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1.

Inleiding

1.1.

Ten behoeve van het opstellen van een second opinion is de kwestie die bij de gemeente bekend staat als 'Doorntjes 22a' voorgelegd. Kort samengevat gaat het om de situatie
waarin de eigenaar van dit perceel heeft verzocht om wijziging van de huidige bestemming van dit perceel zodanig dat de daarop aanwezige zomerwoning en het daarmee
verbonden atelier kunnen worden gebruikt als gewone woning ten behoeve van permanente bewoning.

1.2.

Ten behoeve van deze advisering zij de volgende stukken toegezonden:
a.

Een uittreksel uit het Uitbreidingsplan gemeente Bergen 1937 ('Uitbreidingsplan');

b.

Een uittreksel uit het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid uit 2009 ('Bestemmingsplan');

c.

Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') van 16 mei 2012;

d.

Een uitspraak van de Afdeling van 9 december 2015;

e.

Het principeverzoek zoals door de gemeente ontvangen op 26 februari 2016
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('Principeerzoek');
f.

Een collegevoorstel d.d. 1 november 2016;

g.

Een memo met daarin enige achtergrondinformatie, ongedateerd;

h.

Een e-mail met daarin verwoord de vraagstelling d.d. 14 november 2016.

2.

Feiten

2.1.

Ligging van de objecten

2.1.1.

De thans voorliggende kwestie heeft betrekking op een woning, een zomerwoning en
een atelier. De woning die het oorspronkelijke hoofdgebouw vormt, kent als huisnummer
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Hoewel duidelijk is dat het soms om de gemeente als rechtspersoon, en soms om een orgaan van de gemeente zoals
de raad of het college gaat, is ervoor gekozen in dit advies omwille van de leesbaarheid steeds te spreken van de gemeente.

22s. De zomerwoning kent als huisnummer 22a. De ligging is door de gemeente als
volgt weergegeven:

2.2.

Uitbreidingsplan

2.2.1.

De relevante uitsnede uit de plankaart van het Uitbreidingsplan ziet er als volgt uit:

2.2.2.

In het Uitbreidingsplan is het perceel bestemd voor woningen. In de bijbehorende planregels is hieromtrent het volgende bepaald (artikel 4):
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2.2.3.

In artikel 27 van de planregels van het Uitbreidingsplan is het volgende omtrent het aantal ter plaatse te bouwen woningen bepaald:

2.2.4.

Uit de aanduiding op de plankaart van het Uitbreidingsplan blijkt dat het maximum aantal
aaneen te bouwen woningen per gebouw op het perceel is bepaald op twee. In beginsel,
namelijk als ook aan de andere hierna te bespreken voorwaarden wordt voldaan, zouden
er op het perceel ook één of meer twee-onder-eenkap woningen kunnen worden gerealiseerd.

2.2.5.

Blijkens de vermelding op de plankaart geldt ter plaatse een terreinbreedte van 12 meter. In artikel 16 is hieromtrent het volgende bepaald:

2.2.6.

Volgens opgave van de gemeente is het perceel circa 13,5 meter breed. Nu uit artikel
16, zoals hierboven geciteerd, in samenhang met de op de plankaart vermelde terreinbreedte van 12 meter volgt dat per woning een breedte van 12 meter benodigd is, kon
binnen de planregels van het Uitbreidingsplan ter plaatse slechts één woning worden gerealiseerd. Voor het realiseren van twee woningen zou een breedte van tenminste 24
meter benodigd zijn. Dit zouden dan twee vrijstaande woningen kunnen zijn, of twee woningen in één gebouw.

2.2.7.

Verder is van belang dat blijkens de plankaart ter plaatse een 'verhouding van open terrein tot bebouwing' geldt van 1:1. Omtrent deze verhouding is in artikel 21 van de planregels het volgende bepaald:

2.2.8.

Uitgaande van de mededeling van de gemeente dat het perceel 13,5 meter breed is, zou
de breedte van de bebouwing niet meer dan 6,25 meter mogen bedragen. In deze bepaling wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijgebouwen, met als gevolg dat
ook de bijgebouwen tot de bebouwing moeten worden gerekend.
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2.2.9.

Het perceel waarop thans de woningen nummers 22 en 22s, de zomerwoning en het
atelier zijn gerealiseerd, lijkt ten tijde van de vaststelling van het Uitbreidingsplan nog
geheel onbebouwd te zijn geweest. Het perceel heeft een onregelmatige vorm, met een
vrij smalle zijde aan de Doorntjes en een veel breder geheel daarachter, dat achter de
percelen van de woningen nummers 24 en 26 langs loopt. Het Uitbreidingsplan gaat er
niettemin van uit dat de breedte wordt gemeten op de voorgevelrooilijn van het betreffende bouwperceel, dat wil zeggen op het relatief smalle gedeelte waar thans de woning
nummer 22 is gerealiseerd. Het Uitbreidingsplan voorziet wel in een hardheidsclausule
op basis waarvan burgemeester en wethouders bevoegd zijn in bijzondere gevallen nadere voorschriften te stellen (artikel 18, artikel 24). Onbekend is of, en zo ja op welke
wijze, aan deze bevoegdheid toepassing is gegeven. Nu met de bouw van de zomerwoning en het atelier een veel grotere breedte is gerealiseerd dan de 6,25 meter en ook
meer dan één gebouw per 12 meter perceelsbreedte is gerealiseerd, moet worden verondersteld dat met het verlenen van de vergunningen daarvoor, althans, in ieder geval
de vergunning ten behoeve van het atelier (de zomerwoning zou op grond van een opvolgend bestemmingsplan kunnen zijn vergund) toepassing is gegeven aan de hardheidsclausule en door middel een binnenplanse afwijkmogelijkheid de bouw in strijd met
de planregels is toegestaan. Een dergelijke toestemming kan ook impliciet zijn verleend.

2.2.10. Het Uitbreidingsplan bevatte geen gebruiksverbod. Wel bevat de bouwverordening van
de gemeente een verbodsbepaling voor gebruik dat strijdig is met de uit plannen zoals
het Uitbreidingsplan voorvloeiende bestemmingen. De Afdeling deed op 9 december
2015 uitspraak in een kwestie met betrekking tot een andere locatie, waarin ook de
vraag aan de orde kwam of ter plaatse voor de inwerkingtreding van het Bestemmings2

plan onder de werking van het Uitbreidingsplan sprake was van een gebruiksverbod. De
Afdeling stelt vast dat dit, gezien de inhoud van de bouwverordening, wel het geval was:

2

ABRvS 9 december 2015, TBR 2016/24.
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2.2.11. Ten aanzien van het Uitbreidingsplan kan aldus worden geconcludeerd dat op het perceel Doorntjes 22 zoals dat ten tijde van de vaststelling van het Uitbreidingsplan bestond, gezien de door de gemeente opgegeven terreinbreedte van 13,5 meter, één woning kon worden gerealiseerd. Wel bevat het uitbreidingsplan een hardheidsclausule die
zou kunnen worden gebruikt in geval van een perceel met een bijzondere vorm, zoals
hier ook het geval is. Het is derhalve denkbaar dat met de verlening van de vergunning
voor de bouw van het atelier in 1997 (impliciet) toepassing is gegeven aan die bevoegdheid.
2.3.

Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid

2.4.

In het thans vigerende Bestemmingsplan zijn aan het perceel de bestemmingen 'Wonen2

2' en de nadere aanduidingen 'recreatiewoningen' en 'maximale oppervlakte 120 m '
toegekend:
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2.4.1.

Door middel van de onderbroken lijn is aangegeven dat de percelen waarop de woning
nummer 22s, de zomerwoning en het atelier zijn gelegen gelden als één bouwperceel.

2.4.2.

In het eerste lid van artikel 24 van de planregels is het volgende bepaald:

2.4.3.

In het vierde lid van artikel 24 van de planregels is, voor zover thans relevant, het volgende bepaald:

6/13

2.4.4.

In het dertiende lid van artikel 24 van de planregels is het volgende bepaald:

2.4.5.

Uit het een en ander volgt dat, nu er ter plaatse van de zomerwoning en het atelier geen
sprake is van een bouwvlak, aldaar geen hoofdgebouw is toegestaan. Ter plaatse is wel
een recreatiewoning of een bijgebouw toegestaan. Bijgebouwen en recreatiewoningen
mogen echter niet worden gebruikt voor permanente bewoning.

2.4.6.

In artikel 40 van de planregels is het overgangsrecht opgenomen. Voor wat betreft het
afwijkend gebruik is bepaald dat gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, niet onder het overgangsrecht valt.

2.5.

Uitspraak van de Afdeling van 16 mei 2012

2.5.1.

In de uitspraak van 16 mei 2012 oordeelt de Afdeling op het hoger beroep dat is ingesteld in twee zaken welke betrekking hebben op de afwijzing van het verzoek vrijstelling
te verlenen voor permanente bewoning van de zomerwoning en het atelier en op de verlening van een persoonsgebonden gedoogbeschikking ten behoeve van deze permanente bewoning. De Afdeling stelt allereerst vast dat permanente bewoning in strijd is
met het Bestemmingsplan. Vervolgens stelt de Afdeling vast dat vóór de inwerkingtreding van dat Bestemmingsplan ter plaatse van het atelier het Uitbreidingsplan 1937 gold,
en ter plaatse van de zomerwoning het bestemmingsplan 'Bebouwde Kom'.

2.5.2.
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Ten aanzien van het atelier oordeelt de Afdeling als volgt (r.o. 2.4.2):

2.5.3.

Ten aanzien van de zomerwoning oordeelt de Afdeling als volgt (r.o. 2.5.1):

2.5.4.

Het oordeel ten aan de zomerwoning is helder en leidt ook niet tot discussie: de zomerwoning is ter plaatse toegestaan en mag als recreatiewoning worden gebruikt. Permanente bewoning is echter niet toegestaan, ook niet onder het overgangsrecht.

2.5.5.

Ten aanzien van het atelier is het oordeel minder makkelijk te volgen. De Afdeling gaat
niet in op het feit dat het Uitbreidingsplan het perceel niet alleen bestemt voor twee woningen, maar daarbij ook regels omtrent de terreinbreedte bevat die bepalend zijn voor
het antwoord op de vraag of ter plaatse ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.
Verschillende verklaringen zijn denkbaar:
a.

Mogelijk heeft de Afdeling het bestaan van deze regels over het hoofd gezien. Uit
de uitspraak blijkt in ieder geval niet dat de Afdeling deze in de overwegingen heeft
betrokken, en evenmin dat daar van de zijde van de gemeente op is gewezen.

b.

Mogelijk gaat de Afdeling ervan uit dat met de verlening van de bouwvergunning
voor het atelier – welke evengoed in strijd is met de regels over de terreinbreedte –
ook toestemming is verleend voor een woning.

c.

Mogelijk gaat de Afdeling uit van een andere wijze van meten van de terreinbreedte, met als gevolg dat er wel ruimte bestaat voor een tweede woning op het perceel.

3.

Gezag van gewijsde

3.1.

Tegen de uitspraak van de Afdeling van 16 mei 2012 stond geen hoger beroep open. De
uitspraak heeft kracht van gewijsde en ook gezag van gewijsde gekregen. In het burgerlijk recht houdt het gezag van gewijsde in dat de betreffende beslissing voor de partijen
bindende kracht heeft. In het bestuursrecht kan er ook sprake zijn van gezag van gewijsde en dus gebondenheid aan een oordeel van de rechter, indien het in een nieuwe
procedure gaat om dezelfde partijen en dezelfde rechtsbetrekking. In die situatie kan een
beroep worden gedaan op de eerdere uitspraak, met als gevolg dat het betreffende oordeel bindende kracht heeft. Er is slechts aanleiding toch anders te oordelen indien er
zich sinds de eerdere uitspraak nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan die ertoe leiden dat in de beoordeling ex nunc anders moet worden geoordeeld.

3.2.

Toepassing van het voorgaande leidt ertoe dat moet worden vastgesteld dat als vandaag
zou moeten worden beslist omtrent de vraag in hoeverre het gebruik van de zomerwoning en het atelier als permanente woning is toegestaan c.q. onder het overgangsrecht
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valt, de gemeente en de eigenaar gebonden zijn aan het oordeel van de Afdeling daaromtrent zoals vervat in de uitspraak van 16 mei 2012.
3.3.

Alhoewel voorstelbaar is dat de gemeente op basis van de analyse van het Uitbreidingsplan het oordeel van de Afdeling omtrent de gebruiksmogelijkheden van het Atelier onjuist acht – betoogd zou kunnen worden dat als voor de bouw daarvan al toepassing is
gegeven aan de binnenplanse afwijkmogelijkheden, deze slechts de bouw en niet ook
het gebruik betroffen – moet ook worden vastgesteld dat zonder nieuwe omstandigheden de gemeente gebonden is aan het oordeel van de Afdeling. De kans dat een besluit
van de gemeente, ongeacht of het betreffende besluit door het college danwel de raad
zou worden genomen, waarin wordt afgeweken van het bedoelde oordeel van de Afdeling stand zal kunnen houden, moet daarom klein worden geacht.

4.

Het principeverzoek

4.1.

Het Principeverzoek dat namens de huidige eigenaar van de zomerwoning en het atelier
is ingediend, betreft het verzoek aan de gemeente om aan de beide gebouwen (alsnog)
een positieve bestemming voor permanente bewoning toe te kennen. Het verzoek borduurt voort op de uitspraak van de Afdeling van 16 mei 2012 en gaat er aldus van uit dat
het gebruik van het atelier als woning onder het overgangsrecht valt en het gebruik van
de zomerwoning als permanente woning niet is toegestaan.

4.2.

Anders dan in de genoemde uitspraak van de Afdeling, wordt in het principeverzoek wel
ingegaan op de vraag of het perceel wel over voldoende breedte beschikt om op basis
van het Uitbreidingsplan twee woningen toe te staan. Beredeneerd wordt enerzijds dat
het perceel voldoende breed is. Daarbij wordt bewust of onbewust over het hoofd gezien
dat het Uitbreidingsplan voorschreef dat deze breedte op de voorgevelrooilijn moest
worden gemeten. Anderzijds wordt gesteld dat twee woningen ook achter elkaar zouden
kunnen zijn gelegen.

4.3.

In het licht van hetgeen hiervoor omtrent de bindende kracht van het oordeel van de
Afdeling omtrent het gebruik van het Atelier als woning, of meer algemeen het oordeel
dat op het perceel twee woningen zijn toegestaan, is opgemerkt, lijkt een discussie over
de vraag of op basis van het Uitbreidingsplan ter plaatse twee woningen waren toegestaan, niet meer van groot belang.

4.4.

In het Principeverzoek wordt vervolgens aan de hand van argumenten omtrent de
rechtszekerheid, de praktische problemen in geval van handhaving en het niet bestaan
van zicht op beëindiging van de situatie beargumenteerd dat het beter zou zijn te voorzien in een positieve bestemming dan de huidige situatie voort te laten duren.
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5.

Het Collegevoorstel

5.1.

In het Collegevoorstel worden, na een beschouwing van de historie, drie opties nader
besproken:
1.

Vasthouden aan recreatiewoning en atelier overeenkomstig geldend bestemmingsplan;

2.

Vasthouden aan recreatiewoning en het gebruik atelier omzetten naar een woonbestemming;

3.
5.2.

Uitsterfregeling toepassen.

Ten aanzien van de eerste optie wordt overwogen dat een logisch gevolg hiervan is dat
handhavend zal moeten worden opgetreden. Ten aanzien van het atelier is dit lastig omdat het gebruik als woning nog onder het overgangsrecht valt. Voor de zomerwoning kan
al wel handhavend worden opgetreden, omdat het gebruik voor permanente bewoning
nu al illegaal is.

5.3.

Bij deze beschouwing moet worden opgemerkt dat gezien het praktische gebruik van de
zomerwoning en het atelier gezamenlijk als één woning, moeilijk voorstelbaar is hoe tegen een deel daarvan handhavend zal worden opgetreden, zowel vanuit praktisch als
vanuit politiek perspectief.

5.4.

Ten aanzien van de tweede optie wordt overwogen dat hiermee wel wordt aangesloten
bij de uitspraak van de Afdeling, maar dat deze ruimtelijk ongewenst zou zijn omdat derden daardoor overlast zouden kunnen ervaren en zowel die derden als de aanvrager in
beroep zouden kunnen gaan.

5.5.

Hier kan worden toegevoegd dat onzeker is in hoeverre omwonenden in beroep zouden
gaan, nu zij de afgelopen jaren kennelijk ook geen aanleiding hebben gezien om om
handhaving te verzoeken. Dat de aanvrager in beroep zal gaan ligt echter wel voor de
hand, aangezien niet aan het verzoek wordt voldaan en feitelijk een situatie blijft bestaan
die niet aansluit bij de juridische situatie. De zomerwoning die in deze optie als recreatiewoning wordt bestemd, is immers feitelijk nog steeds in gebruik als onderdeel van de
woning en het ligt niet voor de hand dat de eigenaar dit gebruik prijs zou willen geven.
Hier komt bij dat als het atelier positief wordt bestemd ten behoeve van wonen, weinig
argumenten lijken te bestaan waarom niet ook de zomerwoning positief zou kunnen
worden bestemd, eventueel met het prijsgeven van de mogelijkheid van een recreatiewoning.

5.6.

Ten aanzien van de derde optie wordt overwogen dat deze een oplossing biedt als enerzijds positief bestemmen ongewenst is en anderzijds de strijdige situatie ook niet op korte termijn zal worden beëindigd. In het Collegevoorstel wordt geadviseerd voor deze optie te kiezen.
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5.7.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de vraag of een uitsterfregeling ook een wenselijke
situatie oplevert als het einde aan de betreffende geval nog op geen enkele wijze in zicht
is en ook niet in de rede ligt, niet is besproken.

5.8.

Vervolgens worden in het Collegevoorstel nog enkele meer algemene overwegingen
gegeven. Met betrekking tot de mogelijke precedentwerking wordt vermeld dat er de afgelopen jaren nog circa 50 persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn verleend op
basis van bouwovergangsrecht. Gevreesd wordt dat als nu met de Afdeling wordt erkend
dat er ook gebruiksovergangsrecht is, er nog circa 10 gevallen zijn die daar een beroep
op zouden kunnen doen. Daarbij wordt er ook op gewezen dat het hier om een unieke situatie met een samengesteld bouwwerk waarop verschillende planologische regimes
van toepassing waren. En verder zijn er in de nabije omgeving geen gevallen bekend
waarin ook onder de werking van het Uitbreidingsplan al permanent werd gewoond,
maar die nog geen woonbestemming hebben gekregen. Uit deze overwegingen zou geconcludeerd kunnen worden – in het collegevoorstel wordt dit echter niet expliciet vermeld – dat het risico van precedentwerking zeer beperkt is.

5.9.

Verder wordt meegedeeld dat omwonenden mogelijk tegen een besluit zullen opkomen
omdat zij op grond van de gedoogbeschikking van de vorige eigenaar mochten veronderstellen dat het gebruik zou eindigen. Maar even verder wordt ook meegedeeld dat
niet wordt verwacht dat er om handhaving zal worden verzocht en dat de omwonenden –
volgens mededeling van de aanvrager – geen bezwaar hebben tegen een positieve
woonbestemming, maar wel tegen een dubbelbestemming van wonen en recreatie.

6.

Analyse en beoordeling

6.1.

Als feitelijk uitgangspunt heeft te gelden dat op het perceelsgedeelte waarop de zomerwoning en het atelier aanwezig zijn, alleen het gebruik als recreatiewoning is toegestaan.
De permanente bewoning is daarmee in strijd met het thans vigerende bestemmingsplan. Voor het atelier geldt dat daar het wonen wel op grond van het overgangsrecht is
toegestaan. Voor de zomerwoning is dit niet het geval.

6.2.

Daargelaten de vraag wat de beste oplossing is, ligt het voor de hand tot een regeling te
komen waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de verhouding tussen het huidige gebruik en de planologische mogelijkheden die de gemeente wil toestaan. In het Principeverzoek is daartoe een voorstel gedaan in de vorm van een positieve bestemming voor
het wonen.

6.3.

Alleen al gezien de zeer summiere motivering, is goed te begrijpen dat de gemeente
kritiek heeft op het oordeel van de Afdeling ten aanzien van het overgangsrecht met betrekking tot het atelier. Tegelijk moet echter worden bedacht dat dit oordeel voor zowel
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de eigenaar als de gemeente bindend is, en het ook niet waarschijnlijk is dat de Afdeling
hierover nu anders zou oordelen.
6.4.

Uit het Principeverzoek en het Collegevoorstel kan worden afgeleid dat er bij het toekennen van een positieve woonbestemming aan zowel de zomerwoning als het atelier –
waarbij die twee dan in het vervolg als één woning zullen worden gezien – geen verzet
van de eigenaar en evenmin van de omwonenden is te verwachten. Wel zal dan de gebruiksmogelijkheid voor een recreatiewoning moeten worden prijsgegeven, maar daar
lijkt bij de eigenaar geen bezwaar tegen te bestaan. Daarnaast lijkt ook geen sprake te
zijn van precedentwerking, enerzijds omdat er geen vergelijkbare gevallen in de omgeving liggen, en anderzijds omdat dit geval door het samengestelde karakter van het gebouw, de combinatie van verschillende voorgaande plannen en het feit dat juist ten aanzien van deze locatie de Afdeling heeft geoordeeld over de overgangsrechtelijke situatie.

6.5.

Het voorgaande leidt tot de vraag waarom in het Collegevoorstel naast de drie aldaar
genoemde en besproken opties ook niet een vierde optie is besproken, terwijl juist die
optie het meest lijkt aan te sluiten bij het Principeverzoek: het positief bestemmen van de
zomerwoning en het atelier voor bewoning als één woning. Het Principeverzoek noemt
het begrijpelijkerwijs niet expliciet, maar lijkt toch te veronderstellen dat er geen sprake
meer zal zijn van een mogelijk gebruik als recreatiewoning. In het Collegevoorstel wordt
als optie twee genoemd het positief bestemmen van het atelier als woning, en de zomerwoning als recreatiewoning. Die variant wordt in het Collegevoorstel ontraden in verband met de intensivering van het gebruik bij deze dubbele functie. Op de mogelijkheid
van een enkele functie wordt echter niet ingegaan.

6.6.

Optie d: positief bestemmen van het huidige gebruik, lijkt een optie waarbij verdere procedures kunnen worden voorkomen. Vanuit ruimtelijk oogpunt lijkt hier geen bezwaar tegen te bestaan, in ieder geval lijkt er geen protest van omwonenden te hoeven worden
gevreesd. De keuze voor deze optie lijkt daarmee meer juist dan een uitsterfregeling en
brengt ook minder juridische risico's met zich. Wel zal de gemeente dan haar onvrede
over de uitspraak van de Afdeling omtrent het overgangsrecht ter plaatse van het atelier
moeten laten rusten. Daarvoor geldt echter ook dat gezien de binding aan dat oordeel, er
voor de gemeente ook vrijwel geen ruimte was om nog iets met die onvrede te doen.

7.

Conclusie / advies

7.1.

Geadviseerd wordt de uitsterfregeling zoals die nu in het Collegevoorstel wordt voorgesteld opnieuw te overwegen. De argumenten die aan de keuze voor die regeling ten
grondslag zijn gelegd, zijn weinig overtuigend en lijken enerzijds voor een belangrijk deel
samen te vallen met de – overigens goed te begrijpen – onvrede over het oordeel van de
Afdeling uit 2012 en anderzijds met het niet in het voorstel betrokken hebben van een
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vierde mogelijkheid: het positief bestemmen van het gebruik zonder de mogelijkheid van
een recreatiewoning.
7.2.

Een positief bestemmen van de bestaande situatie, gecombineerd met een wegbestemmen van de mogelijkheid van een recreatiewoning en zo nodig met duidelijke voorschriften omtrent de verdere bouwmogelijkheden op het terrein, lijkt een oplossing te bieden
met de minste risico's. Voor zover er, ondanks dat het Collegevoorstel de indruk geeft
dat hier nauwelijks voor hoeft te worden gevreesd, toch rekening moet worden gehouden
met mogelijke precedentwerking, zal in het besluit kunnen worden gemotiveerd dat hier
toch sprake is van een zeer bijzondere en uitzonderlijke situatie, waarbij gewezen kan
worden op het samengestelde karakter van het gebouw, de verschillende voorgaande
planologische regimes en de uitspraak van de Afdeling. Voor zover er zou moeten worden gevreesd voor aanspraken van omwonenden op een vergoeding van planschade,
zal met de eigenaar kunnen worden overeengekomen dat hij dit risico draagt.
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