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Op te bergen 
in de band van 
30 januari 2013 
 
 
de leden van de commissie wordt 
verzocht hun eventuele opmerkingen 
binnen acht dagen na ontvangst aan 
de statenadviseur mede te delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
van de vergadering van de  
Statencommissie Bestuur en Financiën 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën 
 
Woensdag 23 januari 2013 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van woensdag 23 januari 2013 is als 
bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
H.H. van de Boer (voorzitter) 
R. Beimers (PVV) 
mevrouw L. Beving (PVV)  
J.A. van Dalen (D66) 
mevrouw A. Dekker-van het Hof (SP) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
W. van Heusden (ChristenUnie) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
J.N. Kuipers (GL) agendapunt 9 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
F. van Rhee (Groep Van Rhee) 
mevrouw G.H.Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
A. Timmerman (VVD) agendapunt 9 
Mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
A. Vorenkamp (PVV) agendapunt 9 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
 
J.Slagter (PvdA) agendapunt 7 
 
mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
Afwezig: 
J.J. Baltes (VVD) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
H.J. van der Ven (CDA) 
 
Gedeputeerde H. Brink (VVD) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Th. Wijbenga (CDA) de heer van de Ven 
vervangt en mevrouw Beving (PVV) de heer Uppelschoten. 
 
Tevens zijn enkele leden van de statencommissie OGB aanwezig bij de behandeling van  
agendapunt 9 (statenstuk 2013-557). 
 
De voorzitter geeft aan dat dit de laatste vergadering van gedeputeerde Klip is in verband met haar 
vertrek per 1 maart a.s. Hij feliciteert mevrouw Klip met haar voordracht tot Dijkgraaf en bedankt haar 
namens de commissie voor haar zorgvuldige en deskundige inzet voor deze commissie in de afgelo-
pen jaren. 
 
Gedeputeerde van der Tuuk stelt voor om agendapunt 10, Mail van dhr. Lahuis over verzoek tot pro-
vinciale herindeling in Noord-Nederland per 1 januari 2015, te verplaatsen naar een volgende verga-
dering. 
Reden is de afwezigheid van gedeputeerde dhr. Brink en het feit dat het college van GS binnenkort 
met een notitie komt over provinciale herindeling. Beide stukken zouden gelijk behandeld kunnen 
worden. 
De PvdA verzoekt om daarbij ook de op 22 januari jl. binnengekomen mail van dhr. J. Keizer over 
hetzelfde onderwerp te voegen. De VVD verzoekt om de uitkomsten van de reis van GS naar Dene-
marken hier eveneens bij te betrekken. 
De commissie stemt in met deze verzoeken, maar geeft daarbij aan dat wel duidelijke afspraken ge-
maakt moeten worden over de datum van behandeling. De datum van de statencommissie van 10 
april wordt als uiterste behandeldatum genoemd. 
De voorzitter stelt voor om hiervoor het Presidium in te schakelen. 
 
2. Samenvatting vergadering 12 december 2012 en de lijst van toezeggingen 
Op de lijst van toezeggingen wordt op enkele onderdelen aangepast. De aangepaste lijst is aan deze 
samenvatting toegevoegd.  
 
De samenvatting wordt vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De SP verzoekt, n.a.v. het afschrift van de brief van GS van Groningen over het Businessplan van 
Groningen Airport Eelde (GAE) om het onderwerp GAE binnenkort te agenderen.  
De voorzitter stelt voor om dit verzoek voor te leggen aan het Presidium. 
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.  
 
5. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 
 
IPO: 
De heer Timmerman geeft als IPO-AV lid mede namens mevrouw Bakker en de heer Stelpstra 
(plaatsvervangend IPO-AV lid) een toelichting op de brief die zij hebben gestuurd naar de commissie 
om inzage te geven over de evaluatie die momenteel plaats vindt bij het IPO. 
 
De VVD geeft een compliment aan de heer Timmerman om de collegae statenleden op deze manier 
te informeren.  
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Verder vraagt de VVD om het woord uitplaatsing in dezen nader toe te lichten. 
Gedeputeerde mevrouw Klip geeft aan dat hiermee wordt bedoeld de vermindering van het aantal 
adviescommissies binnen het IPO en de enkele ad hoc commissies, zoals de RUD onder leiding van 
de provincie secretarissen die nog een jaar door zullen gaan. 
 
SNN: 
Mevrouw Kaal (CDA) vraagt vanuit haar rol als AB-SNN lid of het DB-SNN een visie kan opstellen met 
betrekking tot organisaties (in het algemeen) die in het Noorden samengevoegd zouden kunnen wor-
den. Te denken valt aan KvK, NOM etc.  
Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan deze vraag over te zullen dragen aan gedeputeerde Brink met 
het verzoek deze mee te nemen naar het DB-SNN. 
 
EU: 
Mevrouw Goettsch geeft aan dat de werkgroep DrEUn een korte notitie heeft gemaakt over het (meer) 
betrekken van de statenleden bij de processen rondom EU. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld die 
aan de staten, via de Lijst van ingekomen stukken, is aangeboden. De werkwijze is een pilot die ook 
zal worden geëvalueerd. 
 
6. Statenstukken/brieven 
 
6a. Statenstuk 2013-556; Pilot herijking vergaderstructuur PS c.a. 
 
De heer J. Slagter is namens het Presidium aanwezig. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties stemmen in met het voorstel. Daarnaast worden nog de volgende opmerking geplaatst. 
De PvdA vindt het een helder stuk, maar benadrukt dat het niet noodzakelijk is om een overvloed aan 
procedures in het leven te roepen. Ook moeten de staten niet op de stoel van het college gaan zitten. 
De Strategische Agenda (SA) is een goede zaak. De besluitvorming om het aantal commissies te 
verminderen, c.q. samen te voegen zou sneller genomen kunnen worden dan juli 2013. 
De fracties van VVD, CDA en D66 sluiten hierbij aan. 
De debattraining is naar de mening van de PvdA meer een zaak van de fracties zelf, dit hoeft niet voor 
alle statenleden gezamenlijk te worden georganiseerd. De fracties van VVD, SP en CU delen deze 
mening. GL is voorstander van een gezamenlijke debattraining. 
De VVD is van mening dat al erg lang wordt gepraat over de vergaderstructuur. Voorstander is en blijft 
de VVD van 2 Statenvergaderingen per maand en geen commissies. Met het huidige voorstel zou 
gekozen kunnen worden voor 1 commissiedag en 1 statendag per maand. Voordeel hiervan is dat alle 
commissie/statenleden dan gelijktijdig bijeen zijn. Startnoties als uitgangspunt is goed, maar niet in 
alle gevallen uitvoerbaar.  
Het CDA geeft aan content te zijn met de SA. Ook Europa zou hier onderdeel van uit moeten maken, 
dat zou een goede zaak zijn. D66 sluit hierbij aan. 
De SP sluit aan bij de opmerking over de SA. Daarnaast zou de SP het onderzoeksbureau van de 
griffie meer in willen zetten. Behoefte aan detailvragen zijn er niet in een debat, maar soms lopen za-
ken op die manier. Dit vloeit voort uit de ‘wet van behoud van ellende’. Het feit dat het sociaal beleid 
niet goed is geland in de huidige structuur is voor de SP belangrijk, dit kan niet zomaar los worden 
gelaten. 
De PVV noemt naast de instemming met het voorstel dat het prima is als werk- en vergaderdruk wor-
den verlaagd.  
De CU sluit deels bij de PvdA waar het gaat om de rol van GS en PS. Maar zelfreflectie bij de staten is 
ook gewenst. Commissies zijn voor de CU belangrijk. Niet alles wat in de commissie aan de orde 
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komt, is terug te zien op de agenda van PS. Het is goed om tijd te nemen om de nieuwe vormen uit te 
werken. Zowel Statenontmoetingen (SO) als het Statendebat (SD) dragen bij aan goede besluitvor-
ming. D66 sluit hierbij aan en merkt daarbij ook op dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. 
Ook GL ziet de meerwaarde van de SO en SD en merkt daarbij op dat daar waar mogelijk de SO 
openbaar zouden moeten zijn. Desgevraagd geven de andere fracties aan voorstander te zijn van 
openbare SO voor zover het gaat om informatieverstrekking 
De Groep van Rhee geeft aan in de SO en het SD geen meerwaarde te zien. Voor gedetailleerde 
vragen zijn ambtenaren en het college. 
 
De reactie van het Presidium wordt als volgt verwoord:  
De heer Slagter antwoordt dat de staten al langere tijd bezig zijn om de kwaliteit van de besluitvorming 
te verbeteren. De SO en het SD zijn initiatieven die hieruit zijn voortgekomen. Het is zeker niet de 
bedoeling om alle instrumenten gelijktijdig in te zetten. Per onderwerp wordt een keuze gemaakt. 
De werkgroep wil nog geen keuze maken over het aantal commissies er is tijd nodig om de voor- en 
nadelen uit te werken. De werkgroep zal haar best doen om de uitwerking sneller gereed te hebben 
dan juli. De melding dat fracties in meerderheid hebben aangegeven de debattrainingen in eigen kring 
te willen houden is door hem genoteerd. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de alle fracties zich kunnen vinden in het 
voorstel en dat de gemaakte opmerkingen door de heer Slagter mee worden genomen naar de werk-
groep. 
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
6b. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 19 december 2012 over informatie Wet 
 Hof. 
 Hierbij te betrekken brief van Gedeputeerde Staten van 22 januari 2013 over onderhandelings-
 akkoord financiën Rijk-decentrale overheden. 
 
Gedeputeerde van der Tuuk geeft voor de beraadslaging een toelichting op de actuele stand van za-
ken en geeft daarbij aan dat GS dinsdag 29 januari een besluit gaan nemen over het (IPO) onderhan-
delingsakkoord financiën Rijk-decentrale overheden. De bespreking in deze commissie zal worden 
betrokken bij het besluit over het onderhandelingsakkoord.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De PVV geeft aan de concrete beleidsvoorstellen in dezen af te wachten. De groep Van Rhee heeft 
geen opmerkingen bij dit onderwerp. 
De overige fracties noemen het voorliggende IPO akkoord samengevat een hoog karakter van een 
‘sigaar uit eigen doos’. Zij zijn van mening dat het college van GS de negatieve gevolgen van de Wet 
Hof voor Drenthe duidelijker kenbaar moeten maken, zowel bij het IPO als bij de staten. 
Zo worden de wijzigingen van het BTW compensatiefonds een lege huls genoemd en zeer ongunstig 
voor Drenthe. De fracties vragen zich af waar het positieve advies – om in te stemmen met – van het 
IPO op is gebaseerd en hoe laat het college dit meewegen in haar reactie? 
Fracties maken zich ook zorgen welke gevolgen deze wet – als hij wordt ingevoerd – heeft voor de 
investeringen in Drenthe. GL is voorstander om hierop te anticiperen en investeringen te doen zoals in 
de brief staat aangegeven. Daarin tegen is de SP van mening dat het wegzetten van reserves bij der-
den minder democratisch is. 
Er is een breed gedragen gevoel dat niet alleen het college maar ook de staten formeel een reactie op 
het onderhandelingsakkoord zouden moeten kunnen geven. De CU kondigt hiervoor een motie aan. 
De andere fracties steunen dit voornemen. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van der Tuuk schat in dat het behaalde resultaat door het IPO ook het maximum resul-
taat is. Ook GS is van mening dat het onrechtvaardig is wat er is gebeurd, maar het gebeurt wel. Van-
uit de EU gezien is het een logische sytematiek, het merendeel van de landen werkt op deze manier. 
Het akkoord betekent een vooruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. 
Wat dit betekent voor Drenthe wordt momenteel nog berekend. 
Het IPO vraag aan de colleges om een reactie op het akkoord, niet aan de staten. GS hecht zeker aan 
de mening van de staten en zal dit meenemen in haar definitieve besluit op het akkoord. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk: zegt toe het besluit van GS over het IPO akkoord mbt de Wet Hof cs van 
29 januari 2013 onmiddellijk naar de staten te zullen sturen om (mede) als input te dienen in de PS 
vergadering van 30 januari 2013. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp terug zal komen in de PS 
vergadering van 30 januari a.s. 
 
6c. Statenstuk 2013-557; opheffing waterschap Velt en Vecht en instelling waterschap Vecht-
 stromen per 1 januari 2014  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties zijn, met uitzondering van de SP, voor het fuseren van de waterschappen zoals voorge-
steld en de instelling van het (nieuwe) waterschap Vechtstromen. De SP vraagt zich af of fusie de 
enige oplossing is. Waarom moet het alsmaar groter worden, efficiënter werken is toch ook een optie? 
En waarom deze fusie, waarom niet met Reest en Wieden samengaan? 
De discussie tussen de fracties en met de gedeputeerde spitst zich toe op de geborgde zetels. 
De VVD kan zich volledig vinden in het voorstel. D66 en GL willen het aantal geborgde zetels terug-
brengen, de SP sluit hierbij aan. D66 pleit ook voor goede bestuurders. De Groep van Rhee stemt in 
met de fusie en geeft aan de discussie over de geborgde zetels aan zich voorbij te laten gaan. De 
PvdA wijst op een in de provincie Overijssel voorliggend amendement om het aantal geborgde zetels 
te wijzigen. Daarnaast stelt de PvdA een evaluatie voor om te zien of de beoogde doelen van de fusie 
worden gehaald. De CU sluit bij dit laatste punt aan. De PVV kan zich vinden in het voorstel en ver-
wijst de fracties die de geborgde zetels willen aanpassen naar de Tweede Kamer. 
De CU is positief over het voorstel en is van mening dat de provincie niet gaat over de geborgde ze-
tels. PvdA en D66 geven aan het amendement in Overijssel te willen afwachten 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Klip merkt op dat de motivatie van het aantal geborgde zetels staat verwoord in het 
stuk. Het is zoals het in het huidige waterschap ook is geregeld. Er zijn geen argumenten om dit te 
veranderen. Zij wijst er op dat wanneer de staten een amendement overwegen dit het proces van de 
fusie frustreert. De colleges van GS zullen opnieuw moeten onderhandelen. Komen zij er niet uit dat 
zal de minister met een AmvB komen. Voor investeringen betekent dit een vertraging van zeker een 
half jaar tot een jaar. De genoemde evaluatie lijkt haar prima. 
De invloed van de provincie op bestuurders is vrijwel nihil. Bij deze fusie is gekeken of ‘alleen’ blijven 
ook een optie was, dat was niet het geval. Samengaan met een ander waterschap had ook gekund 
maar zo is het proces niet verlopen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de discussie wordt voortgezet in de staten-
vergadering van 30 januari a.s. 



 

 8

 
7. Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dit deze vergadering naar verwachting zijn laatste is geweest ivm zijn voor-
dracht voor gedeputeerde.  
Hij bedankt de commissie voor het in hem gestelde vertrouwen en spreekt daarbij ook zijn dank uit 
richting de statenadviseur. 
De heer Huizing spreekt vervolgens de voorzitter namens de commissie toe en bedankt hem voor de 
voortreffelijke wijze van voorzitten van deze commissie. 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17:15 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 6 maart 2013. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën van 6 maart 2013, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 23 januari 2013 
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
  
Statencommissie korte termijn 
1. Quickscan 

Gemeenschappelijke 
Regelingen 

De gedeputeerde Brink zegt toe de quickscan over de rol 
van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten sturen. 

07.11.2012 07.02.2013  

2. Nota Verbonden partijen Gedeputeerde Brink zegt na te gaan toe of er iets 
toegevoegd kan worden aan de nota betreffende 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Dit zal dan 
alsnog tussentijds aan Provinciale Staten worden 
toegestuurd. 

07.11.2012 07.02.2013  

3. Democratische 
vertegenwoordiging in 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het initiatief in een discussie 
met Provinciale Staten te nemen over de democratische 
vertegenwoordiging 

07.11.2012 07.02.2013  

4. Traject ICT Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe met de staten een 
traject op te starten om vaker van gedachten te wisselen – 
gekoppeld aan te maken keuzes door GS - over wat er 
speelt en gaande is m.b.t. de ICT binnen de provincie. 

07.11.2012 07.02.2013  

5. Wet Hof 
(PS) 
 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe in het eerste kwartaal 
2013 verslag te doen van de bevindingen van de interne 
taskforce om hiermee nadere afspraken en beslissingen te 
nemen in samenspraak met de staten. 

14.11.2012 01.04.2013  

6. Rapport EU Gedeputeerde Brink zegt toe om het rapport over Europees 
Innovatie Partnerschap voor Productiviteit en 
Duurzaamheid in de Landbouw, toe te zenden aan PS 

12.12.2012 12.03.2013  

7. RUD  Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe uit te zoeken waarom 
de RUD in de begroting onder de post GS is 
geplaatst.(statenstuk 2012-552/555) 

12.12.2012 12.03.2013 √ Beantwoord bij brief van 23.01.2013; 
RUD is een samenwerkingstraject van 
provincie/gemeente. Reden om het onder 
programma 1 toe te voegen. 

8. Legesverordening 
(jurisprudentie) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe om de Jurisprudentie 
genoemd in statenstuk 2012-554; Wijziging 
Legesverordening provincie Drenthe 2010, toe te zenden 
aan de commissie 

12.12.2012 12.03.2013 √ Beantwoord bij mail van 17.01.2013 

9. Wet Hof Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe het besluit van GS 23.01.2013 23.04.2013 √Beantwoord bij brief van 29.01.2013 
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over het IPO akkoord m.b.t. de Wet Hof cs van 29 januari 
2013 onmiddellijk naar de staten te zullen sturen om 
(mede) als input te dienen in de PS vergadering van 30 
januari 2013 

 
 
Statencommissie lange termijn 
1. Evaluatie Protocol 

humanitaire hulpverlening 
De Commissaris van de Koningin zegt het volgende toe: 
Een evaluatie van het Protocol humanitaire hulpverlening na 
twee jaar (CDA). 
 

08-12-2010 31-12-2012  

2. Risicoanalyse RSP Gedeputeerde Brink zegt toe dat de risicoanalyse in het vervolg 
ook zal bevatten: 

- hoe de sturing op code ‘oranje’ heeft plaatsgevonden 
- doorlooptijden worden aangegeven 
- de consequenties van het veranderende (economisch) 

klimaat worden vermeld. 
 

11-04-2012 31-12-2012
01.04.2013

B&F 7/11: in het eerste kwartaal 2013 
zal een notitie van GS  in de commissie 
worden behandeld over de risico 
analyse RSP, inclusief de inde  cie. C&E 
(31/10) gedane toezeggingen. 
 
B&F 23.01.2013: Brief van 12.01.2012 
van GS over IGO-Atalanta 
Emmen;rollen inzet provincie en 
monitoringsprogramma toevoegen aan 
risicoanalyse. 
 

3. SNN; het betrekken van PS 
en burger bij de 
samenwerking met en 
buiten het SNN 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat GS komen met een voorstel 
hoe PS en de burger betrokken kunnen worden bij de discussie 
over (verdere) samenwerking met en buiten het SNN. 

25.01.2012 20.10.2012
01.04.2013

B&F 7/11: De leden van het ABSNN 
(mevr.Kaal) zullen met gedeputeerde 
Brink komen tot concretisering van de 
vraag van de staten over de 
(samen)werking van SNN. 
 

√Beantwoord bij brief van 24.01.2013 
5.Productenraming;Natuurbeleid 
(PS) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat indien gewenst 
ook specifiek voor het onderwerp vervallen rijkstaken 
m.b.t. natuurbeleid, een disclaimer op te nemen in de 
productenraming met als inhoud dat budgetten nu 
meerjarig vastgesteld worden, maar dat deze naar 
aanleiding van besluitvorming in de staten kunnen 
worden gewijzigd op een later moment. 

14.11.2012 14.06.2013  

6.Revolverend Financieren Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe om zodra het 
revolverend financieren is uitgewerkt en geland in de 
diverse programma’s bepaald zal worden wanneer 

12.12.2012 12.06.2013  
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evaluatie aan de orde is. 
 
Moties: 
M 2012-14 PS verzoeken het college GS om met een notitie te komen als 

vervolg op de organisatievernieuwing “Slim, Slank en Soepel” 
rekening houdend met de in de motie genoemde ontwikkelingen. 
Deze notitie ter bespreking voor te leggen in de commissie B&F 
waarbij de uitkomsten uit die commissie meegenomen worden bij 
de Voorjaarsnota 2013. 

14.11.2012 01.05.2013  

M 2012-21 PS verzoeken het college van GS om de oproep van de staten tot 
behoud van werkgelegenheid van penitentiaire inrichtingen 
Noord-Nederland en deze motie te doen toekomen aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.  
 

19.12.2012 10.02.2013  

M 2012-22 Ps verzoeken het college van GS om voor het overgangsjaar 
2013 een bijdrage te verlenen aan het Europaservicepunt ter 
hoogte van € 20.000 
Dit bedrag beschikbaar te stellen indien er, uiterlijk 1 maart 2013 
door het ESP is gerapporteerd over voldoende deelname van de 
overige participanten. 
De bijdrage van € 20.000,- te dekken vanuit programma 9, 
innovatief Drenthe, economische zaken en arbeidsmarkt, uit de 
post “Bijdrage economische structuur. 

19.12.2012 19.03.2013  

 




