNG. En er is een nieuwsbrief over het artikel 19-overleg.”

Is dat voldoende?
“Nee, met name ook niet om informatie van mijn collega’s te 
ontvangen als input voor het overleg. De commissie Bestuur 
en Veiligheid heeft bijvoorbeeld een heel ander ritme dan 
het artikel 19-overleg. Het is allemaal nog niet ideaal. Een 
idee zou zijn om een digitaal forum op te zetten waarop 
collega’s kunnen reageren over en weer. Maar ook al wordt 
dat goed opgezet, dan nog is het onmogelijk om elke burge-
meester aan het woord te laten. Overigens neemt Jan van 
Zanen, burgemeester van Utrecht en inmiddels voorzitter 
van de VNG, uiteraard ook deel aan het artikel 19-overleg. 
Daarmee is de relatie tussen die twee groepen nog beter 
gelegd dan alleen met Van Veldhuizen en mij.”

Recent schreef u een stuk in het Burgemeesters-
blad, waarin u stelde dat het de burgemeester 
nogal eens ontbreekt aan analytische informa-
tie. U doet een oproep aan alle partijen dat de 
verbeteren.
“Het is naar aanleiding van het WODC-rapport Weten wat er 
speelt van onder meer Ronald Bandell, oud-burgemeester 
van Dordrecht. Daaruit is een werkgroep voortgekomen met 
een Handreiking voor Versterking Informatiepositie burge-
meester.”

Het punt is, zegt De Jonge, er is operationele informatie 
genoeg. Hij somt droogjes op: wijkscans door Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV. Wijkscans door 
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) van Midden-
Nederland. Veiligheidsmonitor iedere twee jaar. Keurig 
cijfers van de politie, cijfers van het CBS, cijfers van het 
Openbaar Ministerie…

“De vraag is: wat heb ik aan die kennis? Ik kan niet zien 
wat al die verschillende gegevens met elkaar te maken 
hebben, of en hoe ze elkaar beïnvloeden. Het zijn losse 
puzzelstukjes, maar wie legt de puzzel? Kan ik nu eens aan 
iemand vragen dat allemaal te bundelen en voor mij te 
vertalen in beleidsmatig relevante informatie? Geïnte-
greerde sturingsinformatie met duiding van trends, dat is 
wat ik wil.”

Daarbij, als er al wordt gestuurd op informatie, is die 
vooral afkomstig van de politie, zegt de burgervader. En dat 
is nu eenmaal de zachtste info die er is: “Een aangifte 
betekent al dat iemand in de boeken staat. Wat daar ver-
derop in de keten van overblijft, is al te vaak niet zoveel, 
laten we wel wezen.”

Als je de gemeente dan ziet als een soort van 
regisseur in die keten, hebben we het dan over 
een ‘haalplicht’ van de gemeente, of ook een 
‘brengplicht’ vanuit de andere partijen, waaron-
der de politie?
“Het advies van de werkgroep is: het moet veel meer van 
twee kanten komen. Delen is vermenigvuldigen, zei Bandell 
al. En we hebben toch een gemeenschappelijke intentie?”

De Jonge schetst het eigen veiligheidsoverleg elke 14 
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dagen, met sinds driekwart jaar standaard iemand van wat 
in Dronten sociale zaken-maatschappelijke ondersteuning 
wordt genoemd. Het is fascinerend wat daarbij aan informa-
tie wordt gedeeld, zegt hij. “Tegelijkertijd blijkt dat ook in 
deze relatief kleine organisatie de informatievoorziening 
over en weer niet op orde is. We weten niet van elkaar wat 
we aan het doen zijn. Maar het wordt wel steeds beter.”

Bent u zelf ook bereid alles te delen?
“Ja, ik vind dat je dat over en weer op een bepaald niveau 
moet kunnen doen. Soms hoor ik wel eens van het OM dat 
men iets niet wil vertellen omdat dat het strafrechtelijke 
onderzoek in de weg zou staan. Dat acht ik een zeer uitzon-
derlijke situatie. Ik zou als burgemeester geen knip voor de 
neus waard zijn als ik niet met vertrouwelijke informatie om 
zou kunnen gaan. Volledig onderling vertrouwen is daarbij 
de essentie.”

Barrières
De decentralisering heeft daarbij geholpen, zegt de burge-
meester. En hij is er hoopvol over gestemd, omdat het iets 
oplevert. “Neem jeugdbeleid, we moeten iets met die 
informatievoorziening. Binnen het college, maar als het 
een veiligheidsaspect heeft ook via mij. En ook met ande-
ren in de keten: Bureau Jeugdzorg, GGZ, Reclassering. 
Soms loop je dan nog wel eens tegen barrières op, omdat 
men zich op beroepsgeheim of privacy beroept. Dat is heel 
vaak begrijpelijk, maar in het belang van een kind of een 

gezin moet het uitgangspunt zijn dat je veel wilt delen, 
vind ik.”

Inmiddels is het advies van de werkgroep aangeboden 
aan het Strategisch Beraad Veiligheid, waarin Rijk en 
gemeenten overleggen. De Jonge vindt dat alle regio’s er 
aandacht aan moeten besteden. Dat is inmiddels in Midden-
Nederland gebeurd.

“Ik zou naar een soort basisinformatiesysteem willen, 
gedeeld en gedragen door burgemeester, OM en politie, met 
de mogelijkheid dat lokaal naar behoefte enigszins aan te 
passen. Overigens zijn er elders op dit gebied ook goede 
initiatieven, meen ik. Daar moeten we zeker gebruik van 
maken en niet allemaal apart het wiel gaan uitvinden.”

Blijft over de relatie van de burgemeester met 
de politie zelf en zijn visie daarop. Dronten had 
vroeger een eigen team. Nu maakt het voorals-
nog deel uit van DNU, Dronten-
Noordoostpolder-Urk. Wat is het verschil?
“Voor mij eigenlijk niet zo heel veel. We hebben hier acht 
wijkagenten, de lokale samenwerking is buitengewoon 
goed. De keerzijde is wel: ik heb niet zo heel veel met Urk 
en de Noordoostpolder, omdat veiligheidsbeleid vooral 
lokaal beleid is. Het is dan lastig een gemeenschappelijk 
thema als bijvoorbeeld alcoholmatiging op dezelfde manier 
te bezien. Maar voor het lokale werk hier maakt het niet uit. 
Ik heb iedere veertien dagen overleg met mijn teamchef, dat 
gaat uitstekend. Veel minder met de districtschef, die zie ik 
misschien twee of drie keer per jaar.”

De burgemeester benadrukt dat hij zich realiseert voor 
wat voor taak de politieorganisatie zich ziet gesteld. “Ik leef 
mee met Gerard Bouman als hij aan de ene kant zoveel moet 
bezuinigen, maar aan de andere kant niet aan de perso-
neelsknop kan draaien. Gecombineerd met de bezuinigin-
gen bij het OM en de gemeente, roept dat inmiddels wel de 
vraag op of kabinet èn parlement veiligheid nog serieus 
nemen.”

Is dat verhaal duidelijk bij kleinere gemeentes?
“Er zullen er nogal wat zijn die vooral het klaagverhaal zien. 
En dat vooral uit de krant vernemen. Ik denk wel dat er 
meer begrip zou zijn, als er nog meer samenwerking zou zijn 

   Nemen kabinet 
en parlement veiligheid 
nog wel serieus?   

Artikel 19-overleg
Volgens artikel 19 van de Politiewet 
spreken de regioburgemeesters, de voor-
zitter van het College van procureurs-
generaal en de minister van VenJ perio-
diek over het beheer van en de 
taakuitvoering door de Nationale Politie, 
in aanwezigheid van de korpschef. De 
regioburgemeester spreekt in dit overleg 
namens de burgemeesters uit zijn een-
heid. 

Aan dit overleg nemen ook twee burge-
meesters deel van gemeenten met minder 
dan 100.000 inwoners. De minister van 
VenJ wijst die aan op voordracht van de 
VNG. 
In het overleg wordt onder meer gesproken 
over de inrichting van de politie; de 
landelijke beleidsdoelstellingen; de 
verdeling van de sterkte; het ontwerp van 
de begroting, van de meerjarenraming, 
van de jaarrekening, van het beheersplan 

en het jaarverslag; de benoeming van de 
leden van de leiding van de politie; voor-
stellen van wet, ontwerpen van Algemene 
Maatregel van Bestuur en ontwerpen van 
ministeriële regeling die betrekking 
hebben op de taakuitvoering door en het 
beheer ten aanzien van de politie.
Daarnaast wordt in dit overleg gesproken 
over bredere veiligheidsthema’s die te 
maken hebben met de taakuitvoering van 
de politie.
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en meer moeite zou worden gedaan om het verhaal bij de 
hele bestuurlijke achterban uit te leggen. Ook ter voorko-
ming van vragen die wij bestuurders niet moeten stellen. We 
zijn met die herijking bezig. Daar komen dan zeshonderd 
acties uit. Zeshonderd! Dat gaat ‘m niet worden, maar dan 
moet je ook echt gezamenlijk tot één lijn zien te komen. Dat 
kan alleen als iedereen uitlegt waar men staat en waar OM, 
gemeenten en politie elkaar kunnen helpen om de gezamen-
lijke doelen te bereiken. OM en politie zijn in Den Haag 
uiteraard loyaal in de uitvoering. Maar de onmogelijkheid 
van alle bezuinigingen zou in den lande nog beter mogen 
doordringen.”

BZK
De vraag is waar de verbinding tussen openbaar bestuur en 
politie los is geraakt. De Jonge: “Primair, ik heb als burge-
meester geen moederdepartement meer. Ik heb geen minis-
ter die voor mijn belangen opkomt bij veiligheidsissues. De 
thema’s op dat gebied worden volledig vanuit VenJ gestuurd, 
terwijl BZK toch echt verantwoordelijk is voor het openbaar 
bestuur. Die balans is volledig zoek. Dáár is de verbinding 
losgeraakt: de behartiging van de belangen van het open-
baar bestuur. De gezamenlijke oriëntatie vanuit BZK wordt 
node gemist.”

De consequentie is dat de burgemeesters hun stuur 
zijn kwijtgeraakt met deze reorganisatie, analyseert De 
Jonge. “We zijn het natuurlijk nooit eens met 393 burge-
meesters onder elkaar. Niet alleen de politie, óók het OM 
wordt strak hiërarchisch aangestuurd. Voor ons geldt dat 
niet. Ik heb het meegemaakt dat één hoofdofficier het 
debat won van 41 burgemeesters: de eerste spreekt met 
één stem vanuit de voorbereiding en het geluid door één 
organisatie. Wij hadden 41 meningen en werden onder-
ling tegen elkaar uitgespeeld. Dat was wel tekenend voor 
de situatie.”

Balans
De burgemeester haalt op uit een vroeger leven bij Justitie, 
waar werd gesproken over die verfoeilijke stammenstrijd 
met BZK als het over de politie ging. Hij was het daar toen 
al nooit mee eens: “Die was namelijk een wezenlijk onder-
deel van ons rechtsstatelijk denken. De democratie is niet 
gediend met het onderbrengen van het veiligheidsbeleid in 

één departement, daar horen die checks and balances in. 
Debat, tegenspraak, correctie.”

Is dat niet een al langer erkende weeffout in het 
systeem?
“Misschien. Ik zou er voor zijn die balans weer te herstel-
len. Er liggen inmiddels tientallen wetsvoorstellen die een 
relatie hebben met de politie. Ze produceren maar en 
produceren maar. Voor het evenwicht is daar ook de betrok-
kenheid van BZK bij nodig. Nog afgezien van hoe ze daar 
bij de politie allemaal vorm en inhoud aan moeten geven.

Dat geldt toch ook voor de burgemeesters? Bij 
elk akkefietje krijgen ze er weer een bevoegd-
heid bij.
“Ook dat vereist een coherente visie die vanuit BZK zou 
moeten komen. Dat geldt voor elk veld waar de burgemees-
ter zich op beweegt.”

Tot slot. In de nieuwsbrief van de regioburge-
meesters zei De Jonge bij de toetreding tot het 
artikel 19-overleg het als een voorrecht te erva-
ren daaraan een bijdrage te mogen leveren. 
Waar bestaat het voorrecht uit?
“Het is een ontdekkingsreis. De reorganisatie is ingewik-
keld, er is te veel hooi op de vork genomen. Hoe kunnen we 
de-prioriteren? Nogmaals, in gezamenlijkheid? Dat klinkt 
wat pathetisch misschien, maar dat ik daar bij bijna het 
einde van mijn loopbaan een bijdrage aan mag leveren, vind 
ik mooi. Daar ben ik trots op.”

“Ik loop 28 jaar mee als burgemeester. Ik heb de vorige 
reorganisatie meegemaakt. En ik ben er stellig van over-
tuigd dat samenwerken iets oplevert. Andere blikvelden 
ook. Misschien kom ik als burgemeester straks tot de 
conclusie dat Biddinghuizen beter aangereden kan worden 
vanuit Harderwijk dan vanuit mijn eigen Dronten. Bestuur-
ders moeten ‘grenzenloos’ leren denken en handelen.”  «

   De gezamenlijke 
oriëntatie vanuit BZK wordt 
node gemist  

Mr. A.B.L. de Jonge (1953) studeerde van 1974 tot 
1981 rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, werd 
ambtenaar bij het ministerie van Justitie en later in 
1981 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Na de 
verkiezingen van 1982 keerde De Jonge terug naar 
Justitie. Vier jaar later werd hij burgemeester van de 
toenmalige gemeente Nieuwleusen en in 1992 volgde 
zijn benoeming tot de burgemeester van Houten.
Na een tweejarige uitstap naar een woningbouwver-
eniging keerde Aat de Jonge terug in de politiek als 
waarnemend burgemeester van Maarn en kort daarop 
tevens als waarnemend burgemeester van Wouden-
berg. In september 2003 werd De Jonge per Konink-
lijk Besluit alsnog burgemeester van Woudenberg en 
in 2004 volgde zijn benoeming tot burgemeester van 
Dronten. 


