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Figuur 1 | Plangebied ten oosten van de stadskern van Schagen (bron: Google Maps 2020) 
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In deze regels wordt verstaan onder: 

 

 

het bestemmingsplan [Gedempte Gracht 54 te Schagen]; 

 

 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

[NL.IMRO.0441.BPSCHGDMPTGRCHT54] met de bijbehorende regels en bijlagen; 

 

 

de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer NL.IMRO.0441.BPSCHGDMPTGRCHT54, 

van het bestemmingsplan [Gedempte Gracht 54 te Schagen] met bijbehorende verklaring 

waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven; 

 

 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

 

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële 

cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 

 

 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma's van Eisen 

op te stellen en/of te toetsen; 

 

 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie; 

 



 

 

 

 

   

   

 

 

een in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep 

gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan 

worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden; 

 

 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat 

gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden; 

 

 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

 

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden: 

1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 

b. ten aanzien van het overige gebruik: 

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

 

 

de grens van een bestemmingsvlak; 
 

 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
 

 

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw; 

 

 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw. of ander 

bouwwerk, met een dak; 

 

 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk; 

 

 

de grens van een bouwvlak; 

 

 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

 

 

de grens van een bouwperceel; 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

 

 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 

op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; 

 

 

een onderneming waarin doorgaans met economisch oogmerk goederen worden vervaardigd, 

bewerkt, verwerkt en/of opgeslagen; 

 

 

iedere boven beëindiging van een gebouw; 

 

 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen; 

 

 

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

 

 

de horizontale snijlijn van het oplopende dakvlak met het daaronder gelegen buitenwerkse 

gevelvlak; dit betekent dat in voorkomende gevallen de druiplijn wordt bepaald overeenkomstig 

het hieronder staande: 

 
 

 

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw 

en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voorzover 

een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

 

 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken; 

 

 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 

belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

 

 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 

bedrijfsmatig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 

uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

 

 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander 

voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een 

omgevingsvergunning is vereist; 

 

 

een dak afdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak 

 

 

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop 

van lijnen in het veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens; 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van Wet algemene bepaling omgevingsrecht; 

 

 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel 

met ten hoogste één wand; 

 

 

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met 

de aarde is verbonden; 

 

 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf. Dit in de vorm van het gebruik van een gebouw of 

ander onderkomen als woonruimte op een wijze, die ingevolge de bepalingen van de Wet 

basisregistratie personen, noopt tot inschrijving van de bewoner(s) in het bevolkingsregister van 

de gemeente waarin dat gebouw is gelegen, hetzij, indien betrokkene op meer dan een 

adres woont, het gebruik van het gebouw of ander onderkomen als verblijf waar betrokkene 

naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; 

 

 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 

die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 

zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een seksinrichting, alsmede een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

 

een staat, met verschillende typen van bedrijven, die deel uitmaakt van deze regels als 'Staat 

van bedrijven'; 

 

 

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van 

samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding 

tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de 

bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die 

ruimtelijk op elkaar georiënteerd is; 

 

 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

 

 

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de mate 

van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de 

(mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van 

verkeersdeelnemers; 

 

 

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen 

de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en 

zijkanten, alsmede de aan de weg liggende parkeergelegenheden; 

 

 

Het bewonen van een woning; 

 

 

een complex van ruimten in één gebouw, krachtens zijn indeling en inhoud geschikt en 

uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 

 

 

woonsituatie de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de 

situering van om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet 

op de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van 

hinder.  



 

 

 

 

   

   

 

 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 

worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 

scheidingsmuren. 

 

 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel. 

 

 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

 

 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 

 

 

  



 

 

 

 

   

   

 

 

 

De voor 'Centrum-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 

b. detailhandel; 

c. bedrijven die zijn genoemd onder categorie 1 in de bijlage Staat van bedrijven; 

d. horeca, categorie 1; 

e. wonen, met dien verstande dat binnen gebouwen uitsluitend mag worden gewoond vanaf 

de eerste verdieping, 

met de daarbij behorende: 

f. groenvoorzieningen; 

g. openbare nutsvoorzieningen; 

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, 

en de daarbij horende: 

i. water. 

 

 

 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 

b. de aanduiding ‘maximum bedrijfsoppervlakte; bvo (m2) bepaalt dat de omvang van een 

winkel niet meer bedraagt; 

c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet minder en niet meer bedragen dat 

de aangegeven goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ’minimale-maximale 

goot-, bouwhoogte (m)’, dan wel de bestaande bouwmaten indien deze minder of meer 

zijn; 

d. de dakhelling van hoofdgebouwen mag niet minder en niet meer bedragen dat de 

aangegeven dakhelling ter plaatse van de aanduiding ’dakhelling (graden)’, dan wel de 

bestaande bouwmaten indien deze minder of meer zijn. 

 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij hoofdgebouwen 

gelden de volgende regels: 

a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan tot op de zij- of 

achtererfgrens, tenzij deze aan de openbare ruimte grenst, dan dienen deze op ten minste 

1 m uit de erfgrens te worden gebouwd; 

b. Bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan, mits zij een bouwhoogte van niet meer 

dan 3 m bedragen; 



 

 

 

 

   

   

 

c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de 

bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw 

waaraan wordt gebouwd, vermeerderd met 0,30 m. 

 

a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 10 m. 

 

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder c 

voor een winkel tot een maximum bedrijfsoppervlakte van 500 m2, met dien verstande dat er 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, het straat- en bebouwingsbeeld of de woonsituatie. 

 

 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en 

toestaan de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage Staat van Bedrijven, mits 

deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende 

woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat betreft geur, stof, gevaar en 

geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die wel zijn genoemd. Dit gezag kan 

uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de woonsituatie. 

 

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de archeologische 

waarden van de gronden. 

 

 

 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen op deze gronden geen 

gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. Gebouwen ter vervanging van de bestaande bebouwing, hierbij geldt een maximale 

uitbreiding van de bestaande oppervlakte met 50 m2; 

b. Nieuwe gebouwen met een oppervlakte van 50 m2; 

c. Uitbreiding van bestaande bebouwing met maximaal 50 m2. 

 

 

 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1. voor het 

bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden geschaad, dan wel; 



 

 

 

 

   

   

 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 

opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 

 

 

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd 

gezag, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, 

ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze regels van toepassing zijnde 

bestemmingen: 

1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden; 

2. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 

parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

3. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 

4. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 

apparatuur; 

5. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van 

gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 

verwijderd; 

6. het scheuren van grasland. 

b. Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het 

uitvoeren van het ander werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten 

gevolgen, blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van 

het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden 

tegemoet gekomen. 

c. Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

1. andere werken waarbij de gronden niet dieper worden geroerd dan 0,35 m; 

2. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

3. andere werken die op het moment van het inwerkingtreden van het plan in uitvoering 

zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde 

dan wel verleende vergunning; 

4. andere werken als onderdeel van een ingreep in de bodem met een oppervlakte van 

maximaal 50 m²; 

5. andere werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig 

is. 

 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4 winnen 

zij advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de door het verlenen van de 

omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. In sommige 



 

 

 

 

   

   

 

gevallen volstaat een archeologische quickscan als duidelijk is dat de geplande ingrepen geen 

onevenredige afbreuk doen aan de aanwezige archeologische waarden. 

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming ‘Waarde-

Archeologie’ wordt verwijderd, indien uit deskundig archeologisch onderzoek blijkt dat ter 

plaatse geen sprake is van behoudens waardige archeologische waarden. 

  



 

 

 

 

   

   

 

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen 

buiten beschouwing. 

 

 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle 

inrichtingen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-permanente bewoning. 

 

 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

▪ de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

▪ het straat- en bebouwingsbeeld; 

▪ de sociale veiligheid; 

▪ de verkeersveiligheid; 

▪ de woonsituatie, 

worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 

intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten 

behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 

bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

gebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt; 



 

 

 

 

   

   

 

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m bedraagt. 

  



 

 

 

 

   

   

 

 

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met 

maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan. 

 

Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan Gedempte Gracht 54 

Schagen” van de gemeente Schagen. 

 

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van <datum> 



 

 

 

 

   

   

 

 


