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De grondpolitiek van de afgelopen twintig jaar heeft door het toe

genomen optreden van private partijen geleid tot hoge grondprij

zen. De collectieve belangen zijn hierdoor steeds moeilijker te re

aliseren. Maar ook de komende decennia zal er volop gebouwd 

moeten worden, daarnaast zijn grootschalige functieveranderin

gen, zoals vergroting van het areaal natuur- en recreatiegebieden, 

nodig. Het CDA zal zich moeten inzetten voor nieuwe regelge

ving die de grondprijzen drukt en voor collectieve voorzieningen 

middelen oplevert. 

G
rondpolitiek is van oudsher 

vol dilemma·., [r is sprake 

van een ideo-

logische te-

genstelling tu55en het 

wichtigheden en problemen dit l1eeft 

geleid Daarbij wordt steeds de rol van 

liheralisme ver<,us het so

cialisme Bovendien stailn 

grote financiclc helilngen 

op het spel De spanning 

tu<;<,en illgemeen helang en 

privaat hebng kan dus 

hoog zijn Het spelersveld. 

dat Viln oudsher hcstond 

uit de gemeentclijke en de 

rijksovcrheid wordt tegen- Ir. AIM. de Sclmtter 

het CDA genoemd De 

mecst recente politieke 

di,cussie over grondpoli

tiek heeft plaatsgevonden 

biJ de Kamerbehandeling 

van de \Vijziging van de 

Wet Voorkeursrecht Ce

mecnten. Tenslotte wor

den cnkele aanknopings

punten gcformuleerd voor 

een nieuwc grondpolitiek. 

ailnsluitend hi) hct rapport 

'Nieuwe wegen. Vilste 

woordig overwegend hepilald door 

private partijcn Dit artikel geeft een te

rugblik op de grondpolitiek die de aan

lciding vonnde voor de Vill van hct ka

binet-Dcn Uyl in I '!77. Vervolgen<, 

wordt in kaart gehrilcht welke fciteliJke 

ontwikkelingcn er de ilfgclopen twintig 

jililr zijn geweest en tnt welke oncven-

waardcn' 

Terugblik 
Het is twintig Jililr gcleden dat christen

dcmocriltischc politiu hun gcli1k hilill

dcn in de grondpoiJtiek en daMmee het 

bhinct-Den Uyl ten vill hrilchten 

Waar ging hct om~ 



Hct i' goed om de politiekc context 

van tocn nog cen-; tc bclichten. De 

tocnmaligc KVI' en ARI' namcn dee! 

aan ccn bbinct dat <;tcrk gcdominccrd 

wcrd door de PvdA. ldeologi'>che di'>

cu<;sic'> vierdcn hoogti) Hct lief-,t had 

de l'vdA de grond willcn socialiscrcn. 

Aangezicn dat nit:! haalbaar was, wer

dcn andere wegcn gczocht om 'stillc 

vcrriJking' door waardcstijging van 

grondcigcndon1 tcgcn te gaan. Fen 

pakket van maatregelcn kon aan deze 

doel'>lclling hijdragen. Cedacht wcrd 

aan ccn prijsbehccrsing van landbouw

gronden, ecn <;peculatiewinsthela-,ting, 

ccn voorkeursrecht voor gcmccntcn en 

ccn aanpa'>'ing van de waarderings

norm hij ontcigcn111g. Dit laatstc punt 

vormdc de concrete aanlciding voor de 

val van het bhinet- Den Uyl Door 

Van Agt was een voor<;tel tot wijziging 

van de Onteigening-;wct ingcdiend De 

achtcrliggcndc gcdtlchtc wa.;; dat WtltH

destljging van grond, die !outer en ai

leen ont~L1an wa~ door ecn wijziging 

van de planologische hestemming, niet 

aan de tocvalligc eigcnaar zou mogen 

toevallcn. aangezien deze h1crvoor zeit 

nicts had ondcrnomcn. Bij de hchande

ling van het wctwoorstel hlcek echter 

a! <;ncl dat de christcn-democratische 

partijen dit toch als een te grote aantas

ting vtJn hct cigcndom..,rccht zagcn 

Vanutt het 111 die Jaren politick zecr tn

vloedriJke groenc lront is intemiel gc

lohhyd om het wetsvoorstcl tcgen tc 

houdcn. Dit geheurde vooral vanuit de 

vrces dat hoeren die in de nahiJheid van 

de <;tad toch a! 111 hun ontwtkkeling 

wcrdcn hepcrkt, de zogcnaamdc nega

ticve ontwtkkcling<;schadc, ook in hun 

vcrmogcn~positic werdcn aangetll~t. 

lnvulling van een soort gchruik-,waarde 

a!-, waardcgrond-,lilg kon hicrtoe lciden. 

In pogingen om tot ccn compromis te 

komcn werdcn nog allerlci Vilrianten 
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ontwikkeld zoal'> ccn gehruik-,waMdc

plus en een verkeerswaarde-min. De 

verschillen werden erg klein, zodanig 

zclls dat zakelijk gczicn nict te hegrij

pen valt dat men toen geen ovcreen

stcmming hcdt kunnen hercikcn. Als 

helilngrijk<;te rcdcn van de val van hct 

kabinet wordt vaak gewezen op de 

grote ideologischc tegcnstell i ng die tci

telijk op de spit-; gedreven werd hij de 

di-,cus-,ie over de waardegrond,Jag hij 

ontc1gening. Hoc dicht men inhoude

lijk eigenlijk hiJ elkaar zat moge hll)ken 

uit het C:DA-vcrkiezingsprogramma 

1977, waarin gcplcit wcrd voor de in

voering van een vermogenswinsthelas

ting op speculaticwinsten op onroerend 

goed. 

In de daarop volgende kahinebformatie 

kondcn tot vclcr vcrbazing l'vdA, CDA 
en D66 hct vrij <;ncl eens worden over 

de grondpolitick In hooldlijnen zag 

het pakket er als volgt uiL 

hct gebruik-;waardehcginsel in de 

CJnteigening~vvet zou \Vorden ge

handhaatd, met ecn corrcctiemoge

lijkheid voor negatieve ontwikke

ling'>'>chade, 

het voorkeur-,recht zal worden uit

gehrcid van de gemccntelijke over

heid naar de centrale overheid, 

vooral voor natuurterreinen en 

drink wa tcrgcbiedcn; 

cr komt ecn vcrrnogen'>winsthclas

ting op onroerend goed; 

cr komt ecn stclsel van bndhouw

kundigc toet<;ing hi) de overdracht 

van landhouwgronden om een mati

gcndc invlocd op de prijzcn Viln 

landhouwgronden te hereiken ten

einde de agrarische bcdrijtsontwik

keling nict te Iaten stagneren op te 

hogc grondprijzen 

Dat het bhinet-Den Uyl II er de-,on

danh niet is gekomcn had andere oor-
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zaken. Vervolgens hecft het CDA met 

de VVD nieuwe afspraken gemaakt 

over grondrolitiek Strekking van deze 

afsprakcn was dat hij onteigening uitge

gaan zou worden van de verkeers

waarde-min, waarhij het waardeverho

gend effect van rlanologisch belcid 

huiten heschouwing hlijft, er wordt een 

voorkeursrecht voor gemeenten ont

wikkeld en om waardestijging van land

houwgrond in te dammen wordt een 

stelsel van landhouwkundige toetsing 

ontwikkelcl. 

Latere ontwikkelingen in de 
wetgeving 
Or het gebied van d<: wetgeving ziJn 

in de Jarcn na het kahinet-Den Llyl een 

aantal zakcn onder ( mede- )vcrant

woordelijkhcid van het CDA uitgekri'>

talli'>eerd. De waardegrondslag bij ont

eigening is heraald in 1981 or de 

verkeerswaarde, waarbij de crypt1sche 

tocvoeging luidt dat de prijs wordt ver

meerdcrd of vcrminderd met voordelen 

of nadelcn ten gevolge van de bestem

mingen, die door het werk waarvoor 

onteigend wordt tot uitvoering komen. 

Later werd hcsloten om voortaan de 

hestemmi ngswijzigingswin'>t, ontstaan 

door het planologisch mogelijk worden 

van ecn mecr lucratieve bestemming 

te bclasten. Er is een voorkeursrecht 

voor gemccnten gekomcn dat zeer be

perkt gewerkt hecft in stadsvernieu

wingsgehieden In 1996 is cen belang

rijke uithreiding van de mogelijkheden 

tot instellen van voorkeursrecht tot 

stand gckomen, waarop afzonderlijk zal 

worden ingegaan. Het stelsel van land

bouwkundige toetsing wcrd neerg<:lcgd 

in de Wet Agrarisch Crondverken 

Lliteindclijk i'> de Wet, met daarin de 

in'>telling van het Bureau llehccr l.and

bouwgronden, <:r in 1984 wei gckomen; 

echter zonder feitelijke invulling van de 

toctsing. Hiervoor ontbrak inmiddels 

het draagvlak omdat de grondprijzen 

van landhnuwgronden intL!Ssen waren 

gedaald en ook omdat de sterke mate 

van overheidsinvloed die daarmce ge

paard zou gaan inmiddels ook velcn 

binnen het C:DA afschrikte 

Ontwikkelingen in de praktijk 
De mcest ingrijrendc ontwikkeling van 

de afgclopen zevcn jaar is de sterk toe

genornen invloed van rrivate rartij<:n 

op de schaarse grondmarkt in houwlo

caties. Door ontwikkclingen in de JUris

pruden tie van ontcigening'>procedures 

blcek het hovendien niet Ianger mogc

lijk dat een gemeentc grond onteigent 

van een projectontwikkelaar die zeit in 

'-itaat i-, on1 de nieu\v aCJngcgeven he
stemming te realiseren Door de schaal

vergroting in de bouwwcreld is het 

steeds vaker gehruik dat gemeenten in

tegrate delcn van houwplannen aanhc

steden aan een prcnectontwikkclaar, die 

vervolgens met onderaannemers wcrkt. 

Voor rrivate partijcn is hct dus van lc

vcnshelang geworden om over grond te 

he,chikken en zodoendc een rartiJ te 

worden waar de gemcente nict mecr 

om hecn kan bij de ontwikkeling van 

bouwplannen. Vanwege het grotc he

lang van de bouwer<, hehhen deze de 

grondprijzen enorm opgejaagd. In de 

afgelorcn zcs a zeven jaar zijn de 

grondprijzen ongeveer vervijtvoudigd 

Thans worden voor gronden waarop 

gehouwd mag worden priJzen betaald 

van f 250 000,- tot t 400 000,- per hec

tare, met uit<,chieters naar hoven in 

Vinex-bouwlocatie'>. De agrarische 

grondpriJzen varicrcn van t 30.000,- tot 

t 70.000,- per hectare. Agrarier<, die te 

maken krijgen met hestemrningsveran

dcring van hun gronden worden <,chat

rijk llij ccn bedrijf van 30 hectare '>ti)gt 

de waarde van hun gronden van f I ,5 
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miiJocn gulden tot zo'n 10 miljocn. 

Bovendicn heelt de prakti)k handige 

\Vcgcn gcvondcn on1 onder de hc:-,tenl

nling"wijzigings\vinst, die in Jcrge\ijkc 

gcvallen van tocpa..,~ing i.;;, uit tc ko

men. Cezien dezc prijwerhoudingen 

komt kitelijke onteigening in de prak

tijk in \voninghouwlocatic-.; nog nau\ve

lijks voor De private sector hedt de 

zaak a\ lang gcregeld vonrdJt de gc

l1lcentc aan ontcigcn1ng toekon1t. 

1\lcde onder invlocd van deze praktiik

ontwikkeling hedt zich h!J de bepaling 

van de waardcgrond.,bg in gevallcn van 

minnelijke verkoop tcr voorkoming van 

ontetgentng ook ecn ontwikkeling 

voorgedaan. De verkeerswaardc is uit-

gang..,punt. 

llij de kitell)ke invulling volgcn steed-, 

n1cc-r ontcigcning<.;-dc.,kundigcn de zo

gcnaamde lofldou'll-henadering. l)at wil 

zcggcn dar gctaxcerd wordt \Vat de ver

koopwaarde van de grond is 11a houw

r!Jp maken, oltewcl de uitgitteprijs 

llierop worden de kmten in mindering 

gchracht die worden gemaakt om de 

grond tc ontsluitcn en in te richten. 

Wat overhlljtt is de verkccrswaarde. 

Deze i'i meestal een veelvoud van de 

agrari-,che waardc. Door deze feitelijke 

otltwikkelingen is biJ veel hetrokkenen 

in de onrocrendgoedwereld zoals ma

kelaars en accountants, de opvatting 

gegroeid dat de eigenaar recht hedt op 

de meerwaarde die door planologische 

maatregclcn i'i onhtaan. De politick 

hedt zich de afgclopen )at-en afzijdig 

gehouden van standpuntbepaling hier-

over 

Problemen van hoge 
grondprijzen 
Vaak wordt ge<,teld dat de praktijk zich 

wcl redt met de gcgroeide '>ituatie. 

Naar mijn mening worclt daarbij tc gc

makkeltJk voorhi1gegaan aan een aantal 

problemen die direct voortvloeien uit 

de stcrk ge'>tegen grondprijzen In de 

eerste plaats worden de bouwplannen 

duurder. Llitgaande van ongeveer dertig 

woningcn per hectare ziJn de meerkos

ten per woning toch al gauw I 10.000 

gemiddeld Ook de openbare ruimten 

worden aanzienlijk duurder. In de prak

tijk worden de bouwkavels <,teeds klei

ner om de begroting sluitend te krijgen. 

Het lcdgenot wordt hierdoor ncgatid 

b6nvloed. len ander nadeel is dat er 

steed-, minder financiele ruimtc is om 

de kwaliteit van de woonomgcving te 

verhogen door een adequaat niveau van 

publieke voorzieningen te crecren. 

Croenvoorzieningen en recreatieve 

voorzieningen in de wtjk komen als 

eerste in de vcrdrukking. Voor hoven

wijkse voorzieningen, die in principe 

door houwplannen zouden moeten 

worden gefi nancierd is vaak gcen 

ruimte mecr. Ook in de agrarische we

reid hebhen de hoge grondprijzen een 

zeer negaticvc uitstraling. Agrarier'> die 

dure grond hebben verkocht gaan de 

markt weer op om vervangcnde grond 

te verwervcn en pgen de prii'> op in de 

hlijvend agrari'>che gebieden Collcga

hoeren die hun bcdrijl willen uithreiden 

kunnen niet tegen deze concurrentie 

op. Dit verschijnsel dat zich aanvanke

lijk voorallokaal aftckende is de afgclo

pen twee jaar van grote invloed gewor

den op de markt van gehelc landhouw

hedrijven Cehelc hcdrijven in Cronin

gen en Zeeland hebben door vraag van 

agrarier" uit bou\vlocatics ccn grond

prij'> gekrcgcn die 'iubstantieel huger 

ligt dan de agrari'>che grondprijs voor 

los<,e gronden. Op deze deelmarkt wor

den nu de boeren die willen verplaatsen 

uit een tockomstig natuurgehied weg

geconcurreerd door boeren uit bouwlo

caties. Op de huidige grondmarkt ko

men de meest lucratieve functie'> via de 
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particuliere markt du<; wei aan hun trek

ken. C:ollectieve belangen zijn steeds 

moeilijker te realisereo. Dit gcldt ook 

voor de realisatie van het gruene be

leid in hct landeliJk gebied, zoals de 

realisatie van reservaats- en natuuront

wikkelingsgebicdcn, hosaanleg en rc

crcatiegehiedcn. In de nahirheid van 

houwlocaties stellcn de eigenaren van 

deze gronden steed<; vaker dat zij cen 

grondprijs willen ontvangen die ge

koppeld is aan stedelirke ontwikkeling 

Als de ovcrheid die deze planncn uit

eindelijk financiert daarin zou mce

gaan, ontc.Laat ccn cnorn1e kn'ltcnvcr~ 

hoging voor de overheid. Hoge 

grondpriJzen hehhen tal van negat1eve 

nevencHecten op met name de collec

tieve voorzieningen die hepalend zijn 

voor de kwaliteJt van de lccfomgeving. 

llovend1en is er een ncgaticve uitstra

ling op de agrarische grondmarkt die 

uiteindelijk voor de hlijvende hocren 

ecn kostcnvcrhogende !actor vormt. 

Deze kostprijsverhoging wordt nog 

vcr<;tcrkt doordat de pachtprijzen van 

landbouwgronden worden algeleid van 

de grondprijzen 

Aanpassing van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten 
Vorig jaar hecft de parlementaire dis

cussie plaatsgevonden over de uithrei

dJng van de Wet Voorkeur-.recht 

Cemeenten. De aanleiding tot het uit

hreiden was het be<,el dat met de <,terk 

toegenomen invloed van de private sec

tor de gemeente niet altijd even goed 

n1cer in staat is on1 zijn regietunctie tc 

vervullen. In hooldzaak is de uithrei

ding crop gericht om mogell)k te ma

ken dat gemeentcn ook buiten de hui

dJgc bebouw1ng. in nieuw te bebouwen 

gcbied, de mogclijkheid krijgen om cen 

voorkeursrecht i11 te <;tellen. Dit instru

ment werkt in principe passicl. Wie 

evenwel zijn gronden wil verkopen is 

vcrplicht deze ecrst aan de gemeentc 

aan te hieden. De gang van zaken in 

ecn aantal Vinex-locaties l1eeft bijge

dragen aan de cbcu<,<,ie. Hct mee<;t op

vallcnd van het debat in de Tweede 

Kamer was dat door cen aantal partijcn 

were! gediscu<,<,ieerd zonder in vol

doende mate de lei ten uit de praktijk tc 

kennen. Dezc i<; trouwens zeer ondoor

zichtig door het gebruik van optic<; en 

van economische eigendomsoverdrach

ten, waarhir de ruridi,che levering 

wordt uitgesteld Overigens hecft de 

minister van VROM desgevraagd mc

degedeeld dat ziJ niet over gocdc infor

matie beschikt over de ontwikkcling 

van de grondprijzen, maar dat haar 

gcen lciten over buitensporige specula

tie bekcnd ziJ!l. Het Rijk hecft zich zo

vcr teruggetrokken dat zells de nood

zaak van nicuw instrumentanum niet 

meer met fcitcn en C!Jicrs kan woJ-den 

onderhouwd. Het CDA heelt zich in 

het dehat ingczct voor een beperktcr 

tocpassingsbere1k van het voorkcurs

recht dan door de regering voorgesteld. 

.~tede als gevolg hiervan is de proce

dure tot tocpas~ing cnig'-'zino.; vcr

zwaard. Onder druk van de VVD en 

CDA heclt de minister toegezegd dat 

hct instrument nict bedoeld is om de 

vt.:rnlogcn~po'iitie van cigcnarcn aan tc 

ta<;ten. Naar mijn oordecl is, ook door 

het CI)A, de problematick te weinig 

fundamcnteel benaderd. Een goedc 

analyse van de problematiek 1s 111et ge

maakt en van een helderc visie op de 

hcoogdc rcgiefunctic van de gcn1ccntc 

is nicts geblcken Vcrvolgens zal de 

praktijk weer mocten uitwijzen hoc 

partijen in het veld met de nieuwe sJtu

atic zullcn omgaan, waarb1j de waardc

hcpaling in geval van uitnclcning van 

voorkeursrecht nog velc vragen op

roept. 

( IJV' 'J7 



Uitgangspunten voor een 
nieuwe grondpolitiek 
f kt is nicl eenvoudig om voor een 

complex en gedetailleerd ondcrwerp als 

grondbeleid een nieuwe politieke koers 

le bepalen. In het rapport 'Nieuwe we

gen, va'>te waarden' zijn enkelc aankno

ping-;punlen te vinden. Het CDA gaat 

uit van "gerechtigheid in het puhlieke 

Ieven en sohdariteit en rentmeestcr

schap in een verantwoordelijke samen

leving" Verder i-; er het besd dat 

"markl en overheid nodig zijn maar dat 

de samenleving daar niet 111 op gaat. De 

overheid is nodig om de samenlcving 

h11een te houden e11 confliclcn tc be

slcchten'' Cekozen wordt voor "een so

u ale markteconomie, een duurzamc '>a

menlcving en een overheid die 

gcz<Jghebhend bn optreden op de ter

reinetl waar hij uilstek zij te handelen 

hedt" 

Vanutt dezc heginsclcn zou cen eigcn

lijds grondbelcid moctcn kunncn wor

den gcformulcerd dat de vcranlwoorde

lijkheden van private partqen en 

overheden heldcr necrzet. Fen ecr<;le 

nolie die daarhij opkoml is dat cr than., 

een situatie is die tot prohlcmen heelt 

geleid en in steeds sterkere mate zallci

den. In 011s dichthevolkte land zal ook 

de komcndc decenni<l nog veel moeten 

worden gehouwd en zqn ook andere 

groot<..,chaligc luncticvcranJcringcn no

dig zoal-, ccn vcrgroting van hct t~rcaal 

naluur- en recreattegebieden. De pri

vate sector heclt de neiging de 'krenlen 

uit de fl<lfl' te pikken Om ook de col

lectievc helangen tc realiseren moel de 

rcgicfunctJc van n1ct nJnlc de gcnlccn

teliJke ovcrhetd verslerkt worden. Het 

is daarbtl niet gewen<;t om de pmitic 

van de private sector le hererken. De 

overheid hecll vooral hehoelte aan be

letT instrumenten om de kosten van 

colleclieve voorzieningcn le Iaten mee-

financieren door private winstgevende 

projecten 1\logelijkheden hiertoe zijn 

nieuwe vormen van haathelasting, een 

grondexploitatiebijdrageregeling of an

dere mogeli1kheden van medehnancie

ring. Via convenanten tussen de ge

meenle en projectontwikkelaars kan in 

onder! i ng overlcg meddi nancieri ng 

worden ingevuld. Om de collectieve 

helangen veilig le stellcn verdient het 

evenwel de voorkeur dat de gemccnte 

voldoende instnunenten achter de hand 

hecft om enige drang te kunncn uitoc

tenen op proJectontwtkkelaars die in de 

mee<ae gevallen inmiddels grondeige

naar zijn. Het CDA zou voorstander 

moeten zijn van het ontwikkelen van 

Jcrgclijkc nieuwc rcgl'lgcving die de 

grondpriJzen drukt en middelcn uric

vert voor de hnancicring van collec

tievc voorzJcningcn. 

Tenslotte resteert nog het vraagstuk 

van de waardehepaling in geval van 

onteigcning en van uitoctcntng voor

keursrccht. De wettekst uit de Ontei

geningswet van I 9H I is tot stand geko

men in een tijd dat de waarde

vcrschillcn tussen agrarische gronden 

en te hebouwen gronden maar enkelc 

tientallen procentcn waren. Thans zijn 

te hehouwen gronden viJI il tien kecr zo 

duur dan agrarischc gronden. De door 

het planologisch helcid van de over

hcid veroorzaakte schaarste en de grote 

rol van private partijen hehhen zich 

vertaald 111 extreme verschillen in 

grondpriJzen. Naar mijn o01·deel is het 

indertqd door het CDA ingenomen 

standpunt dat waardestijgtng van 

grond, die !outer en aileen ontstaat 

door verandering van de planologi-,che 

hestemming, niet aan de tocvallige ei

genaar zou n1ogcn tocvallcn, nog 

steeds valide. In de situatie dat de over

heid onteigcnt of gchruik maakt van 
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voorkeur<,recht zou mocten worden uit

gegaan van algehele schadclomstelling, 

waarbij de cllccten van planologi'>che 

maatregelcn worden weggedacht Door 

de overheid veroorzaakte voordelen 

kotncn in rrincipe niet toe aan het indi

vidu. Overigens hedt de toevallige ei

genaar de mogelijkheid om de nieuw 

ontstane mogelijkheden zeit te henut

ten door met andere deskundigen en 

voor eigen risico houwrlannen te ont

wikkelen. In die situatie ts hct van he-

lang dat de hestemnlings\vijzigings

winst die in die situatie kan ortreden 

ook daadwerkelqk wordt helast. De 

mogelijkheden om dezc te ontduiken 

zouden door aanvullende maatregelen 

moeten worden teniet gcdaan. 

Door dit rakket van bovcnstaande vnor

stcllen kan invulling worden gegeven 

aan een grondrolitiek die cnerzijds de 

sterk tocgcnomen invloed van markt

ranijen in stand laat maar tcgelijk er in 

voorziet dat ook de collectieve voorzie

ningen hnancierhaar hlijven. Daarin 

pa~t de alroming Vllll boven1113t1ge \Vin

sten van eigenaren die door toevallige 

rlanologische omstandighedetl die hui

ten hun invloed liggcn, hun vermogens

positie zien verveclvoudigcn. 

lr. AJi\1 (Ad) de Schulter Js tPcrkzilcll/1 11/s 

hoof,/ Cmndz<Jkm hi1 de I )iensl Lmuic/Jjk 

Cclned. Hi; sclmef d11 cnlikcl <}ehcel o{l{lmoon

/qkc tile/ 
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